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Inleiding
Hoofdpijndossiers zijn lastige onderwerpen, lastige gevallen, voortslepende 
stagnaties in organisaties die niet echt opgelost worden. Verschillen van mening 
zijn uitgegroeid tot een conflict waarbij negatieve emotie de boventoon is gaan 
voeren. Een organisatie verliest hierdoor veel energie en daadkracht. Dat is 
jammer en onnodig. Verschillen van mening hoeven niet te escaleren of onder de 
tafel geschoven te worden. Ik leer je om op een effectieve manier met hoofdpijn-
dossiers om te gaan en deze te voorkomen.

Zodra een van de medewerkers, een teamleider of staflid in een organisatie begint 
over een hoofdpijndossier is de kans groot dat er meewarig gereageerd wordt 
vanuit de omgeving.
Opmerkingen in de trant van: ‘O, o, dat gaat wat worden,’ of ‘O, o, o, dat gaat nooit 
lukken,’ of ‘Hij weet niet waar hij aan begint.’ Of ‘O, o, dat hij dat durft,’ of een o van 
opluchting dat er eindelijk iemand is die het doorheeft en er iets aan gaat doen. 
Deze reacties zijn voor mij de aanleiding om mijn methode de 4 O’s te noemen. 
De 4 O’s staan voor: Op de plaats rust, Ontmoeting, Oplossing en Opluchting.
Als deze stappen doorlopen zijn, is het hoofdpijndossier opgelost. Ook zal je 
merken dat als je een lastig onderwerp snel oppakt, dit geen hoofdpijndossier 
hoeft te worden.
In de laatste hoofdstukken geef ik preventieve tips om hoofdpijndossiers te voor-
komen.

Als je hebt besloten om het hoofdpijndossier daadwerkelijk op te pakken, dan zal 
je zien dat:
– de innovatiekracht toeneemt;
– er minder verzuimd wordt;
– de productiviteit toeneemt;
– dit kostenefficiënt/omzetverhogend werkt;
– er meer lef getoond wordt;
– het aanzien en vertrouwen van jou en je team toeneemt.

Maar bovenal, het werkplezier zal toenemen.

98 98
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Met deze methode leer ik jou om op je eigen manier, met meer zelfvertrouwen en 
lef, de juiste dingen te doen op een manier die bij jou past.

Ik richt mij vooral op teamleiders. Teamleiders, of unithoofden, eerste medewer-
kers, coördinatoren of meewerkend voormannen vervullen een sleutelpositie in 
organisaties en worden door hun positie voor veel dilemma’s geplaatst. Zij hebben 
geen gemakkelijke positie en daarom wil ik juist hen ondersteunen. Zij zitten 
per definitie in een spagaatpositie tussen enerzijds de doelstellingen vanuit het 
management te moeten vertalen naar hun medewerkers, en anderzijds de zorgen 
van medewerkers (en klanten) terug te vertalen naar het management. Deze taken 
kunnen haaks op elkaar staan. 
Een tweede motivatie om voor deze groep te kiezen, is dat de teamleider een 
grote groep medewerkers aanstuurt en er daardoor veel medewerkers voor hun 
werkplezier afhankelijk zijn van de teamleider. Dit sluit aan bij mijn missie om een 
bijdrage te leveren aan het werkplezier van zo veel mogelijk medewerkers. Werk 
moet leuk zijn!

Als voorbereiding voor dit boek heb ik diverse teamleiders geïnterviewd over de 
knelpunten die zij in het uitvoeren van hun functie ervaren.
Ook mijn jarenlange ervaring in het HRM-vak, waar ik veel teamleiders heb mogen 
begeleiden, liggen ten grondslag aan de ontwikkeling en het bewezen resultaat 
van de methodiek die ik in dit boek presenteer. De studies andragologie, bedrijfs-
kunde en mediation hebben aan de theoretische verdieping bijgedragen om 
hoofdpijndossiers daadwerkelijk op te kunnen lossen en te voorkomen. 

