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Volgens Kuyper zijn al die dilemma’s onvermijdelijk en zijn er legio mogelijkheden
om erin gevangen te raken. Zo kun je in één dilemma gevangen raken omdat je één
pool prefereert boven de andere, bijvoorbeeld als je graag het ‘wij’-gevoel wil koesteren tijdens het intimiteitsdilemma. Een andere mogelijkheid is dat de twee polen
naast elkaar bestaan in een soort gewapende vrede. De groep met het ‘wij’-gevoel
staat dan één à twee buitenbeentjes toe of vice versa. Ook kan de boel stagneren door
tussen de polen op en neer te bewegen zonder ooit tot een synthese te komen. Het
groepsgevoel wordt dan bijvoorbeeld gevierd bij sociale gelegenheden, maar op het
werk zelf is het ieder voor zich en god voor ons allen. Iets wat in heel wat omgevingen
een bekend verschijnsel is. Of men komt tot een vis-noch-vlees-compromis.
Het kan ook zo zijn dat een groep meer dan rijp is om een stap te nemen, maar dat
geen van de groepsleden de benodigde rol op zich wil of kan nemen. Niemand wil
degene zijn die ‘het goede groepsgevoel’ doorbreekt. Kuyper meent bovendien dat de
dilemma’s elkaar in de geschetste volgorde opvolgen (zie figuur 2.6), waardoor stagnatie ook nog eens kan optreden doordat een groep graag een sprong vooruit maakt:
men slaat dan bijvoorbeeld graag het conflictueuze autoriteitsdilemma over en probeert mensen te verleiden om gezamenlijk en collegiaal aan de slag te gaan. Als autoriteitsvragen worden ontkend, heeft dat als gevolg dat die vragen juist elke keer weer
opduiken, waarna men uiteraard weer geneigd is ze te ontkennen.
Figuur 2.6 Volgordelijke dilemma’s in groepsontwikkeling (Kuyper, 1986)
Dilemma’s

Polen

Inclusie

Externe eisen versus eigen behoeften

Autoriteit
Intimiteit
Separatie

Orde versus anarchie
Symbiose versus zelfvoorzienend
Retrospectie versus prospectie

