
Waar mensen met elkaar
samenwerken, gaat niet
altijd alles even vlekke-

loos. Onbegrip voor andermans
gedrag kan een oorzaak zijn. Voor
een projectleider, kwaliteitsmanager
of leidinggevende is dit ongetwijfeld
herkenbaar.

De LIFO-methode kan een hulpmid-
del zijn voor verbetering. LIFO staat
voor Life Orientations en is afkomstig
uit de VS. De methode is toepasbaar
tijdens functionerings- en coaching-
gesprekken, als hulp bij selectie van
kandidaten tijdens een sollicitatiepro-
cedure, bij een ’slechtnieuwsgesprek’
en het kan worden gebruikt binnen
teambuildingsessies. Daar waar com-
municatie belangrijk is, is de metho-
de toepasbaar op alle niveaus binnen
een organisatie, ook bij advies- en
verkoopgesprekken of onderhande-
lingssituaties.

Werkwijze
Uitgangspunt van de LIFO-methode
is dat gedragspatronen verschillen,
maar niet per se goed of slecht zijn.
Wie in staat is om zich te verplaatsen
in het gedrag van de ander, kan doel-
treffender een gesprek leiden. Het is
dus belangrijk inzicht te krijgen in de
wijze waarop anderen bij voorkeur
willen worden benaderd.

Om erachter te komen welke
gedragsstijl een persoon hanteert,
wordt door de persoon zelf een vra-
genlijst ingevuld over het gedrag
onder gunstige en ongunstige (bij-
voorbeeld stress of conflicten)
omstandigheden. De vragen hebben
betrekking op hoe de persoon zich-
zelf ervaart, hoe hij of zij denkt door
anderen te worden ervaren en hoe
iemand in bepaalde situaties rea-
geert. Per vraag staan vier antwoor-
den vermeld die naar keuze kunnen
worden gerangschikt.

Er worden vier gedragsstijlen
onderscheiden. Iedere persoon
beschikt over de vier stijlen, alleen de
mate waarin en de combinatie tussen
de vier maakt iemand uniek en be-
paalt uiteindelijk iemands handelen.

De vier gedragsstijlen die de LIFO-
methode onderscheidt, zijn: steunge-
vend/opgevend, beheersend/over-
heersend, behoudend/afhoudend en
meegevend/weggevend. De naamge-
ving bestaat uit twee (uiterste) delen:
het eerste deel duidt op de gunstige
omstandigheden, het tweede deel
geeft het gedrag weer in conflictsitu-
aties. Zo kan ‘beheersend’ betekenen
dat iemand in gunstige omstandighe-
den alles onder controle heeft. Als de
persoon onder druk staat, kan con-
troleren de overhand krijgen en kan
dit doorschieten naar ‘overheersend’
gedrag. Een beknopte beschrijving
per gedragsstijl is opgenomen in het
kader.

Betekenis praktijk
Naast begrip krijgen van en herken-
nen van de gedragsstijl van anderen,
is de LIFO-methode ook bij reorgani-
saties te gebruiken. Bij het samen-
voegen van twee afdelingen is het
bijvoorbeeld voor de medewerkers
makkelijker om elkaar aan te spre-

*A. van Ginkel-Res, 
Nutri-akt BV, Woerden,
0348-460080, 
www.nutri-akt.nl. 
**LIFO® is een geregi-
streerd handelsmerk. Nutri-
akt is licentiehouder van de
LIFO®-methode.

21vmt • 23 mei 2003 • nr 11

ken als men elkaar’s voorkeursstijlen
kent. In plaats van ergernissen over
en weer leveren de stijlverschillen
aanvullende sterktes op. Zo lijkt het
een voordeel om een team te hebben
met resultaat- of actiegerichte team-
leden (veel B/O-ers). Het kan echter
een valkuil worden als er te weinig
wordt nagedacht over strategische
zaken en de doelstellingen uit het
ook worden verloren. Iemand met
een hoog S/O-score kan dit voorko-
men.

Bij de afronding van een sollicitatie-
procedure kan een LIFO-rapportage
de kans op slagen in de functie groter
maken. Er wordt dan duidelijk of de
gedragsstijl van de kandidaat aansluit
bij die van het team of de organisatie.
Tevens is de methode op organisatie-
niveau binnen teams in te bouwen
maar ook voor individuele personen
te gebruiken binnen communicatie-
trainingen, teambuilding en loop-
baangesprekken.

Doe-het-zelfboeken over LIFO zijn
er niet. Er is een training nodig om de
methode onder de knie te krijgen.
Afhankelijk van de doelstelling kan
een training van een dag, waarbij
vooraf de vragenlijst wordt ingevuld,
al voldoende zijn om de grondbegin-
selen van de LIFO-methode onder de
knie te krijgen. Er wordt dan kennis
over de methode bijgebracht en de
eigen gedragsstijlen besproken. Met
behulp van cases en rollenspellen
wordt geleerd hoe de gedragsstijlen
bij anderen te herkennen zijn. ■

Een managementinstrument dat handvatten biedt om

samenwerking en communicatie te verbeteren, is de

LIFO®-methode**. Achterliggende gedachte is dat

kennis vooraf over hoe de ander wil worden benaderd

en wat hij of zij zoekt in de samenwerking helpt om

open en eerlijk te praten over gevoelige onderwerpen.
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Samenwerken volgens LIFO
PERSONEEL EN ARBEIDSMARKT

Feedbackposter die tijdens LIFO-

trainingen wordt gebruikt. Per

gedragsstijl staan de kenmerken

aangegeven. Rechtsonder worden de

scores ingevuld.

Gedragsstijlen
Steungevend/opgevend (S/O) is de stijl van iemand

die hulpvaardig en betrokken is en die wil voldoen

aan hoge normen. Hij/zij staat bekend als idealistisch,

is gericht op samenwerking en geeft anderen de

ruimte bij het mede bepalen wat er gebeurt. De per-

soon heeft een voorkeur om op een coachende wijze

medewerkers te begeleiden.

Beheersend/overheersend (B/O) is de gedragsstijl

van een persoon vol zelfvertrouwen, die zichzelf ziet

als doel- en resultaatgericht werkend. Hij/zij houdt

van actie en dynamiek, is volhardend in het behalen

van succes en heeft een voorkeur voor een sturende

aanpak.

Behoudend/afhoudend (B/A) is iemand die bij voor-

keur zijn handelen baseert op objectieve afweging

en er toe neigt zaken stap voor stap aan te pakken.

Zijn/haar voorkeursstijl is een meer methodische aan-

pak met controlemomenten.

Meegevend/weggevend (M/W) is de persoon die

het belangrijk vindt verbinding te ervaren met ande-

ren, sociaalvaardig is en in staat is te voelen wat een

ander voelt. Zijn/haar stijl van leidinggeven komt het

meest tot zijn recht binnen een team dat open met

elkaar omgaat en waarin bereidheid is onderlinge

spanningen te bespreken.