Leeswijzer
Dit boek kun je op verschillende manieren gebruiken. Het meest succesvol word 
je door het vanaf het begin tot het eind te lezen en de vragen die je tegenkomt te 
beantwoorden. 

→ Deze worden zo aangeduid.

Mocht dit je niet zo aanspreken, dan kun je er ook kriskras wat doorheen lezen 
of je alleen richten op de werkbladen, die een kapstok zijn om daadwerkelijk een 
hoofdpijndossier aan te pakken.
Ik richt mij in dit boek op teamleiders, hoewel hier ook unithoofden, eerste mede-
werkers, coördinatoren of meewerkend voormannen, leidinggevenden gelezen 
kan worden.
Daarnaast is dit boek ook geschikt voor opleidingsdoeleinden en HRM-functio-
narissen.

H O O F D P I J N D O S S I E R S ,  W E G  E R M E E
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Extra ondersteuning
De opdrachten en werkbladen uit dit werkboek zijn gebundeld in het digitale werk-
boek Hoofdpijndossiers, weg ermee. Als je dit werkboek wilt ontvangen, stuur dan 
een mail naar arineke@elsenaarabc.nl of kijk op de website www.elsenaarabc.nl. 
Door de opdrachten te maken, los je je hoofdpijndossier op. Voor ondersteu-
ning en verdieping vind je op de website meer mogelijkheden. Elsenaarabc geeft 
tevens een online videocursus Hoofdijndossier opgelost. Zie voor meer informatie 
hierover de website www.hoofdpijndossieropgelost.nl.
Ik weet zeker dat het je gaat lukken om de hoofdpijndossiers op te lossen en zo 
het werkplezier te verhogen voor jezelf en je medewerkers.

Arineke Elsenaar

1 0
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H O O F D S T U K  1 

Wat zijn 
hoofdpijndossiers?

I E DE R E E N H E E FT E E N I DE E B IJ  H ET B EG R I P HOOFDPIJ N DOSSI E R S. 

DE KE N M E R KE N VAN E E N HOOFDPIJ N DOSSI E R Z IJ N U N IVE R SE E L. H ET 

Z IJ N VAAK LASTIG E G EVALLE N, VOORTSLE PE N DE STAG NATI ES I N DE 

WE R KSITUATI E D I E N I ET ECHT OPG E LOST WOR DE N. E IG E N LIJ K WE ET 

I E DE R E E N DAT H ET VE RVE LE N D IS.  H ET IS OOK MOE I LIJ K,  MAAR E R IS 

N I E MAN D DI E Z E ECHT OPPAKT. HOOFDPIJ N DOSSI E R S KOM E N VOOR 

OP ALLE R LE I N IVEAUS I N DE ORGAN ISATI E. 

Vakinhoudelijk
Het kan gaan om vakinhoudelijke stagnaties. Mogelijk herken je die wel, het 
product dat je levert aan de klant is net niet waar om gevraagd wordt. Klanten 
mopperen over de kwaliteit. Of het artikel, bijvoorbeeld als je in een winkel werkt, 
is net uitverkocht terwijl het wel in de reclamefolder stond. Of bij het werken in de 
zorg klagen de familieleden steeds weer dat het bed niet goed schoon is. Of in een 
ziekenhuis, dat de arts die de familieleden willen spreken, steeds net afwezig is. 

Stagnatie in de voortgang
Ook kun je stagnatie ervaren in de samenwerking met andere afdelingen. Als afde-
ling ben je vaak afhankelijk van andere afdelingen om je werk goed te kunnen 
doen. Zo heb ik te maken gehad met een personeelsadministratie die elke maand 
opnieuw de gewijzigde gegevens van personeelsleden in moest voeren in een 
personeelsinformatiesysteem zodat elke medewerker op tijd het juiste salaris kon 
krijgen. Wij waren afhankelijk van de teamleiders van de overige afdelingen, die 
op tijd de juiste gegevens moesten aanleveren. Teamleiders vonden dit vaak een 
lastige klus en leverden niet de juiste gegevens aan of deze gegevens werden 
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te laat aangeleverd. De gevolgen waren groot: de medewerker was ontevreden, 
omdat hij niet het juiste salaris had gekregen en de salarisadministratie moest 
achteraf weer veel handelingen verrichten om herberekeningen te maken en extra 
overboekingen naar de bank te doen.

