
Module TA 3 Strooks 
Het belang van bekrachtiging van het goede bij het werken met mensen. 
 
In de TA wordt gesproken over het begrip strook. Een strook is ‘een eenheid van 
erkenning’. Mensen hebben een sterke behoefte/ honger naar erkenning, 
aanraking, complimenten of een bemoediging (alles verbaal of non-verbaal).  
 
Vb. Als jij binnenkomt geven we elkaar een hand en vragen hoe het gaat. Dat is een 
uitwisseling van strooks. 
 
 
Mensen hebben de prachtige mogelijkheid om elkaar te bemoedigen, om elkaar 
te bekrachtigen/ zegenen. Dat wat we naar elkaar uiten is niet altijd positief 
gericht of bedoeld en wordt niet altijd positief opgevat. Strooks kunnen gericht 
zijn op de persoon of op gedrag, en ze kunnen positief of negatief zijn. 
 
 
 
Soorten strooks 
 
 
 

Positief Negatief 

 
Voorwaardelijk 
 
 

 
Dat was een goed stuk werk van 
je. 
Dat is echt een talent van jou 
Ik weet zeker dat je dat kan 
 
 
 

 
Die trui staat je niet 
Ik erger me aan je gesmak 
Ik vond het niet leuk wat je zei 

 
 
Onvoorwaardelijk 
 
 

 
Ik hou van je 
Je bent een kei 
Wat ben jij een mooi mens 
Het is fijn jou te kennen 
 
 
 

 
Je bent dom 
Je kan niets 
Ik haat je 
Jij doet ook altijd dingen 
verkeerd 
Je bent net je vader 

 
 
   
Plastic (onecht, als je het niet meent): Wat hebt u een prachtige gordijnen (als je ze heel lelijk 
vindt)   
Echt: Wat hebt u een prachtige gordijnen (als je ze heel mooi vindt) 
Verbaal: Alles wat door middel van taal wordt geuit.     
Non-verbaal: bijvoorbeeld: een aai, een klap, een knipoog, hand opsteken als groet, een 
schouderklopje, een duw. 
Met aanraking: elke strook waarbij fysiek contact met de ander is.    
Zonder aanraking: elke strook waarbij geen fysiek contact met de ander is. 
 
Enkele algemene opmerkingen over strooks: 

o De ontvanger bepaalt hoe de strook aanvoelt. Ook als de gever echt een positieve 
strook wil geven, kan hij bij de ontvanger toch als een negatieve binnenkomen. 



o Mensen hebben onvoorwaardelijke positieve strooks hard nodig in het leven. We 
geven ze veel aan kleine kinderen. Naarmate kinderen groter worden krijgen ze meer 
voorwaardelijke strooks en vaak zijn dit voorwaardelijke negatieve strooks. Als die in 
te grote dosis worden gegeven dan kan de verhouding tussen strookgever en 
strookontvanger verharden. Dat zie je nog al eens gebeuren wanneer kinderen in de 
pubertijd komen. Daarom is het van belang om pubers ook voorwaardelijke en 
onvoorwaardelijke positieve strooks te geven. (Er is altijd iets goeds te bedenken. 
Hoezeer je het waardeert dat ze nog thuis wonen, bijvoorbeeld.) 

o Geef nooit onvoorwaardelijke negatieve strooks (Bijv. Jij verziekt mijn leven. Ik wou 
dat je nooit geboren was. Ik haat je.) Zij zijn bijzonder destructief. 

o Negatieve strooks zijn niet altijd slecht. Als opvoeder moet je ook voorwaardelijke 
negatieve strooks geven, om je kind op grenzen en op gevaarlijke situaties te wijzen. 
Je moet daar overigens wel consequent in zijn. Als je tegen een kind zegt: Je moet 
eerlijk zijn en je zegt vervolgens even later aan tafel dat je zo leuk de belasting hebt 
opgelicht, dan ben je niet consequent. Een kind (maar volwassenen evenzeer) gaat 
meer af op je gedrag dan op wat je zegt. 

