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Lastige mensen, moeilijk?  
  
We kennen het allemaal, de één ligt je nu    
eenmaal beter dan de ander. 
 
Op zich geen punt, maar waar je privé 

zelf uitkiest met wie je omgaat, ligt dat 
op het werk toch anders.   
Dan kunnen lastige (volgens jou...)    
mensen zorgen voor moeilijke situaties,   
waar jij problemen door krijgt. 
 
  
In onze Masterclass merken we dat dit onderdeel steeds hoog wordt gewaardeerd. 
Vaak een 'feest der herkenning', gelukkig met de nodige humor. 
Reden genoeg voor een speciale editie over 'Lastige mensen' en wat je kunt doen.    
 
Deze nieuwsbrief bevat een aantal (aangepaste) voorbeelden van de 23 types uit het handboek 
van de Masterclass, herkenbaar? 
 

  
    
 
 
 

  

 
 

In deze nieuwsbrief:            
 1 Lastige mensen bestaan niet  
       2 De kracht van een goed humeur 
 3 Uitdeler 
          4 Calimero          
        5 Bemoeial     
     6 Arrogant 
 7 Betweter 
 8 Grappenmaker 
          9 Oester      
        10 Saboteur 
        11 Manipulator 
        12 en nog wat anderen.... 
  
Nieuwsbrief max. 4x per jaar automatisch ontvangen, gratis en zonder verplichting of spam?  Klik hier.                   
Afmelden voor de nieuwsbrief?  Mail naar info@ambtenarenontslagspel.nl 
Onze nieuwsbrief geeft globale informatie over voor u mogelijk relevante zaken. 
Natuurlijk besteden wij daar veel aandacht aan, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. 

Vragen, opmerkingen of suggesties   

 

 

http://www.aospel.nl/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/ambtenaren-ontslag-training/masterclass/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/contact/aanvraag-nieuwsbrief/
http://ambtenarenontslagspel.nl/contact/contact-formulier
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1. Lastige mensen bestaan niet. 
 

 
Mensen zijn lastig omdat (alleen?) jij dat 

vindt of omdat ze geleerd hebben dat ze 

daarmee anderen uit balans kunnen brengen 

en de actie van anderen kunnen beïnvloeden 

of zelfs verhinderen. 

Het kan bewuste manipulatie zijn, maar ook 

een karaktereigenschap of combinatie van 

beide. 

Bedenk dat veel lastige mensen er zelf van 

overtuigd zijn dat ze redelijk zijn. 

Toets jouw (voor)oordeel: is er een redelijke verklaring voor het lastige gedrag? 

 

Waarom jij iemand lastig vindt, kan zijn omdat: 

· jullie botsende persoonlijkheden zijn; 

   Bijvoorbeeld: introvert kan extravert frustreren 

                          extravert kan introvert op de zenuwen werken 

· Iemand een eigenschap heeft die jij tekort komt; 

   Hier kun je iets over jezelf leren. 

· jullie verschillende standpunten hebben in een bepaalde kwestie; 

· jullie andere persoonlijke overtuigingen hebben, waarden of normen; 

   De 'lastige' houdt zich niet aan de jouwe. 

· jullie andere prioriteiten hebben; 

· jullie een andere achtergrond, ervaring, levensstijl of interesses hebben; 

. jullie non-verbaal en/of schriftelijk verschillend communiceren;   

· de ander een te groot ego heeft, volgens jou.... 

 

Uiteindelijk is dé oorzaak van onvrede over gedrag van anderen: 

waarom ben of doe je niet zoals ik? 

Accepteer dat dat zo is en ga er mee om, in plaats van tegenin. 

 
 
 

 
 

 
 (Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 

http://www.aospel.nl/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/ambtenaren-ontslag-training/masterclass/
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2.     Koester je goede humeur  (*) 
 

Vat lastig gedrag niet persoonlijk op. 

Waarschijnlijk gedraagt ‘de lastige’ zich bij anderen ook zo.  

Accepteer dat je mensen niet zomaar kunt veranderen, zeker 

lastige mensen niet. Lastige mensen spelen vaak een spel 

met eigen regels. De truc is dat spel gewoon niet mee te 

spelen en andere wegen te bewandelen. 