Stagnatie komt ook voor als medewerkers niet weten wat de koers, de plannen 
voor de toekomst van de organisatie zijn. Er worden veranderingen doorgevoerd, 
maar niemand heeft helder wat de achterliggende reden daarvan is. Deze ondui-
delijkheid zie je zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden en teamleiders. Dit 
roept veel onrust en spanningen op.

Individuele zaken
Zieke medewerkers zijn vaak een bron van zorg. Het kan onduidelijk zijn wat 
iemand mankeert of het blijft vaag of hij wel wat mankeert. Loopt de verzuimende 
medewerker er wellicht de kantjes van af en geloven wij niet dat de klacht serieus 
is? Vaak wordt de voortgang afhankelijk gesteld van de bedrijfsarts of wordt het 
op het bordje van P&O gelegd. Al met al duurt het zo (onnodig) lang voordat er 
echt duidelijkheid komt.

Dan kunnen er nog zaken zijn die met je eigen onzekerheid te maken hebben. 
Je wordt als teamleider voor vraagstukken gesteld waar je eigenlijk geen goed 
antwoord op hebt. Angst en onwetendheid kunnen hier een rol spelen. Ook kun je 
denken dat het aan de ander ligt en dat jij er verder niets mee hoeft te doen. Als 
teamleider ervaar je druk vanuit allerlei verschillende kanten. De klanten, patiënten, 
leveranciers, afnemers of opdrachtgevers en je medewerkers willen van alles, 
maar ook jouw leidinggevende heeft zo zijn wensen of opdrachten. Dit kan ontzet-
tend complex zijn, je voelt je in een spagaat of sandwichpositie om tegemoet te 
komen aan ieders eisen en verzoeken.

Teamsamenwerking
Teamsamenwerking is ook een lastig punt. Het team werkt niet goed als team 
samen, terwijl er toch allemaal goed gekwalificeerde medewerkers zijn. De team-
samenwerking stagneert en er wordt, zo zie ik regelmatig, een zondebok aange-
wezen. Het ligt aan Emma of Martijn of aan de leidinggevende. Als teamleider kun 
je de beleving hebben dat de directie zomaar iets doet. Zij geven opdrachten die 
jij als teamleider uit moet voeren. Je bent maar half op de hoogte van de reikwijdte 
van de intentie of bedoeling waarom iets moet. Een hele opgave, ga er maar aan 
staan om je medewerkers dit te vertellen en nog te zorgen dat zij het gaan doen 
ook. Logisch dat je weerstand krijgt.

H O O F D P I J N D O S S I E R S ,  W E G  E R M E E
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Je kunt je afvragen voor wie het een hoofdpijndossier zou moeten zijn. Wie is er 
verantwoordelijk voor wat? Als er een hoofdpijndossier ontstaat, is er altijd een 
uitstraling naar de omgeving. De omgeving heeft er ook last van. Spanningen en 
onopgeloste zaken hebben altijd hun weerslag op de omgeving.
Neem het geval van de zieke medewerker. Hij heeft invloed op:
– De familie, het gezin van de medewerker.
– Het team, zij moeten het werk met een kracht minder doen. 
– De teamleider, het hoort bij zijn taak om een laag ziekteverzuim en een passend 

werkrooster te realiseren. 
– De afdeling P&O en niet te vergeten de kosten die het met zich meebrengt. De 

zieke medewerker drukt op de begroting waardoor er weer minder geïnves-
teerd kan worden in bijvoorbeeld een nieuwe machine, softwarepakket, oplei-
dingsmogelijkheden of een feestje.