o Naar aanleiding van de categorie strooks mét aanraking: Hoe ouder kinderen worden, 
des te minder aanrakingen krijgen ze. Dat geldt ook voor ouderen of voor mensen 
zonder relatie. Fysiotherapie voor ouderen is dan ook gewoon lekker!  

o Iedereen heeft in zijn koffertje bepaalde strategieën voor het omgaan met positieve en 
negatieve strooks. Het ene gaat je vaak gemakkelijker af dan het andere. Je zou 
eigenlijk moeten kunnen nagaan of iemand het beter doet op positieve of op negatieve 
strooks. Dat heeft iets te maken met je inwendige thermostaat. Als je vanuit het 
ouderlijk huis gewend bent om altijd veel positieve strooks te krijgen, dan staat de 
thermostaat hoog en vindt je positieve strooks lekker. Bij een ander staat de 
thermostaat misschien op –3 en die kan niet goed tegen veel positieve strooks. In een 
team kun je daar rekening mee houden, door goed te letten op hoe mensen reageren op 
strooks. Iemand die niet op positieve, maar wel op negatieve strooks reageert, kun je 
(milde) negatieve voorwaardelijke strooks geven, zodat je in elk geval aandacht aan 
die persoon schenkt. (Bijv. Ik vind het niet prettig dat je steeds anderen in de rede valt. 
Zou je daarmee willen ophouden?). In dergelijke contacten kun je dan langzaam 
overgaan van negatieve voorwaardelijke strooks naar positieve voorwaardelijke 
strooks, waarbij je zorgvuldig moet waarnemen of de ander de strook ook 
“accepteert”, dat wil zeggen: laat binnenkomen. 

o In slecht functionerende teams is vaak het probleem dat er nauwelijks positieve 
strooks worden uitgewisseld, maar wel veel negatieve, of dubbele boodschappen. Als 
je in een team oefent met het geven van veel positieve strooks, dan voel je hoe in korte 
tijd de sfeer verandert.  

o Strooks waar je om vraagt (en die je krijgt) zijn net zo veel waard als strooks die je 
spontaan krijgt!! Vraag om de erkenning die je mist. 

 
 
 
 
 
Oefening 1 
 
Geef een voorbeeld van: 
 
Een positieve voorwaardelijke strook 



Een verbale strook 
Een plastic strook 
Een onvoorwaardelijke positieve strook 
Een non-verbale strook zonder aanraking 
 
 
 
Strookprofiel = hoe ga je met strooks om 
 
Daarbij gaat het om het volgende: 
Hoeveel positieve strooks geef je? 
Hoeveel negatieve strooks geef je? 
Hoeveel positieve strooks vraag je? 
Hoeveel negatieve strooks vraag je? 
Hoeveel positieve strooks accepteer je? 
Hoeveel negatieve strooks accepteer je? 
 
 
Om dit uit te zoeken kun je je eigen strookprofiel maken. 
 
Oefening 2: Maak je eigen strookprofiel 
 
 
HOE VAAK Geef je positieve 

strooks 
Accepteer je 
positieve strooks 

Vraag je om 
positieve strooks 

 
Altijd    
Meestal    
Dikwijls    
Soms    
Zelden    
Nooit    
 Geven Accepteren Vragen 
Nooit    
Zelden    
Soms    
Dikwijls    
Meestal    
Altijd    
HOE VAAK Geef je negatieve 

strooks 
Accepteer je 
negatieve strooks 

Vraag je om 
negatieve strooks 

Oefening 3 
Om je strookprofiel te bepalen kun je ook een vragenlijst invullen via een website op de 
volgende manier: 

1. Ga naar www.alberteinstein.nl  
2. klik op deze site op ‘klik hier om verder te gaan’  
3. ga naar spiegel 7 (menu rechts) 
4. klik op  ‘naar de vragenlijst’ 
5. vul deze in 



6. druk het profiel af  
 
 
Aantal opmerkingen over strookprofielen: 

 
o Bij het maken van een strookprofiel gaat het erom wat anderen van je zien, niet wat 

jezelf van binnen voelt. 
o Als mensen goed zijn in het geven en ontvangen van positieve strooks, dan zijn ze 

vaak niet zo goed in negatieve strooks. 
o GEVEN: 

- sterk extraverte mensen geven vooral véél strooks. Die kunnen zowel negatief 
als positief zijn.  