 

Maak onderscheid tussen lastige situaties en lastige mensen. 

Stel: je vraagt de afdelingssecretaresse een brief op te maken, maar zij geeft 

aan dat ze daar echt geen tijd voor heeft. 

Misschien heeft ze op dat moment net een grote klus van jullie manager gekregen en 

is haar afwijzing terecht. De secretaresse is niet lastig, de situatie is lastig. 

 

Wat te doen? 

Met een beetje tact en goede wil is zo'n situatie meestal wel op te lossen. 

· Blijf vriendelijk en vraag aardig waarom iemand jouw verzoek weigert. 

· Vraag hoe 'we' het anders kunnen doen. 

   Niet ‘of’ het anders kan, maar ‘hoe’. 

   Hoe, leidt tot een dialoog, ' of ' tot ja/nee. 

   Gebruik 'wij' in plaats van 'mij', dat bindt. 

 

Stel je verwachtingen bij. 

Verwacht niet dat mensen zomaar meewerken, dat is een garantie voor stress. 

Misschien moet je je verwachtingen bijstellen, houd rekening met weerstand. 

Plan niet alleen het doel maar ook de weg er naar toe. 

 

Benader het probleem rationeel. 

Als je te maken hebt met 'lastige mensen', benader de situatie dan altijd rationeel. 

Hou je emoties erbuiten, kwaad worden heeft geen zin. 

Wat doe je als het regent? Word je boos of neem je een paraplu? 

 

 

            *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 
 

http://www.aospel.nl/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/ambtenaren-ontslag-training/masterclass/


    

              Het Ambtenaren-Ontslagspel             

                                                                                                             www.aospel.nl 
                                                      

 

 

Nieuwsbrief AOS 2018-1                                                                                                             4 (13)    .                                                

3. Uitdeler  (*) 

 

 

 

 

 

 Hoe komt het toch dat sommigen zo eenvoudig anderen met hun werk opzadelen? 

 ‘Ik moet nú....., zou jij....’ en weg zijn ze. 

 Voor je het weet ben je 2 uur verder, met werk van iemand anders. Waarom? 

 

 Aardig? 

 Vaak willen mensen die moeilijk Nee zeggen, aardig zijn. 

 Denken dat Nee egoïstisch is en voelen zich schuldig door te weigeren. 

 Soms speelt angst een rol, bang voor de reactie van een collega, direct of indirect. 

 Allemaal ‘antwoorden’ die men zelf bedenkt en vaak niet realistisch zijn. 

  

 Nee, werkt uiteindelijk juist positief. 

 Niet alleen voor jou, ook voor jouw werkomgeving. 

 Jouw Nee geeft aan dat je keuzes maakt, moet maken, en zelf de regie houdt over wat je 

 moet doen c.q. wat van je verwacht wordt. 

 Als men weet waar jouw grenzen liggen, geeft dat voor iedereen een stuk duidelijkheid. 

 

 Wat te doen? 

 Draai er niet omheen. Zeg duidelijk én vriendelijk Nee. 

 Als je zegt ‘Nu niet, maar misschien...’ dan schep je onduidelijkheid, bij de ander én bij 

 jezelf. Het lijkt aardiger dan Nee, maar leidt tot niets dan verwarring en onnodige druk. 

 

 Als je 'Ja' zegt, bestaat de kans dat je dat Ja helemaal niet kunt waarmaken. 

 Dan heb je een dubbel probleem. 

 Je bent jouw toezegging niet nagekomen, onvrede bij collega en negatief oordeel van chef.   

 

 Zeg daarom Nee op een verzoek dat je niet uitkomt. 

 Leg eventueel uit waarom, maar ga niet in discussie! Waarom zou je? 

 Het is een verzoek, dat kan geweigerd worden. Die ervaring heb je wellicht zelf ook. 

 Natuurlijk kun je een collega best op weg helpen, maar los zijn/haar probleem niet op! 