Kernpunten
Hoofdpijndossiers zijn voortslepende stagnaties die niet opgelost worden. 
Deze komen op allerlei gebieden voor:
– Vakinhoudelijk
– Samenwerking met andere afdelingen
– Onzekerheid over de koers van de organisatie
– Zieke medewerkers
– Onzekerheid van de teamleider
– Spagaatpositie van de teamleider
– Teamsamenwerking

1 6

W AT  Z I J N  H O O F D P I J N D O S S I E R S ?
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H O O F D S T U K  1 5 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen, 
de nieuwe economie

DE ONTWI KKE LI NG E N I N DE SAM E N LEVI NG VOLG E N E LKAAR I N E E N 

RAZ E N D TE M PO OP. D IT VRAAGT OM H ET SN E L KU N N E N I NSPE LE N 

OP DE Z E VE RAN DE R I NG E N. DE ONZ E KE R E ECONOM ISCH E E N DE 

TOE N E M E N DE TECH NOLOG ISCH E ONTWI KKE LI NG E N VE R E ISE N 

E E N FLExI B E LE HOU DI NG. WE WOR DE N E R ONS STE E DS M E E R VAN 

B EWUST DAT DE H U I D IG E VASTG E LEG DE ORGAN ISATI ESTR UCTU R E N, 

FU NCTI EOMSCH R IJVI NG E N E N WE R KWIJ Z E N ONS B E LE M M E R E N I N 

D I E G EVRAAG DE FLExI B I LITE IT. 

Het hiërarchische organisatiemodel is voor veel organisaties niet meer het juiste 
kader om maatwerk en innovatieve oplossingen te leveren en in te spelen op 
veranderingen. De scheiding tussen denken en doen, tussen beleid en uitvoering 
is niet meer passend. Dat het denkwerk boven in de organisatie en het uitvoe-
rende onderin gebeurt, houdt op veel plaatsen geen stand meer. Je ziet dat de 
eisen die gesteld worden aan onze omgeving en aan ons werk ook veranderen. 
We willen organisaties waar we gezien en gehoord worden en waar we het gevoel 
hebben dat het er iets toe doet dat wij er zijn. We willen een bijdrage leveren en 
trots zijn op het bedrijf.

Daarnaast is de omgang met de klanten van organisaties veranderd. De meeste 
organisaties werkten aanbodgestuurd. Het bedrijf maakte een product dat 
verkocht moest worden, zonder de inbreng van de klant. In de laatste decennia is 
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in veel organisaties de omslag gemaakt naar vraaggestuurd werken. De vraag van 
de klant staat voorop en de organisatie opereert meer marktgericht. Dit vraagt van 
de organisatie een andere houding en meer creativiteit, flexibiliteit en innovatie-
kracht. In het vorige hoofdstuk hebben we al gesproken over de meerwaarde van 
de verschillen. Ik denk dat we er niet meer onderuit kunnen om van elk individu, 
elke medewerker, zijn inbreng en zienswijze gebruik te maken. Dit levert een beter 
product en een tevreden klant op.

