
 
 

Ik geen vechter?  
 
Als je laag scoort op het talent ‘ik-sterkte’ dan kan het heel goed zijn dat er in de rapportage 
talent-assessment staat dat je ‘van nature geen vechter bent’. Dat zinnetje levert bij nogal 
wat mensen opgetrokken wenkbrauwen oftewel enig verbazing op. Regelmatig krijg ik 
mailtjes met daarin de volgende tekst (of daarop lijkend): 
 

“Ik geen vechter? Je moest eens weten! Ik vecht me de hele dag kapot!” 
 
Ik ga een poging doen om uit te leggen hoe dat zit. Voor een goed begrip eerst nog even een 
korte uitleg van het talent ik-sterkte. Dat talent is basaal verantwoordelijk voor de 
zogenaamde vecht-vlucht impuls die we voelen op het moment dat we in situaties terecht 
komen die ons brein als bedreigend ervaart. Het bepaalt ook óf we situaties als bedreigend 
ervaren en dat zien we het best terug in hoe we omgaan met het thema ‘intermenselijke 
ruimte’. 
 
Normaal gesproken is de ruimte die mensen ten opzichte van andere mensen aanhouden 
tenminste een meter. Dichter bij elkaar komen dan dat kan alleen met wederzijdse 
instemming (bijvoorbeeld als we elkaar goed kennen en van elkaar houden) of in nood.  
Zo zullen we er bijvoorbeeld geen probleem mee hebben om met volkomen onbekende 
mensen schouder aan schouder in een bushokje te staan om samen te schuilen voor een 
stevige plensbui. 
 
Stel je dat zelfde bushokje voor met prachtig mooi weer. Er staat één meneer in. Een andere 
meneer nadert de bushalte maar blijft waarschijnlijk buiten het hokje staan. Als hij er al in 
gaat staan, dan waarschijnlijk in de andere hoek. 
 
Stel je nu voor dat jij in die bushalte staat (bij dat mooie weer), dat er iemand aan komt 
lopen (die jij niet kent, ongeveer even groot is als jij), dat die iemand strak naast je komt 
staan en jou recht in je ogen kijkt. Daarmee betreedt deze persoon jouw persoonlijke 
ruimte. 
Als je ik-sterkte laag is zal jouw brein deze situatie als bedreigend interpreteren en een 
vluchtimpuls afgeven, waarschijnlijk al terwijl de indringer nog onderweg is naar de plek 
direct naast jou (of zelfs tegen jou aan). Je voelt de situatie dan op zijn minst als 
ongemakkelijk en zelf zou je dit (het gedrag van deze ‘indringer’) nooit doen. 
 
Als je gedrag alleen maar bepaald zou worden door je ik-sterkte is er eigenlijk maar één 
optie en dat is ‘uitstappen’, de normale ruimte van minstens een meter herstellen door zelf 
achteruit of opzij te stappen. Maar behalve het talent ik-sterkte kunnen er nu ook nog een 
paar andere talenten zich in de strijd mengen. Bijvoorbeeld het talent competitiedrang. Het 
effect van competitiedrang is dat je ‘wilt winnen’ en daarvoor ‘in competitie’ treedt met de 



indringer (‘Jij mijn ruimte innemen, dat zullen we nog wel eens zien dan, ik ga niet voor jou 
aan de kant, ik geef jou gewoon een duw zodat jij weer uit mijn ruimte gaat’).  
Of het talent ‘denk- en reactiesnelheid’. Het effect daarvan is dat het mensen verbaal scherp 
en direct kan maken en zeker in een situatie zoals geschetst kan dat er behoorlijk vechterig 
uitzien.  
 
Voor deze beide compenserende talenten geldt dat het ‘lookkalikes’ zijn van ik-sterkte. Het 
grote verschil met echte ik-sterkte is echter dat dit allebei re-actieve gedragingen oplevert. 
In re-actie op offensief gedrag van anderen dus. We noemen dat ook wel sub-assertief en 
defensief. Terwijl ik-sterkte in de basis juist een offensief talent is.  
 
