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Werken met de Mat 
 
Inleiding 
De interactie-vaardigheidstraining met de ‘Mat-methode’ wordt nu al zo’n 25 jaar 
toegepast in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. De Mat wordt gebruikt 
om te zoeken naar uitwegen in problematische interacties. 
Een deugdelijke studie van het instrument ‘de mat’, dat in de training wordt gebruikt 
om interacties te verhelderen, is nog niet voorhanden. On hier een begin mee te 
maken, beschrijf ik wat je met behulp van dit instrument beter in beeld krijgt.  
Voor een beschrijving van de training zelf, de varianten die erin zijn ontwikkeld en 
van de opleidingen verwijs ik naar de website van Bureau de Mat (www.demat.nl). 
Interactie is een dynamisch en beweeglijk gebeuren tussen mensen en daardoor is 
het moeilijk in woorden te vatten. Misschien komt het begrip ‘met elkaar spelen’ het 
dichtst bij een goede beschrijving van wat zich af-speelt op het interactionele veld. In 
dat spelen kan van alles worden ingebracht, doelen, verlangens, verkenningen, 
eisen, grenzen, saamhorigheid, competitie, intimiteit, alles wat mensen aandrijft. Je 
kunt proberen wat daar gebeurt beter te begrijpen door de motieven en beperkingen 
van de individuele actoren (dit is het woord dat ik gebruik om degene aan te duiden 
die een interactie aangaat of daar in betrokken wordt) na te gaan, maar ook dan 
ontsnapt je wat er interactioneel gebeurt. Het is dus zaak om naar wat er tussen de 
individuen gebeurt, naar wat ze met elkaar en bij elkaar te weeg brengen, naar hun 
interactie, te kijken.   
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Hebben de actoren een ‘betrekking’ of niet? 
Praktijk: wanneer men door een wildvreemde persoon wordt aangesproken, 
bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in de rij bij de bakker, dan is het onduidelijk 
of iemand dat doet vanuit een bestaande betrekking of dat iemand daar een begin 
mee aan het maken is, of dat iemand gewoon maar iets zegt of roep naar jou omdat 
hij / zij het gewoon moeilijk vindt om geen signaal af te geven en zich wil laten horen 
zonder verder een claim op een betrekking te doen. Het antwoord op wat de 
vreemde zegt kan enorm varieren van niets zeggen en niets laten blijken tot iets 
terugzeggen. Als je iets terug zegt kan dat een ‘dooddoener’ zijn om het gesprek stil 
te leggen en duidelijk te maken dat je geen betrekking aan wilt gaan (hoe minimaal 
ook) maar je kunt in je antwoord ook iets nieuws inbrengen waardoor het gesprek 
voortgezet kan worden en de andere actor de beurt weer kan overnemen.  
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Actoren gaan een betrekking met elkaar aan wanneer zij hun matten tegen elkaar 
aan leggen. Dat doen zij, meestal op een initiatief van een van hen, om een zaak die 
nu speelt met de ander aan de orde te stellen. 
We weten in het begin nog niet veel over de kracht of duur(zaamheid) van de 
aangegane betrekking. Is het een hulpverleningscontact? Een intieme maar 
kortstondige relatie? Een familieband? Een werkrelatie? Dat wordt duidelijker 
wanneer de interactie door loopt.  
De eigenschappen van de betrekking komen aan het licht tijdens de interactie. Gaat 
het om een hechte relatie, gaat het om winnen of verliezen? De wijze van met elkaar 
omgaan verraadt wat de aard van de betrekking is. Er komen ook momenten dat een 
of beide actoren de neiging krijgen om de matten weer van elkaar los te maken. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld als beiden op rood staan en er geen uitweg te vinden is. Dan 
staan ze vast op hun rode gebied en kan het besef ontstaan, dat doorgaan geen zin 
heeft. Dat is het moment waarop een van beiden signalen zal afgeven - duidelijk of 
onduidelijk - de interactie of de betrekking te willen stoppen. De actoren kunnen er 
geen zinnige coöperatie van maken. Vaak komt het tot herhaling van zetten en 
oeverloos ‘gebabbel’. Soms creëren actoren dan ‘tweede kansen’, maar alleen als 
het belang groot genoeg is om er uit te komen.  
Waarom is het belangrijk om in te kunnen schatten of de matten al dan niet tegen 
elkaar aan liggen? Als er geen betrekking is dan ontbreekt de common ground, 
waarop coöperatie gebouwd kan worden. Wat men dan communiceert kan van alles 
betekenen, maar betrouwbaar is het niet. Wat overblijft wanneer de matten los van 
elkaar blijven (in de psychiatrie kom je het vaak tegen bij vormen van psychopathie 
en autisme) is dat je elkaar signalen kunt geven, maar de interactie en coöperatie 
komt niet van de grond.   
Een betrekking of relatie kan ook scheef of niet in balans zijn of zelfs regelrecht 
gebaseerd zijn op de inzet om uit te buiten of te bedriegen. In onze praktijk worden 
vooral ingewikkelde situaties bestudeerd, waarbij een machtsverschil (hiërarchie) 
een rol speelt, omdat interactievaardigheden als sneeuw voor de zon smelten 
wanneer er een machtsverschil in een betrekking tot uitdrukking wordt gebracht.   
 