Voor de manier van aansturing door jou als teamleider vraagt dit openheid. Open-
staan voor suggesties en ideeën van de ander. Jouw medewerkers hebben immers 
de klantencontacten en horen wat er speelt. De ijkpunten in je organisatie waarop 
je kunt terugvallen, zijn de goed omschreven missie en visie van het bedrijf. Jij 
als teamleider, maar ook je medewerkers moeten deze begrijpen en uit kunnen 
dragen. Zijn de missie en visie in jouw organisatie voor iedereen helder en duide-
lijk? Is duidelijk voor welke waarden je organisatie staat? 
Deze ontwikkeling betekent in veel gevallen dat we geen vastomlijnde regels 
meer vast kunnen stellen. Uit onderzoek is helder geworden dat er meer resultaat 
behaald wordt in organisaties, waarin vertrouwen en zelforganisatie een grote rol 
spelen. Medewerkers zullen de ruimte moeten krijgen om te vertrouwen op hun 
eigen beoordelingsvermogen en ruimte om naar eigen inzicht in te spelen op wat 
nodig is. Dit vraagt van de teamleider/leidinggevende een ander type leiderschap. 
De omgang schuift op van vergelijken naar verbinden: een wij-klimaat. Afspraken 
worden in gezamenlijkheid gemaakt, elke zienswijze en opvatting is belangrijk. 
Zowel een inhoudelijk aspect, het product dat of de dienst die geleverd wordt, 
als ook een relationeel aspect spelen bij afspraken een rol. Dit dwingt ons om met 
elkaar samen te werken en af te spreken hoe we met de afspraken omgaan, welke 
vrijheidsgraden er in de afspraak zitten. We worden zo uitgedaagd om elkaar echt 
te ontmoeten. Ieders mening doet ertoe. De teamleider blijft echter eindverant-
woordelijk en zal soms knopen door moeten hakken. Over de rolopvatting van 
de nieuwe leider kwam ik een mooi motto tegen: Richting geven, Ruimte bieden, 
Resultaten vragen (Peeman, 2011).

Het model van Filip Driessche sluit hier goed op aan. In zijn boek De output-
manager geeft hij een handig model voor leidinggevenden om aan dit nieuwe 
type leiderschap vorm te geven. Hij geeft de tip dat leidinggevenden weg moeten 
blijven van de oplossingen. 
Wat vaak gebeurt, is dat er direct vanuit het probleem naar oplossingen wordt 
gezocht, terwijl de criteria vergeten worden. Bij de werkwijze van Driessche 
wordt ervan uitgegaan dat het de taak van de manager/leidinggevende is om het 
probleem te benoemen en medewerkers hiervan te overtuigen.

H O O F D P I J N D O S S I E R S ,  W E G  E R M E E
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Probleem

doel

criteria

oplossingen

Vervolgens komt het formuleren van doelstellingen aan de orde. De oplossing 
van het probleem moet zodanig zijn dat iets niet meer voorkomt of dat de omzet 
verdubbeld wordt of dat...
Daarna worden in gezamenlijkheid, leidinggevende en medewerkers, de randvoor-
waarden waaraan oplossingen moeten voldoen geformuleerd. Aan welke criteria 
moet de oplossing voldoen?
Hier kun je onder andere het klantperspectief, het medewerkersperspectief, de 
uitvoerbaarheid en/of de concurrentie met de markt bij betrekken. Let wel: de 
criteria moeten kwalitatief meetbaar zijn. Een voorbeeld: 

Probleem tarief voor een nieuw product moet bepaald worden.
Doel een winstgevend product.
Criteria  om tot een duurzaam winstgevend product te komen, zodanig dat onze 

beste klanten tevreden zijn en medewerkers het product graag verkopen.
Oplossingen ...

Het benoemen van de criteria waar een oplossing aan moet voldoen, heeft meer-
dere voordelen, te weten:
– De medewerker weet wanneer de opdracht juist is uitgevoerd.
– De medewerker zal de vrijheid ervaren om zijn eigen capaciteiten in te zetten.
– Het levert tijdswinst op voor zowel de medewerker als leidinggevende.
 
Driessche raadt dus aan om als manager/leidinggevende weg te blijven van de 
oplossingen en dit aan de medewerkers over te laten.
Het resultaat staat voorop, daar wordt immers iedereen voor betaald.
Op deze manier ontwikkel je afspraken die iedereen begrijpt, waar iedereen de 
zin van inziet en waar iedereen zijn invloed op heeft. 
Weet je hiermee om te gaan, dan zal het werkplezier zeker toenemen.