 
 
 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 

http://www.aospel.nl/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/ambtenaren-ontslag-training/masterclass/


    

              Het Ambtenaren-Ontslagspel             

                                                                                                             www.aospel.nl 
                                                      

 

 

Nieuwsbrief AOS 2018-1                                                                                                             5 (13)    .                                                

 

4.     Calimero's (*) 

 

Negatievelingen, pessimisten en klagers, zien overal problemen.  

Zoals de anti-held Calimero in de bekende tekenfilm. 

Vaak angstige mensen met weinig zelfvertrouwen, de wereld is eng 

en vijandig. 

Calimero is prikkelbaar en vraagt om gunsten: meer budget, meer 

rust, meer hulp. Voelt zich slachtoffer van 'alles'. 

 

Ga niet in discussie. 

Vraag naar alternatieven of constructieve voorstellen. 

Dat leidt vaak tot een cynisme als "daar wordt toch niets mee gedaan". 

Calimero besluit dan zelf dat er niets mee gedaan wordt, zélf verantwoordelijk. 

 

Als Calimero begint over dingen die niet jouw zorg zijn. 

· gesprek afsnijden 

· de bal niet terug spelen 

· van onderwerp veranderen 

 

Stel Calimero geen open vragen. 

Niet: "Hoe gaat het met je?" 

Wel : "goedemorgen / goedenavond". 

 

Leidinggevende?  Neem Calimero serieus, maar gaat er niet in mee. 

· Luister goed of er een kern van waarheid in het geklaag zit. 

  Als iemand zich onbegrepen voelt, wordt het probleem alleen maar erger. 

· Doe geen toezeggingen en blijf niet beschermen. 

  Iedereen heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. 

· Vraag naar suggesties om de situatie te verbeteren. 

  Zo prikkel je om ideeën te ontwikkelen en/of voorkom je meer geklaag 

  "Zet eens op papier hoe jij het ziet, praten we er dan verder over". 

. Teamregel: wie een probleem aansnijdt komt met minstens één alternatief.   

. Prikkel & leun achterover. 

  Klagen komt vaak door onzekerheid en onbekwaamheid. Neem klagers werk niet over! 

         
 
 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 

http://www.aospel.nl/
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5      Bemoeials  (*)   

 

        Sommige mensen bemoeien zich graag met              

        zaken waar ze niets mee te maken hebben. 

        Vaak maken ze problemen die nog niet bestonden. 

Bemoeial doet veel om alles te weten, bijv. verspreiden 

van roddels en geruchten. 

 

Bemoeial begint een provocerend gesprek: 

A. speel de bal terug 

B. speel de bal niet   

C. verander van onderwerp 

 

Bemoeial provoceert : Jan functioneert steeds slechter. 

       Dat denkt de directie ook, zijn erg ontevreden.   

       Waarschijnlijk haalt Jan volgend jaar niet.  

A. speel de bal terug : Wat zijn jouw plannen voor volgend jaar? 

B. speel de bal niet  : Dat zou jammer zijn. (en ga door met wat je deed) 

C. verander onderwerp : Dat zou jammer zijn. Heb jij je vakantie al geboekt? 

 

Confronteer vragend 

Als Bemoeial zich buiten jou om met jouw zaken bemoeit, bijvoorbeeld door jouw 

medewerkers of collega's te 'prikkelen', confronteer hem daar dan rechtstreeks mee. 

 

Doe dat 'vragend', niet beschuldigend: 

“Piet, ik hoor/zie/merk dat ....., klopt dat?“ 

Nee? OK. Maar hoe komt het dan dat...? 

 

Bedenk 'wie eist, bewijst' 

        Zolang je geen keihard bewijs hebt, kun je dus beter vragen dan beschuldigen. 

 

 

 

 

  

*(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 

http://www.aospel.nl/
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6      Arrogant (*) 
 
        Op een voetstuk. 

Arrogant voelt zich beter of belangrijker dan anderen. 

Demonstreert dat door 'het gebrek/onvermogen' van 

anderen te benadrukken. 

 

Arrogant gedrag 

· ideeën van collega's lachend verwerpen. 

· een (al dan niet seksistisch) schouderklopje, zoals   

  een ouder zijn kind geeft. 