 
Interacties volgen in de tijd. 
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Werken met de Mat geeft je de kans om de interactie te vertragen. De trainer kan 
een serie van interacties onderbreken en stop zetten, de actoren pas op de plaats 
laten maken en vragen stellen over de situatie, op dat moment. De volgorde van de 
handelingen kan dus beter dan in een lopende interactie gevolgd worden. Sterker 
nog: de stroom van een ‘gewone’ interactie wordt doorbroken en modulair (stap voor 
stap) gemaakt. Dat opknippen in modules heeft trouwens ook weer gevolgen (dat zijn 
dus artefacten), maar de ervaring leert dat die niet storend hoeven te zijn, in 
tegendeel. Een ander gevolg is dat het proces van beurt geven en nemen (turn 
taking) bewuster wordt ervaren en uitgevoerd. Dat gaat dus weliswaar minder vanzelf 
en spontaan, maar wel met meer informatie en het beurt geven en nemen kan 
bewuster worden gestuurd. Zo worden ook de signalen bij en reacties op het 
passeren van acceptatiegrenzen versterkt en beter zichtbaar.  
 
Actorschap 

  
Werken op de Mat roept agency op, wat (ongelukkig) vertaald in het Nederlands 
‘actorschap’ is geworden. Dat wil zeggen dat je ‘aangezet’ wordt om een persoonlijk 
en/of professioneel standpunt in te nemen, en ten tweede, je positie in de interactie 
te markeren in woord en daad. Op het moment dat je op de Mat gaat staan maak je 
jezelf dus tot een ‘actor’. Een ‘actor’ ontstaat in de interactie en bestaat niet op 
zichzelf. Actorschap beperkt zich niet tot een bepaalde klasse van levende wezens, 
maar kan van alles zijn, als het maar handelt vanuit een eigen motief of script en zich 
verhoudt tot en iets te weeg brengt bij andere actoren.  
Zonder actorschap is samenwerking niet mogelijk. Actorschap brengt articulatie aan 
in interacties en dat zorgt onmiddellijk voor grenzen, bijvoorbeeld tussen ‘jij’ en ‘ik’. 
Het roept tevens op tot verdeling van taken (ik dit en jij dat?) en 
verantwoordelijkheden en dus - bijgevolg - tot samenwerking. Iedere actor heeft een 
eigen probleemgebied, dat beheerd moet worden. Met de Mat kunnen de actoren 
zich hiervan bewust worden en blijven. Zo kunnen zij vervolgens bepalen met welk 
rode vlak zij zich zullen bezig houden: met het eigen probleem-gebied of met dat van 
de ander. Hulpverleners lopen vast als zij te gefocust zijn op de geïdentificeerde 
hulpvrager en dan voorbij gaan aan hun eigen problemen (het eigen rood) en dat 
vergeten te beheren.  