Het talent ‘competitie’ wordt in dit assessment niet gemeten maar je hebt er zelf wellicht 
wel een beeld van of die bij jouzelf een rol speelt. Je denk- en reactiesnelheid wordt op de 
achtergrond in dit assessment wel gemeten. Als die zodanig is dat die hier een rol speelt, 
wordt dat ook benoemd in je rapport. 
 
Maar we zijn er nog niet.  
 
Als je ik-sterkte hoog is, vertaalt zich dat in relatie tot het thema persoonlijke ruimte in het 
basisgevoel; “Ik sta hier en waar ik sta kan jij niet staan”. Met als gevolg dat het brein van 
mensen met een hogere ik-sterkte situaties waarin anderen in hun ruimte treden of dat 
lijken te gaan doen, minder snel als bedreigend labelt. 
Het basisgevoel bij een lagere ik-sterkte is: “Ik sta hier nou wel, maar misschien wil jij hier 
wel staan”. Met als gevolg dat het brein van mensen met een lagere ik-sterkte, veel eerder 
het signaal onveilig afgeeft, en op voorhand al hulptroepen in gaat schakelen (competitie en 
directheid).  
 
Anders gezegd: Mensen met een hogere ik-sterkte maken zich weinig zorgen over het thema 
ruimte, staan daardoor gemakkelijker toe dat iemand anders daar onaangekondigd even in 
gaat staan en voelen ook niet de behoefte om zich te wapenen. Ze vertrouwen op hun 
kracht en hun vermogen om als het echt nodig is hard en onverbiddelijk toe te slaan. 
Mensen met een lagere ik-sterkte maken zich daar veel eerder druk om (deels overigens 
onbewust), wapenen zich tegen wat zou kunnen komen en trekken ook eerder ten strijde. 
De aanval als beste verdediging. 
 
Bokito (Koning Aap) is nooit boos en vecht slechts bij zeer hoge uitzondering. Alle andere 
apen ‘voelen’ zijn ik-sterkte en dat gevoel is genoeg om een zekere afstand tot hem te 
bewaren en hem zeker niet uit te dagen. 
Ik-sterkte zit voor een belangrijk deel dan ook in de lucht, speelt zich grotendeels af op het 
betrekkingsniveau en is daarmee ook ongrijpbaar. Mensen zijn veel dierlijker dan we graag 
zouden willen. Mensen hebben een zintuig voor de ik-sterkte van anderen en maken bij 
iedere ontmoeting onmiddellijk (maar onbewust) de balans op: “Eet hij mij op, of ik hem als 
het spannend wordt”.  
 
Als je ‘de hele dag loopt te vechten’, dan is dat zeer waarschijnlijk het gevolg van het feit dat 
je ik-sterkte laag is en je van nature dus juist geen vechter bent. Realiseer je in dat geval dat 
‘vechten’ re-actief en defensief gedrag is en dat dat uiteindelijk ook ineffectief is. Al is het 



maar omdat offensief ingestelde mensen jouw gedrag kunnen ervaren als een uitnodiging 
om er nog een schepje bovenop te doen: “Ah we gaan vechten, leuk, zal ik je nog een flinke 
mep geven….”. 
 
Mijn advies: Stop met vechten! Verhef de-escaleren tot kunst en wordt daar ontzettend 
goed in. Aikido grootmeesters kunnen boksers alle hoeken van de ring laten zien, zonder één 
klap uit te delen. Ook boksers die twee koppen groter zijn. Maar dat kan alleen als zij hun 
eigen spel blijven spelen en zich er niet toe laten verleiden een paar bokshandschoenen aan 
te trekken en terug te gaan slaan.  
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Dit document is gedownload van www.petervonk.com en auteursrechtelijk beschermd.  Ik 
heb er evenwel geen bezwaar tegen als dit vrijelijk wordt verspreid. Daarbij wel het 
vriendelijk verzoek om de bron correct te vermelden.  
 
Heb je dit documentje doorgestuurd gekregen, zelf nog geen talent-assessment gedaan en 
ben je nieuwsgierig ‘hoe het bij jou zit’? Kijk dan op onze website en/of neem contact met 
ons op. 


