
   
 

 

 
 

2.14 Klaagimplosie 
 
Uitleg oefening: 
 
De klaagimplosie is een specifieke provocatieve techniek die men kan inzetten wanneer de 
coach een 'klaagpatroon' bij de cliënt waarneemt. Met een klaagpatroon bedoelen we 
langdurig klagen met als negatief gevolg dat men niet verder komt in het gesprek. Doel van 
de klaagimplosie is niet zozeer de gesprekspartner inzicht te geven over het klagerige 
gedrag (al is dit wel mooi meegenomen) maar meer het patroon van veelvuldig klagen te 
doorbreken zodat men beter met elkaar kan communiceren. 
 
Structuur oefening 
 
Oefening in drietallen. 
 
A. is de cliënt en vertelt over een probleem. 
B. is de provocatieve coach. 
C. Is de observator (en biedt ondersteuning aan de coach). 
 
Regel: De observator praat niet rechtstreeks met de cliënt. Wanneer de coach vastloopt kan 
deze contact maken met de observator ter ondersteuning van zijn leerproces. 
 
Tijdsindeling: 7 minuten coachen, 3 minuten nabespreken en vervolgens wisselen van rollen. 

 
 
Werkwijze 
 

1. A. vertelt een probleem en begint hier over te klagen. 
 

2. B. volgt de hieronder beschreven stappen van de klaagimplosie.\ 
 
 
Klaagimplosie uitgelegd in stappen: 
 
Stap 1: Klaag mee met de cliënt. U wordt als het ware een strijdmakker die  samen met de 
cliënt klaagt over het probleem van de cliënt. 
 
Stap 2: Klaag meer over het probleem dan de cliënt. Let er op dat het probleem wel bij de 
cliënt blijft (en dat het niet uw probleem wordt).  
 
Stap 3: Bedenk een absurde maar uitvoerbare oplossing die de cliënt kan uitvoeren om het 
probleem op te lossen. Het is belangrijk dat de cliënt zelf in actie moet komen en de bizarre 
oplossing moet gaan uitvoeren. 
 
Stap 4: Wanneer de cliënt tegensputtert en zich niet geroepen voelt om de absurde 
oplossing toe te passen, verwijst u terug naar de ernst van het oorspronkelijk probleem. 
 
TIP: Zorg ervoor dat de absurde oplossing niet te absurd is zodat deze nog wel uitvoerbaar 
is maar wel absurd genoeg zodat u er zeker van bent dat de cliënt deze niet wil toepassen. 