 
Verloop van interactionele spanning 
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Werkend op de Mat, krijg je een idee van wisselingen van het spanningsniveau die in 
de relatie bestaan of ontstaan. Het is geen nieuws dat een relatie een bepaalde 
spanning nodig heeft om de betrokkenen ‘bij de les’ te houden. Te weinig spanning is 
een gevaar voor de samenwerking en voor de betrekking. Te veel spanning, vooral 
als die niet overgaat in vormen van acceptatie (bewegingen naar groen, meestal 
ingeluid door ‘omschakelen naar actief luisteren’ of door acceptatie van een ‘kan niet’ 
van de ander), zal kunnen leiden tot verbreking van de betrekking. Hoge 
interactionele spanningen zijn moeilijk lang vol te houden. Hoe dat precies werkt is 
onduidelijk, maar wat er sowieso gebeurt is dat er weinig nuances meer over blijven; 
het spel-element wordt relatief te klein en de interactie verstijft of formaliseert. Als 
een hoge spanning niet opgelost wordt door opvolgende acties dan krijg je een 
zogenaamde ‘kritische situatie’, met alle gevolgen van dien.  
Wanneer de actoren de matten uit elkaar halen, verandert de situatie onmiddellijk 
met inbegrip van een snelle daling van het spanningsniveau. Het gevaar is meestal 
nog niet helemaal geweken, maar is wel anders geworden, er is bijvoorbeeld meer 
fysieke en gevoelsmatige afstand dan voorheen, zodat het veiliger is en het gevaar 
ook anders (adequater?) gehanteerd kan worden. Je kunt je beter oriënteren op het 
gedrag van de ander als je niet meer ‘gevangen’ zit in de relatie.   
Hoe hechter een relatie is, des te meer spanning er - in de regel - verdragen kan 
worden. De bereidheid om spanning te verduren en stand te houden in de relatie is 
dan groter, er is meer en vooral steviger ‘common ground’. Je laat een hechte 
relatie of een belangrijk contract ook niet zomaar uit elkaar vallen. Het moment 
waarop je denkt ‘laat maar zitten’ komt later dan in losse relaties. De keerzijde 
daarvan is dat spanning ook heel hoog kan oplopen in hechte relaties of in 
contracten waar veel van af hangt. Denk aan ‘de vrede van Versailles’ of het ‘klimaat 
accoord van Parijs’, maar ook in kleiner menselijk verband gaat dat op.   
Bijvoorbeeld: in een falend huwelijk kan de spanning hoog oplopen. Een 
‘vechtscheiding’ laat zien dat de onthechting voor een of beide partijen niet te 
accepteren is en daarom daagt de ene partij de andere uit om te vechten tot er een 
schuldige of een verliezer is aan te wijzen. Voordat die posities zijn beslecht verkeert 
de relatie in een kritische toestand en dat zie je terug in de interacties en dus ook bij 
het werken op de mat. 
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Wanneer twee actoren er samen niet uitkomen en de tijd ook niet kan worden 
stilgezet ontstaan vormen van interactie zoals domineren, imponeren, dreigen, 
grenzen verdedigen, expansie, eigen normen / cultuur opleggen aan een ander, enzo 
meer. Het is defensief gedrag, soms overgaand in agressie, waarbij de actor(en) hun 
positie proberen te verstevigen onder de hoge druk die zij ervaren. Dat soort gedrag 
is goed waar te nemen en te labelen en zou een maat kunnen zijn voor hoog 
opgelopen spanning in een relatie. Het omgekeerde zien we ook, namelijk dat een 
actor territoriaal gedrag los laat en probeert coöperatie en/ of een verdeling van 
taken en lasten vorm te geven. Vaak gaat dat gepaard met grote opluchting. 
Als de zaak waardoor een actor ‘op rood’ is gekomen langer duurt, zal één van de 
partijen, en vaak beide partijen, ‘vanuit rood’ verder moeten werken. Dat is een kunst 
op zich. Sommige actoren zijn hier meesters in en anderen verdragen het bijna niet 
om ‘vanuit rood’ te moeten werken. In het ‘spelen’ op de Mat zoekt men dan - met de 
hulp van de trainer naar interventies die zouden kunnen voorkomen dat de relatie 
stuk gaat.  
 