1 0 2 1 0 31 0 2 1 0 3
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Samenvatting
Knelpunten die niet adequaat worden opgepakt, kunnen leiden tot een hoofd-
pijndossier. Hoofdpijndossiers zijn lastige onderwerpen, lastige gevallen, voort-
slepende stagnaties in organisaties die niet echt opgelost worden. Dit boek geeft 
een methode om hoofdpijndossiers op te ruimen in vier stappen, de 4 O’s.

De 4 O’s staan voor: Op de plaats rust, Ontmoeting, Oplossing en Opluchting.
Zodra deze vier stappen doorlopen zijn, is het hoofdpijndossier opgelost.
In de laatste hoofdstukken worden tips gegeven om een hoofdpijndossier te voor-
komen.

Dit boek richt zich speciaal op teamleiders. Teamleiders hebben een zeer belang-
rijke positie in organisaties omdat zij de schakel zijn tussen de medewerkers en 
het hoger management. 
Doordat teamleiders zowel nauw betrokken zijn bij het product of de dienstverle-
ning als ook bij de aansturing van medewerkers, vervullen zij een sleutelpositie.
Als jij als teamleider in staat bent om knelpunten op een adequate manier op te 
lossen, zal dit een positieve invloed hebben op het werkplezier van veel medewer-
kers en dat van jouzelf.

Extra ondersteuning
De opdrachten en werkbladen uit dit boek zijn gebundeld in het digitale werkboek 
Hoofdpijndossiers, weg ermee. Als je dit wilt ontvangen, kijk dan op de website 
www.elsenaarabc.nl. Door de opdrachten te maken, los je je hoofdpijndossier op. 
Voor ondersteuning en verdieping vind je op de website www.elsenaarabc.nl meer 
mogelijkheden. 
Elsenaarabc geeft tevens een online videocursus Hoofdpijndossieropgelost. Zie 
voor meer informatie hierover de website www.hoofdpijndossieropgelost.nl.
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Wat anderen zeggen 
over dit boek
‘Hoofdpijndossiers, weg ermee is een toegankelijk “doe-boek” dat praktisch 
leidinggevenden zoals teamleiders ondersteunt bij het aanpakken van lastige 
vraagstukken. Veel kanten van het directe leidinggeven worden behandeld. Ook 
zeer geschikt in combinatie met een cursus of training.’ 
Dr. Aart Bontekoning, consultant, auteur en spreker op het gebied van ‘generaties 
in organisaties’ 

‘Dit boek behandelt op een gestructureerde manier de onderwerpen “hoofdpijn-
dossiers” en “leiderschap”. Voor beginnend leidinggevenden en teamleiders kan 
het boek een uitstekende ondersteuning bieden bij de zoektocht die iedere leiding-
gevende aan het begin van zijn carrière doorloopt, bijvoorbeeld op het gebied van 
probleemherkenning of te hanteren leiderschapsstijlen. Een beginnend leidingge-
vende zal zich herkennen in de beelden die Arineke Elsenaar schetst en de gevoe-
lens die iemand in een dergelijke situatie ervaart (“zie je wel, ik ben niet geschikt 
voor deze functie”). Voor de ervaren teamleider/manager bevat het boek veel 
herkenbare elementen. De overzichtelijke manier waarop de factoren zijn gerang-
schikt, kan helpen bij het ordenen van de overwegingen die een manager kan 
maken rond het oplossen van problemen waarmee hij op dat moment worstelt.’ 
Fons van Loy, Head of Production KNMI

‘Hoofdpijndossiers, weg ermee is een boek met praktische tips voor teamleiders 
om lastige kwesties evenwichtig aan te pakken. Het schenkt aandacht aan de 
rationele en emotionele kant van de zaak. Het belicht het belang van rust en actie, 
van dromen en de feiten onder ogen zien, van introspectie en de verbinding met 
anderen zoeken. Het maakt ruimte voor het onderkennen van twijfels en onzeker-
heden, maar ook voor het verkennen van eigen kracht en nieuwe mogelijkheden. 
Het boek nodigt de lezer uit om vanuit al deze invalshoeken eerlijk naar zichzelf te 
kijken. En dat helpt bij de aanpak van hoofdpijndossiers.’ 
Dr. Marijke Spanjersberg, zelfstandig organisatieadviseur, toezichthouder en docent