  Of een hand op de schouder leggen bij zijn gesprekspartner. 

· Mensen aanspreken/complimenteren met kleinerende aanduiding (schatje, knul, meisje). 

· Alles beter weten (zie ook: Betweter). 

Soms beschikt Arrogant werkelijk over bepaalde kwaliteiten. 

Zijn gedrag kan dan een gevolg zijn van een gevoel van gebrek aan erkenning. 

Een negatieve reactie is daarom extra contra-productief. 

Geef liever positieve aandacht aan zijn echte kwaliteiten. 

 

Wat doen we met Arrogant? 

Reageer op arrogant gedrag met één kritische vraag of opmerking en laat het daarbij: 

· Weet je dat zeker? 

· Vind je dat echt een goed idee? 

· Je lijkt niet gelukkiger te worden van je succes. 

 

Hiermee zet je Arrogant aan het denken, zonder zijn 'meerderwaardigheid' aan 

te tasten. Dat schept een basis tot normalisering van zijn gedrag. 

 

Spreek Arrogant aan op zijn gedrag 

Misschien is hij zich niet bewust van het effect dat zijn gedrag heeft op  anderen. 

Neem een assertieve houding aan, zeg koel en gebiedend: 

. Ik wil niet dat je mij zo aanspreekt. Je weet vast wel dat dit neerbuigend is. 

. Ik hoop dat wij prettig kunnen samenwerken, maar noem mij geen 'schatje'. 

        . Ik wil niet dat je mij op die manier aanraakt, dit was de laatste keer. 

 

 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 

http://www.aospel.nl/
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7      Betweter  (*) 
 

Betweter is iemand die alles beter meent te weten dan anderen. 

Hij heeft over elk onderwerp een eigen opvatting en de wijsheid in 

pacht, denkt hij. 

Vaak is Betweter inderdaad een gewaardeerd expert op een bepaald 

terrein. Maar dat hij niet open staat voor ideeën en mening van 

anderen, maakt hem 'lastig'. 

 

Betweter is vaak arrogant, accepteert geen kritiek en luistert slecht. 

Zegt zelden "dankjewel" of "alsjeblieft", en vrijwel nooit "sorry". 

Betweter probeert aandacht te trekken van anderen en toont graag zijn ervaring. 

Dit tref je soms aan bij oudere werknemers met een goede staat van dienst. 

 

Wat doen we met Betweter. 

· Geeft Betweter(ongevraagd) advies, verwerp dit dan niet. 

 Bedank voor de bijdrage en voeg op een tactvolle manier je eigen inbreng toe. 

· Vraag in een vergadering niet de mening van Betweter. 

  Daarmee trekt hij de discussie naar zich toe en jij wordt afhankelijk van zijn instemming.    

 Voorzitters staan niet toe dat Betweter de discussie domineert! 

· Benader Betweter liever in een één-op-één gesprek. 

 Probeer niet een discussie van Betweter te winnen, maar maak op jouw manier gebruik    

 van zijn kennis. Vraag naar zijn ideeën. Luister goed, stel relevante vragen. 

· Verzamel informatie voor je een discussie met Betweter aangaat. 

 Je hoeft het niet beter te weten, maar voorkom dat je 'opzij wordt gezet'. 

· Betweter is meestal gevoelig voor complimenten en vleierij. 

 Geef af en toe een compliment, en niet alleen op momenten dat je iets nodig hebt. 

  Maar overdrijf niet, anders denkt Betweter dat je onder de indruk bent van zijn kwaliteiten   

  en dat verergert zijn gedrag. 

· Laat je niet tegen je zin in de rol van leerling duwen. 

         Weiger ongevraagde uiteenzettingen van Betweter. 
 
 
 
 
 
 
 
 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 

http://www.aospel.nl/
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8      Grappenmaker  (*) 

 

        Met scherpe grappen, insinuaties of sarcastische    

        opmerkingen iemand kleineren of de grond in boren. 

Grappenmaker kan dat. 

Als een sluipschutter, om bij elke gelegenheid die zich 

voordoet iemand neer te halen. 