Coalitievorming 
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De neiging om met elkaar in een coalitie te verkeren (dat willen of niet anders 
kunnen) kan redelijk geschat worden. Ook het tegengestelde, namelijk oppositie en 
vijandigheid worden zichtbaar, want dan wil de ander niet deelnemen in de coalitie. 
Hulpverleners zijn in de regel geneigd om vijandigheid en tekenen van niet kunnen of 
willen samenwerken op te vatten als trigger om hulp te bieden (de hulpverlener ‘pakt 
dan de Tas’). Het kost ze moeite om oppositie of tegengestelde belangen te 
accepteren als een realiteit in situaties waarin zij goed proberen te doen.  
Wanneer er kwesties ingebracht worden, die te maken hebben met macht en invloed 
(hiërarchische verhoudingen) en met winnen of verliezen (dwang, onderdrukking) 
ontstaat er vanzelf twijfel over de vraag of de actoren, die aan het werk zijn op de 
Mat, tot dezelfde coalitie (willen) behoren. De doelstelling van de interactie 
(verduidelijkt door de vraag: ‘wat wil je in dit gesprek bereiken met de ander?’) zal 
dan mede bepalen of er een coalitie van de grond komt. Die moeten de actoren dan 
van de grond af opbouwen via een proces van beurt geven en nemen. De reciproke 
acties leiden tot een (begin van een) coalitie of niet. Hier wordt ook wel gesproken 
van positieve en negatieve reciprociteit. 
De coalitie of de nieuw-gevormde groep kan ook een nieuwe actor op zichzelf 
worden. Bij voorbeeld: een groep hooligans van een bekende voetbalclub of een 
‘gang’ in een gettowijk of bepaalde motorbendes kunnen zich tot een zelfstandig 
opererend organisme ontwikkelen, waarbij actorschap van de samenstellende 
individuen is overgegaan in collectief actorschap. In de samenleving is er altijd een 
spanningsveld, waardoor relaties en coalities niet vast liggen en steeds aan 
veranderingen onderhevig zijn. De vorming en instandhouding van de groep (het 
vermogen om coalities te vormen) is evolutionair trouwens van even groot belang als 
het vermogen om een groep te splijten.   
 
 De Tas 

 

 
 
 
De tas staat voor de verantwoordelijkheid en / of de last van de kwestie die wordt 
ingebracht op de Mat. De Tas gaat van de een naar de ander wanneer een probleem 
wordt uitgewerkt, waar beide actoren mee te maken hebben. De beweging van de 
Tas leren volgen, terwijl er op de Mat wordt gewerkt, kan veel nuttige informatie 
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opleveren op het gebied van verantwoordelijkheid nemen of niet, wanneer deze 
wordt vermeden, afgewezen of bewust wordt gedragen of wanneer deze afgestaan 
wordt.  Wanneer iemand het initiatief neemt om een bepaalde kwestie op de Mat uit 
te werken, dan heeft die daarmee een Tas gepakt. Interessant is dat dit eigenlijk een 
soort wetmatigheid inhoudt: naarmate men meer actorschap laat zien neemt het 
vermogen toe om een tas te pakken of die aan een ander te laten. Omgekeerd geldt 
eveneens: zonder actorschap worden tassen niet genomen of gedragen en neigen 
ze te gaan zwerven of ze worden gepakt door - naar het soms schijnt - daartoe 
voorbestemde tassendragers.  
Als de actor probeert met de ander samen te werken om een probleem op te lossen, 
dan zal de Tas heen en weer gaan bewegen; beiden voelen dan de ‘last’ tot het 
antwoord.  
In hechte relaties (familie, clan, dorp) is vaak te zien dat bepaalde tassen worden 
overgenomen door naasten van mensen die door een ziekte of beperking daar niet 
toe in staat zijn. Die Tassen zijn dan qua oorsprong niet van hen maar ze nemen die 
over uit altruïstische motieven. Wanneer een persoon, die herstelt van de ziekte of 
anders tegen zijn of haar taken is gaan aankijken, vraagt om teruggave van ‘de Tas’, 
dan is dat vaak moeilijk voor degene die de Tas had overgenomen. Dit thema speelt 
een grote rol in familietrainingen.  
Groepsdynamiek (vaak in de vorm van rituelen en gewoontes) kan er voor zorgen 
dat iemand - tegen zijn zin - een zware Tas in handen krijgt. Als iemand dat ziet 
aankomen kiest hij meestal voor aanpassing aan de groepsnorm en het eigen 
standpunt wordt dan niet duidelijk gemaakt, cq ondergeschikt gemaakt aan de wil 
van de groep. Dat gebeurt op grote schaal in omgevingen waarin dominante figuren 
macht uitoefenen en een angstcultuur is ontstaan.  
Met deze werkwijze krijg je snel door wie de ‘tassendragers’ zijn en wie de 
‘tassenmijders’. Ook ontdek je dat mensen samen kunnen regelen dat een Tas geen 
eigenaar krijgt, zodat die ergens onbeheerd komt te staan met een label waar op 
staat: ‘voor de eerlijke vinder’.  
 
