
Rollenspel niveaus van gespreksvoering  

Doel:  
Leren door het kiezen van een ander niveau van gespreksvoering de communicatie weer vlot 
trekken. 

Methode: 
Twee studenten voeren het gesprek met aanvullende opdrachten. (deze worden ter plekke 
uitgereikt) Andere studenten zijn waarnemer en geven na afloop verbetervoorstellen      

Casus: conflict eigenaren strandtenten 

Twee strandtenten, de Dronke Zeeman (eigenaar Agnes Tromp) en de Zeemeermin 
(eigendom van Peter van Dinteloord), liggen direct naast elkaar op het strand bij Hoek van 
Holland. Al ongeveer twintig jaar zijn ze buren. Hoewel beide strandtenten naar het strand 
zijn gericht, met in de zomer tafeltjes en stoelen op houten vlonders, staan ze in een hoek ten 
opzichte van elkaar. Omdat de winterstormen alle markeringen wegblazen, moeten Agnes en 
Peter ieder jaar met elkaar tot overeenstemming komen over de begrenzing van het strand 
tussen hun bedrijven. Terugkijken op de afgelopen jaren hebben deze grenzen nogal 
gevarieerd, zonder dat dat veel problemen opleverde, omdat de verstandhouding tussen de 
beide eigenaren hartelijk was. 

Deze hartelijke verstandhouding is onlangs verstoord door een reeks van incidenten. Dit jaar 
heeft de gemeente besloten, dat er voor de zomermaanden een podium zal worden gebouwd 
op het strand dicht bij de twee strandtenten. In de avond zal er permanent muziek zijn. 

Peter is ervan overtuigd dat dit tot een geweldige omzetstijging zal leiden, die voor hem 
precies op het goede moment komt. Als hij de omzet in de komende paar jaar drastisch kan 
verhogen, kan hij de prijs die hij voor de Zeemeermin wil hebben als hij besluit te verkopen, 
wanneer hij met pensioen gaat, een flink stuk verhogen. Verguld van ondernemingszin schaft 
hij een speciale geluidsinstallatie aan om de muziek van het podium te versterken, zodat 
iedereen het goed kan horen vanaf de plek waar ze zitten op het terras van de Zeemeermin. 

Bovendien neemt hij Manfred, een (Duitse) oberkelner, in dienst om de verwachte run van 
toeristen uit Beieren te kunnen opvangen. Ook legt hij alle vlonders, met de tafeltjes en 
stoelen erop, eerder neer dan de andere jaren. Als hij het geheel overziet , beseft hij een stukje 
van het gebied van Agnes te hebben overschreden. Maar, “ze zal het niet erg vinden”, denkt 
hij.  

Agnes ziet al deze bedrijvigheid en vraagt zich af wat er toch aan de hand is. In eerste 
instantie denkt ze dat het bij Peter gaat om een “midlife crisis”. Hoewel ze zich nogal in het 
nauw gebracht voelt als ze ziet waar Peter zijn tafeltjes en stoeltjes heeft neergezet+ namelijk 
overduidelijk op haar terrein, besluit ze om er niets van te zeggen. Binnen een paar dagen 
heeft ze echter al spijt van haar soepele houding. Manfred de nieuwe kelner van Peter in 
ovenvoorstelbaar brutaal. Hij knipt niet alleen met zijn vingers en wijst op een onbeschofte 
manier, maar als haar gasten naar het restaurantgedeelte lopen krijgen ze in het Engels te 
horen dat ze “as de bliksem op motte rotte”. De grens is bereikt als ze ziet dat Manfred in het 
Duits, tegen een aantal gasten, die van plan waren aan haar tafeltjes te gaan zitten, zegt dat de 
bediening in de Zeemeermin beter is. 



Omdat voor Agnes de maat vol was, heeft ze de tafels van Peter van haar terrein afgezet. Ten 
overstaan van de badgasten is het uit de hand gelopen en werden tafeltjes door de 
personeelsleden over en weer geschoven. Ook Peter is woedend geworden en wederzijds 
wordt gedreigd met advocaten. 

Peter en Agnes  begrijpen dat dit echter alleen verliezers zal opleveren en hebben besloten 
vandaag een gesprek te voeren om te kijken of ze uit de impasse kunnen komen. 

Opdracht: 
Voer het gesprek met het doel om voor partijen tot aanvaardbare afspraken te komen. 
 Gebruik de drie niveaus van gespreksvoering te weten: het inhouds- het relatie- en het 
procesniveau.     