In feite is dit vijandig gedrag, met een humoristische 

dekmantel. 

 

Wat doen we met Grappenmaker? 

Als je er voor kiest om hier niet tegen in te gaan, komt Grappenmaker weg met zijn gedrag. 

Dat is dan jouw keuze, maar waarom zou je die keuze maken? 

 

Reageer eens direct met een opmerking als: 

·  Ik geloof dat je me belachelijk probeert te maken. Klopt dat? 

·  Wat bedoel je precies met die opmerking? Leg 'ns uit? 

 

Wellicht zal hij ontwijken: "het was maar een grapje" of "jij kunt ook nergens tegen".   

Maar jouw vraag verkleint de kans dat hij blijft volharden in dit gedrag want 

Grappenmaker weet nu dat er een door hem niet gewenste reactie komt. 

 

Aanspreken op gedrag. 

Als de 'grappen' blijven komen, spreek hem dan aan op zijn gedrag. 

Ga daarbij niet in discussie over de waarde van zijn humor. 

Vertel hoe jij het beleeft. 

Maak duidelijk dat jij er niet van gediend bent. 

Wijs hem erop hoezeer zijn gedrag jouw werksfeer verpest. 

 

Stel grenzen. 

        Grappen met racistische of seksistische ondertoon en dergelijke zijn op het werk nooit 

        aanvaardbaar en ook reden voor disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. 

 

 

 

 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 
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9    Oester  (*) 
 

 Gesloten of zwijgzame mensen. 

 Laten niet blijken wat ze werkelijk denken, oesters. 

 Met een koele blik, onbewogen en terughoudend sluiten 

 ze anderen buiten. 

 Lastig, als jij daardoor niet  jouw informatie krijgt. 

 

 Wat doen we met Oester? 

 Aanspreken: direct op de persoon met open vragen. 

 . Wat denk jij van de begroting? 

 . Hoe denk jij over het projectplan? 

 . Waarom denk je dat die planning niet haalbaar is?  

 . Vertel me eens iets meer over jouw project. 

 

 Bouw een persoonlijke relatie 

 Maak er een gewoonte van om regelmatig en bij verschillende gelegenheden Oester op 

 vriendelijke toon zo'n open vraag te stellen. 

 Ontdek wat zijn belangrijkste vaardigheden, talenten en interesses zijn. 

 Of vraag een persoonlijk advies op een gebied waarop Oester deskundig is. 

 . "Zeg Jan, jij rijdt toch in een .....? Ik wil een andere auto kopen, hoe bevalt die van jou?" 

 

 Omgaan met ontwijkend gedrag 

 Als Oester na jouw gerichte vraag iets vaags zegt dat in feite geen antwoord is, houd dan 

 aan het onderwerp vast en breng het gesprek terug op de gestelde vraag. 

 Een constructieve manier om dat te doen is met een ik-boodschap: 

 . "Ik begrijp het antwoord niet op de vraag die ik net stelde."  (en herhaal zo nodig) 

 

 Harde Oester 

 Als Oester open vragen ontwijkt met een antwoord als "dat weet ik niet": 

 . “Waarom vind je het moeilijk om mijn vragen te beantwoorden?” 

     Kijk verwachtingsvol en wacht rustig af, zelfs als het lange tijd stil blijft. 

    De stilte is voor hem waarschijnlijk pijnlijker dan voor jou, Oester is aan zet! 

 

 

 

 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 
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10 Saboteur  (*) 

 

 Saboteur probeert jouw baan in    

          gevaar te brengen door je in    

          diskrediet te brengen of gezag te  

          ondermijnen. 

 

 Motieven 

 · jaloezie 

 · wraak 

 · haat 

 

 Wapens 

 · liegen 

 · halve waarheden   

 · geruchten verspreiden 

 · je achter je rug bekritiseren 

 Saboteur maakt graag gebruik van de behoefte aan roddels die veel mensen hebben. 

 Wees daarom extra alert voor een verbond tussen Bemoeial & Saboteur, gevaarlijk. 

 

 Wat doen we met Saboteur? 

 Directe confrontatie. 