 Reparaties en de inzet van protheses 
 

 
 
 
Werken op de Mat illustreert een bevinding die elders vaak beschreven is, namelijk 
dat mensen in interactie elkaar voortdurend ‘repareren’, dat wil zeggen, elkaar op 
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een zelfde spoor van communicatie proberen te houden, zodat ze het over hetzelfde 
hebben en daarin vorderingen maken met en door elkaar. Wanneer een 
weggebruiker de verkeersborden hierboven ziet, raakt hij het spoor bijster en heeft hij 
een reparatie nodig van een ander om te weten wat hij moet doen. Krijgt hij die niet 
dan zal hij een gok moeten wagen en tijdens de uitvoering daarvan beoordelen of hij 
goed zit of fout.  
Dat proces van reparatie in de interactie verloopt grotendeels onbewust, bijna als 
een machine en op de Mat is het goed te volgen. 
Dat komt misschien ook omdat mensen op de mat uitgenodigd worden om hun 
moeilijkheden in te brengen. Zij brengen situaties waarin reparaties gefaald hebben 
en waar het niet lukt om andere werktuigen te vinden om elkaar weer op een zelfde 
spoor te krijgen. Daar is veel verdriet en frustratie mee gemoeid, want het gaat om 
zaken van betekenis. Op de Mat kunnen zwaardere instrumenten ter reparatie 
worden ingezet en kan in een relatief veilige omgeving worden geoefend.  
Wanneer mensen de moed tot repareren in een specifieke situatie thuis opgeven, 
bijvoorbeeld met een zieke in de familie, zal de betrekking – hoe hecht ook en hoe 
lang bestaand ook – op het spel komen te staan. Dat maakt mensen bang. Als je 
bang bent is het nog weer moeilijker om reparaties uit te voeren; de kans wordt dus 
groter dat de zaak in negatieve zin uit de hand loopt.  
Een vraag die opkomt wanneer men kijkt naar actoren die elkaar repareren is die 
naar de effectiviteit van de communicatie. Is het de moeite waard om ‘effectieve 
communicatie en coöperatie’ na te streven? Men stuit daarmee op het probleem van 
de signaal - ruis verhouding in de interactie en communicatie. Complete 
ruisonderdrukking neemt kansen op reparatie weg, er is dan geen vrije ruimte meer 
om als er iets fout gaat uit te wijken voor een herstellende beweging. Het is te 
vergelijken met de berm van de autoweg. Als die heel smal is, zal een stuurfout 
ernstiger gevolgen hebben, dan als er een ruime stevige berm aanwezig is. Zo gaat 
het ook in lopende interacties. Het zoeken naar uitwegen in lastige situaties brengt 
met zich mee dat duidelijkheid en onduidelijkheid over wat er precies speelt en welke 
posities zich ontwikkelen elkaar afwisselen. Doelgericht werken draagt er aan bij dat 
er steeds meer duidelijkheid ontstaat en vaak ook groei van de betrekking(en) en 
meer coalitie. Als er gevaar dreigt zal duidelijkheid, over het feit dat er bijvoorbeeld 
een predator is gezien, heel belangrijk zijn; een niet mis te verstaan signaal is dan 
van levensbelang. Maar in onderhandelen over delicate kwesties is de balans tussen 
duidelijkheid en onduidelijkheid een functie van het elkaar wederzijds aftasten op 
kansen en risico’s. In onderhandelingen kan het nodig zijn om niet meteen een 
positie in te nemen en die kenbaar te maken; dan wil men immers optimaal 
geïnformeerd zijn alvorens positie in te nemen in een verhouding die nog broos is.  
 