‘Wat Arineke Elsenaar in dit boek hoofdpijndossiers noemt, doet mij denken 
aan wat Mastenbroek daarover schrijft, hij spreekt over “organisatierot”: “Kleine 
problemen in de organisatie, die op alle afdelingen voorkomen, iedereen weet er 
van, iedereen weet waaraan het ligt, maar niemand doet er wat aan.”’
Alexandra Sinceri, HR-adviseur
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‘Iedere leidinggevende van hoog tot laag kent hoofdpijndossiers. Het boek hier-
over van Arineke Elsenaar behandelt in kort bestek een praktische methode om 
deze te herkennen, op te lossen en te voorkomen. De grote verdiensten van dit 
boek zijn dat het helder is opgebouwd, snel leest, veel concrete aanwijzingen en 
aanpakken geeft en ook stimuleert om na te denken en via werkbladen aan de slag 
te gaan. Zonder dat er te veel naar andere auteurs en boeken wordt verwezen, 
wordt steeds voldoende aandacht besteed aan relevante inzichten op het gebied 
van praktisch leidinggeven. Het is tegelijkertijd een denk-, werk-, en doe-boek.’ 
Dr. J.K. van Dijk, oud-hoogleraar Personeel en Organisatie in de Zorg en 
zelfstandig adviseur

‘De insteek en aanpak van dit handzame boek spreekt mij zeer aan. Eén van de 
mooie dingen vind ik dat het voor iedere leidinggevende bruikbaar is. Arineke 
Elsenaar laat zien dat er een verscheidenheid aan soorten mensen is, wat niet 
wegneemt dat je systematisch kan omgaan met je hoofdpijn. Dat ook de preventie 
is opgenomen maakt het verhaal compleet. Het is een mooie basis voor trainingen 
en coaching van leidinggevenden.’ 
Ruud Groenteman, coach en trainer Den Haan en Groenteman

‘Hoofdpijndossiers, wie kent ze niet. Ze ontstaan als de natuurlijke principes 
van leidinggeven verloren gaan. Arineke Elsenaar biedt een nieuw houvast aan 
iedereen die minder krampachtig de hoofdpijndossiers wil oplossen. Het boek 
bevat herkenbare voorbeelden en een basismodel. Vanuit haar eigen praktijkerva-
ring en vanuit een mooi panorama van het ontstaan van de dossiers beschrijft zij 
indringend hoe organisaties beter resultaten kunnen behalen. De auteur houdt de 
zaken eenvoudig, praktisch en dicht bij waar het om gaat in dit bijzondere boek 
met een krachtige boodschap.’ 
Dr. D.J. Verheijen, auteur en spreker op het gebied van Human Resource Management

‘Arineke Elsenaar heeft een fantastisch boek geschreven over een onderwerp dat nog 
onaangeraakt terrein was binnen de HR-wereld: hoofdpijndossiers. Het boek geeft 
je de handvatten om te begrijpen wat er aan de hand is, betekenis te geven aan de 
situatie en invloed uit te oefenen ten goede. Met behulp van theoretische kaders, 
schema’s, werkbladen en verwijzingen is het boek een onmisbaar handvat voor de 
middenmanager die zichzelf als professional wil ontwikkelen. Het boek is ook prima 
geschikt voor collegiale advisering, intervisiebijeenkomsten, leer- en mastermind-
groepen. Ben je geen middenmanager maar HR-pro, mediator of opleider dan heb 
je ook veel aan de in dit boek gestolde ervaring over oplossen én voorkomen. En het 
mooie is dat er voor niet-lezers inmiddels ook een online videoleergang beschikbaar is.’ 
Ad van der Hulst, consultant ambachtelijk management