- chagrijnige of mopperige mensen geven veel negatieve strooks 
- zij die veel “wees aardig” (eager to please) gedrag hebben, geven veel 

positieve strooks en hebben moeite met het geven van negatieve 
o VRAGEN: 

- Vragen om positieve strooks is een actieve en expliciete handeling. Om 
negatieve strooks vraag je vaak indirect door gedrag. Door te gaan klieren in 
de klas bijvoorbeeld. Kinderen die te weinig strooks krijgen, kunnen gaan 
vragen om negatieve strooks, want alles is beter dan geen strooks.  

- Heel geremde mensen vragen weinig strooks 
- Mensen met persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak mensen die door hun gedrag 

veel negatieve strooks vragen. 
- Als iemand te veel positieve strooks vraagt, kan dat tot irritatie leiden. Men 

wordt dan afhankelijk van de erkenning van anderen. 
 

o ACCEPTEREN: 
- Mensen met een weinig positief zelfbeeld aanvaarden geen positieve strooks 

en daardoor gaan ze op zoek naar negatieve. Als ze die krijgen dan vormen 
deze een bevestiging van hun negatief zelfbeeld.  Vb. Iemand zegt: “Ik heb het 
koud”. Degene die op zoek gaat naar negatieve strooks zegt dan: “Sorry, ik zal 
het raam dichtdoen!”  Deze persoon hoort in “Ik heb het koud” kritiek en voelt 
zich meteen schuldig. 

- Een negatief zelfbeeld heeft vaak te maken met boodschappen die je vroeger 
van je opvoeders kreeg. 

 
 
Oefening 4 
Ga na of je tevreden bent over hoe jouw strookprofiel eruit ziet. Zo niet, teken hem dan eens 
zoals je hem graag zou willen. 
 
Oefening 4 (optioneel; alleen doen als je het leuk vindt om te doen en) 
Kijk eens of je van iemand die je goed kent een strookprofiel kunt maken. Nog leerzamer is: 
Maak een strookprofiel van iemand die je goed kent en vraag vervolgens die persoon om ook 
een strookprofiel van zichzelf te maken. Kijk waar overeenkomsten en verschillen zitten en 
leg elkaar aan de hand van voorbeelden uit hoe je tot het strookprofiel bent gekomen. 
 
 



Oefening 5: Voor partners 
Maak als partners je eigen strookprofiel (oefening 2 en/of 3) en leg ze naast elkaar. Wat valt 
op? Wat gaat goed en waar loopt het spaak? Bijvoorbeeld als een van beide veel/ regelmatig 
positieve strooks geeft, maar de ander beantwoordt dit niet, gaat er iets wringen. Het zelfde 
geldt als de een er regelmatig om vraagt, maar de ander geeft ze niet. Of als beiden veel 
negatieve strooks geven, gaat het met de liefde ook niet goed.  
Wat moet er veranderen? Hoe kan je dat doen, maak dit concreet en spreek af dit de komende 
2 weken toe te passen en daarna beide opnieuw een strookprofiel te maken. Wat is er 
veranderd?  
 
 
Oefening 6 in 2-tallen  
 
Geef elkaar om de beurt verschillende strooks en kijk hoe het voelt om dat te doen en om het 
te ontvangen. 
 
 
Oefening 7 in groepje van max 4 personen (zie onder)



 
 
 