In het sociale verkeer kan het dus van belang zijn om niet alles vast te leggen en 
expliciet te maken. In ons werk bleek dat aspect het sterkst bij het werken met 
mensen die bekend zijn met langdurende psychotische klachten. Om te beginnen 
gaven zij vaak aan dat als je de matten tegen elkaar aan legt en daarmee te kennen 
geeft dat je een betrekking met die ander aangaat, dat onmiddellijk huiver bij hen 
opwekt. Ze zeiden: ‘gaat dat niet te snel? Wil ik dat echt wel? Kom ik niet te dicht bij 
die ander te staan? De aversie werd nog groter als zij op rood kwamen te staan en 
hen de vraag werd gesteld: ‘wil je – in woorden – duidelijk zijn voor de ander over 
jouw rood staan?’. Een veel gehoord antwoord was: ‘echt niet! Om maar te laten zien 
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dat er een groot risico kan schuilen in duidelijk zijn voor een ander als je in de 
betrekking op rood staat. In discussies bleek dat merendeels te berusten op het idee 
dat men zich niet opgewassen voelde tegen de gevolgen van die duidelijkheid. Het 
wordt dus als te gevaarlijk gezien, alsof er een strijd zou kunnen losbarsten, die deze 
persoon alleen maar zou kunnen verliezen. Daarom: ‘als ik op rood kom moet ik 
zwijgen’. Efficiënt communiceren kan dus risicovol zijn. Als men wat langer nadenkt 
over deze bevinding dan krijgt men een goed idee over wat er in een gesprek 
allemaal op het spel kan staan bij mensen, die ervaren zwak te staan in de interactie 
met anderen. Mensen die deze ervaring niet hebben, omdat zij de ervaring hebben - 
al dan niet terecht - sterk te staan in interacties, kunnen zich deze huiver moeilijk 
voorstellen. Er zijn overigens ook grote culturele verschillen in de mate waarin 
actoren geacht worden open en duidelijk te communiceren als zij een probleem 
willen oplossen.  
 
De betekenis van protheses in de communicatie. De beperkingen van mensen die 
met elkaar interacteren kunnen zo groot of zo specifiek zijn, dat het buitengewoon 
moeilijk is om met elkaar een zelfde spoor te volgen. Als een persoon 
onsamenhangende taal uitspreekt dan is de kans heel groot dat een ander snel ‘af 
haakt’ omdat deze het niet kan volgen. Soms zijn dan protheses te bedenken 
waardoor dit risico binnen de perken kan blijven.  
 

 
 
Werkend op de mat ziet dat er als volgt uit. Wanneer een actor op rood is gekomen 
vanwege het feit dat hij een ander niet kan volgen in zijn spreken, zal hij zich 
afvragen: hoe lang blijf ik op rood staan als ik weet dat de ander niet anders kan dan 
op deze manier spreken? Dan blijft er niet veel anders over dan te accepteren dat de 
ander onsamenhangend spreekt. Hij moet zelf op zoek gaan naar manieren die een 
handreiking voor de ander kunnen zijn om uit te vinden of die wel iets wil 
overbrengen en zo ja, of dat ook via andere routes dan het uiten van woorden 
mogelijk is. In de revalidatiegeneeskunde (bijvoorbeeld bij spierziektes) is de 
toepassing van een computerondersteunde conversatie prothese MyTobii een mooi 
voorbeeld van enerzijds de vanzelf-sprekende behoefte aan reparatie in de 
communicatie en van de inzet van een digitale prothese om optimaal te kunnen 
blijven communiceren. De prothese optimaliseert de functionaliteit van de interactie.      
 