 Nodig Saboteur uit voor een gesprek, zo nodig met anderen, en vraag: 

 "Ik weet dat je ... (dit vertelt, dat doet). Waarom doe je dat?" 

 Geef vervolgens aan dat je er niet van gediend bent en verwacht dat het stopt. 

 Met zo'n confrontatie win je ook respect en vertrouwen van je collega's. 

 

 Do's & don'ts 

 · Geef Saboteur geen munitie: geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie. 

 · Bevestig zaken per e-mail, zo kan Saboteur er geen eigen verhaal van maken. 

 · Blijf kalm en beheerst. 

 · Laat zien dat Saboteur geen grip heeft op jou, geef geen ingang of confronteer. 

 · Bespreek de situatie met vertrouwde mensen. 

    Vraag ze om 'acties' van Saboteur aan jou te melden.   

 

 

 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 
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11 Manipulator (*) 
 
 Iemand trekt aan de touwtjes en regisseert het spel. 

 Jouw spel. Dat voel je en dat voelt niet goed. 

 

 Zo’n situatie is vaak extra lastig omdat Manipulator 

 vriendelijk is en doet alsof hij het beste met je voor heeft. 

Tegelijk voel je dat hij je laat vallen als je niet meer nodig bent. 

 

 Manipulator heeft talent om mensen ‘te lezen’, een radar voor 

 iemands zwakke plekken. Creëert twijfel en verwarring, 

 waardoor hij je kan sturen, aan de hand nemen (mani-pulatie) 

 

 Twijfel en verwarring 

 - Weet je dit wel zeker, gaat het zo wel goed, heb je wel.....?    

 

 Manipulator zegt dit op ouderlijke toon -let op het woordje 'wel'-, bezorgd en waarschijnlijk 

 op een moment dat je helemaal niet uitkomt of geheel onverwacht. 

 Die momenten worden gekozen, om invloed te krijgen met 'de kracht van onverwacht'. 

 Wellicht heeft Manipulator ook nog een idee hoe het anders zou kunnen. 

 Als dat mis gaat, ben jij verantwoordelijk. 

 Als het lukt laat Manipulator anderen wel weten dat dat eigenlijk door hem komt.   

 Je verliest altijd! 

 

 - Ik maak me wat zorgen over jou, hoe loopt het met collega’s/leiding/bestuur/partner? 

 

 Manipulator werpt zich ongevraagd/onverwacht op als vertrouwenspersoon en wil 

 informatie die later tegen je gebruikt kan worden en creëert zo jouw afhankelijkheid. 

 Na afloop besef je 'dat had ik beter niet...' en zo ontstaat passieve chantage. 

 

 Wat doen we met Manipulator? 

 Eigenlijk heb je hier geen advies nodig, luister vooral naar jouw gevoel. 

 Als iets niet goed voelt, dan is het dat ook meestal niet. 

 Schenk Manipulator daarom geen tijd om te praten, geef geen ingang! 

 Kap zulke gesprekken af, of speel de bal terug. (Zie ook 'Bemoeial') 

 

 

 

 *(Dit is een aangepast voorbeeld uit het handboek van de Masterclass) 
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12 en nog wat anderen.... 

 Twijfelaar 

 Treuzelaar 

 Sprekende luisteraar 

 Cipier 

 Remmer 

 Kruitvat 

 Wisselaar 

 Ja ja, nee nee 

 Bullebak 

 Atlas 

 Parasiet 

 Egeltje 

 Pessimist 

 Zieligerd 

 ......... 

 

 

 Meld je nú aan voor de gratis nieuwsbrief! 

 Gratis, maximaal 4 per jaar, geen spam of verplichtingen 

 

 

 Staat jouw positie onder druk? 

 Door conflict, functioneren, reorganisatie, ziekte, ontslag, etc.? 

 Stel je vraag! 

         Ontvang snel, gratis en zonder verplichtingen onze inhoudelijke reactie 

 

  

 

 

 

 

http://www.aospel.nl/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/contact/aanvraag-nieuwsbrief/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/contact/contact-formulier/
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/contact/contact-formulier/

