
 

 

De 10 Mastermind Verstoorders 
 

1. De betweter. Maak duidelijk dat iedereen een beurt krijgt om te spreken, en dat 
het leeuwendeel van de mastermind bestaat uit goed luisteren. Zet de timer en 
houd je erin. Bedank de betweter voor de betrokkenheid. 
 

2. De afdwaler. Maak duidelijk dat afdwalen niets bijdraagt aan het resultaat van de 
groep en ga terug naar het oorspronkelijke onderwerp. Vraag de afdwaler alle 
vragen op een apart document te schrijven.  
 

3. De advocaat van de duivel. Geef ruimte aan dit type aan het einde van 
brainstormsessies. Waardeer de inzichten en bedankt voor alle suggesties. Leg 
ook vooraf uit dat eerst alle positieve opmerkingen de wereld in moeten.  
 

4. De nee-zegger. Alles is mogelijk, 100% van de tijd. Blijf dit herhalen en ga nooit 
mee in de nee-zegger manier van denken. Blijf respectvol en waardeer deze 
energie als bescherming.  
 

5. De twijfelaar. Spreek letterlijk elke week baby-steps af. Haal het grote plaatje of 
grote doel weer boven.  
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6. De hielenlikker. Bedank dit type voor het vriendelijke aanbod en pak de regie 
weer terug.  
 

7. De onruststoker. Accepteer dit gedrag onder geen beding. Dam dit gedrag 
meteen in en zeg bijvoorbeeld “Wij kiezen ervoor onze aandacht ergens op te 
richten” of “We pakken dit onderwerp aan als we daar aan toe zijn”.  
 

8. De aanvaller. Breng de focus terug op de positiviteit en haal de angel uit het 
gesprek. Bespreek het voorval, vraag naar de intentie en leg het gevolg uit.  
 

9. De grapjas. Vraag rustig om een waardevolle bijdrage. Is die bijdrage er niet, 
dan kan de microfoon weer op mute.  
 

10.Digitale verstoorders. Maak de huisregels duidelijk, alleen de accountability 
verslagen open, de telefoon ligt op stil, er hangt een ‘niet-storen’ briefje op de 
deur van de werkkamer. Je verwacht 100% aandacht en betrokkenheid van alle 
deelnemers. Iedere keer weer.  
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