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Over de bijlagen 
 
Bijbelse personen: 
1.  Jezus uit heftige kritiek 

Goed boos op wie je tegenwerken  
-  als je je ze eens goed de waarheid wil vertellen 

2. Paulus spreekt Petrus openlijk aan 
Goed boos op een mededirecteur 
- als het moed vraagt om bij je standpunt te blijven 

3. David pakt niet door 
Goed boos op je zoon 
 - als je voor een dilemma staat 

4. Nehemia pakt een conflict direct aan 
Goed boos op je medewerkers  
- als je moet optreden bij een conflict  

5. Mozes ligt onder vuur over zijn leiderschap 
Goed boos op je broer en zus  
- als je leiderschap ineens ter discussie gesteld wordt 

6. Naäman voelt zich niet gerespecteerd 
Goed boos op een leverancier 
- als je onder de maat behandeld wordt 

7. Petrus komt in verzet 
Goed boos op jou als leider 
- als je beste medewerker tegen jou ingaat 

8. Barnabas raakt verbitterd 
Goed boos op je zakenpartner 
- als iemand je remt in je kwaliteit 

9. Jozef raakt niet verbitterd 
Goed boos op God? 
- als je gedroomde carrière anders verloopt 

10. Johannes de Doper gaat voor gerechtigheid 
Goed boos op de maatschappij 
– als het tegengaan van onrecht je wat mag kosten 

  



Interviews met leiders: 
1. Nienke Westerbeek – bestuurder Compassion Nederland  
2. Jan Maarten Goedhart -  teamleider IZB-focus 
3. Wim Groeneweg – burgemeester van Vianen 
 
4. Henk Stoorvogel – directeur 4M 
5. Riet Niezen – arts voor verstandelijk gehandicapten 
6. Anita den Hertog – eigenaar De Wiebelwagen 
 
7. Hans van Vliet – commandant Leger des Heils Nederland  
8. Heleen Veenman – coördinator Handje Helpen 
9. Desiree Onvlee – zorgcoördinator De Rank Utrecht 
 
10. Ruud Kraan – directeur Open Doors 
11. Piet Mars -  medeoprichter AFAS software 
12. NN – bestuurder in de zorg 
 
 
Bijlagen 
A. Mijn geschiedenis met Goed Boos 
B. De drieslag voor een goed gesprek 
C. Hoe willen wij met elkaar omgaan?  
D. Basisstappen tot herstel 
E. Spreken bij spanning 
F. Inhoud van Goed Boos - wat zegt de Bijbel? 
G. Literatuur 
H. Goed Boos - cursus, workshops, coaching 
 