2.5.3 V ergif t igende e mot ies en v erwa arlozing
Frost (2003) introduceert het begrip ‘toxic emotions’. Hij stelt dat pijn een normaal
onderdeel is van het leven en bestaan van organisaties. Bedrijven fuseren of worden overgenomen en verstoren zo de routines en verwachtingen van mensen. De
vertrouwde manier van leidinggeven kan veranderen. Cruciale systemen stoppen
ermee en mensen raken daardoor van slag, soms op de meest ongelukkige momenten. Werkers worden geconfronteerd met onrealistische vragen of opdrachten van de
baas. De pijnlijke emoties die hier het gevolg van zijn, zijn op zich niet vergiftigend.
Ze worden vergif als mensen vertrouwen, hoop of eigenwaarde verliezen door het
harde of onverschillige optreden of het gebrek aan respect in de boodschappen die ze
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van anderen krijgen (hun leidinggevende of collega’s). Of de situatie wordt vergiftigd
door de ongevoeligheid of het gebrek aan inlevingsvermogen van anderen als antwoord op hun pijn. Mensen leiden daaruit af dat hun gevoelens en hun bijdragen er
niet toe doen. Op zo’n moment gaan mensen zich losmaken van hun werk en de eisen
die daaraan worden gesteld. Ze beginnen te focussen, bijna obsessief, op de pijn die
zij voelen en op de bronnen die deze pijn veroorzaken. Zij zijn niet in staat hun emotionele en intellectuele energie in te zetten op het werk. Ze trekken hun commitment
en loyaliteit aan het bedrijf terug en iedereen verliest erbij. Vroemen (2005) heeft het
over ‘Kantoorlog’: kantoren zijn slecht in staat mensen gelukkig te maken.
Emotioneel vergif is een bijproduct van organisaties en het is erg schadelijk. Het
onttrekt vitaliteit aan individuen en aan de totale organisatie. Tenzij het wordt onderkend en er op een gezonde en constructieve manier mee wordt omgegaan, is het
een serieuze en vaak onderschatte oorzaak van disfunctioneren van organisaties en
gebrek aan prestaties. De organisatiekosten die optreden als gevolg van vergiftigde
werkplekken zijn waarschijnlijk dramatisch en nooit goed onderzocht. De impact ervan op de dienstverlening aan klanten is hoog. De directeur van een grote hotelketen
heeft eens gezegd: ‘Je kunt het beste hotel bouwen op de beste locatie met de beste
kamers en de beste ontvangsthal, maar als de dienstverlening of service slecht is en
de werknemers er niets om geven, dan komen klanten niet terug!’
Frost noemt zeven bronnen die dit vergif veroorzaken.
— De eerste is intentie: sommige managers geloven dat zij doelbewust pijn en angst
bij hun medewerkers teweeg moeten brengen anders komen ze niet in beweging
en behalen ze geen resultaten. Ze vernederen mensen, halen ze uit hun evenwicht, ondermijnen hun (zelf)vertrouwen zodat ze niet het gezag aantasten of
stellen ze als (negatief) voorbeeld om anderen zo aan te zetten tot het leveren van
prestaties.
— De tweede bron is incompetentie: veel managers worden of zijn beoordeeld op hun
technische vaardigheden of inhoudelijke kennis. Sociale vaardigheden en emotionele intelligentie zijn vaak onderontwikkeld.
— Ontrouw is de derde bron: managers lopen weg met de ideeën van hun medewerkers, maken ze tot hun eigen psychologische eigendom en vernietigen op die manier het vertrouwen binnen de organisatie. Dat kan angst, ontrouw en bitterheid
van medewerkers tot gevolg hebben.
— Sommige managers zijn ongevoelig: ze zijn niet in staat aanwijzingen of hints van
emotionele pijn op te pikken en lopen eraan voorbij.
— Charismatische leiders kunnen bij werknemers een enorme loyaliteit voor het
werk tot stand brengen, maar deze inbreuk kan de balans tussen werk en privé
ernstig verstoren en een erg ongezonde situatie creëren.
— De zesde bron zit in institutionele krachten; organisaties zijn per definitie abstracties
en geneigd om alles te reduceren tot getallen, dingen en geldwaarden. Mensen ra-
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ken gemakkelijk uit beeld: het bedrijf wordt verkocht; beloften worden niet waargemaakt; er wordt weer gereorganiseerd en er zijn eindeloze verandertrajecten.
— De laatste bron is emotionele pijn, onoverkomelijk, het hoort erbij. Door de aard van
leiderschap zelf, door de aard van organisaties zelf (er zijn altijd beperkingen!) en
door onvermijdbare zaken als dood, ziekte, rampen hoort emotionele pijn er nu
eenmaal bij.
Frost (2003) pleit voor leiders die kunnen omgaan met die bronnen van vergif door te
luisteren naar de pijn en door ruimte te geven. Leiders die hebben geleerd om het te
zien en te begrijpen kunnen pijnlijke situaties beïnvloeden, mensen eruit halen of de
pijn transformeren in minder pijnlijke werkelijkheden.
Kampen (2014, 2017) vroeg zich af waarom de gebruikelijke veranderstrategieën en
-interventies niet werken in organisaties die al vele reorganisaties achter de rug hebben en symptomen van verwaarlozing vertonen. Het viel hem op dat er in de theorie
over organisatieverandering nauwelijks aandacht wordt besteed aan de veranderhistorie die een bedrijf of instelling heeft doorgemaakt en dat er bij elke verandering impliciet van uitgegaan wordt dat de organisatie gezond is. In de door hem bestudeerde
cases was sprake van een structureel gebrek aan belangstelling van de managers
voor de competenties, het gedrag, de frustraties en de ambities van hun medewerkers. In lastig te veranderen organisaties, zoals het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam en de Sociale Dienst van Amsterdam, herkende hij sleutelbegrippen uit de pedagogische literatuur. Hij ontdekte een frappante overeenkomst in de beschrijving van
het gedrag van emotioneel verwaarloosde kinderen. Kinderen die door hun ouders
of verzorgers zijn verwaarloosd, lijden aan een reactieve hechtingsstoornis. Zij zijn
niet langer in staat op normale wijze te reageren op hun ouders of verzorgers. De relatie is verbroken. Dit lijkt heel erg op het gedrag van medewerkers in verwaarloosde
organisaties. De pedagogische literatuur biedt het inzicht dat de managers eerst de
verbinding weer moeten herstellen met hun personeel én dat zij een reële prestatieverwachting met hen dienen af te spreken die past bij hun mentale conditie. Mensen herwinnen hun zelfvertrouwen wanneer zij positieve feedback krijgen op het
volbrengen van die prestatie. Vervolgens kunnen de manager én de medewerker geleidelijk de taken verzwaren. Hierbij gaat het zoals de pedagogiek leert om de ‘juiste
opvoedingshouding’: accepteren (responsief zijn) en eisen stellen (of verwachtingen
uiten). Op die wijze kunnen relationele vermogens van medewerkers en managers
hersteld worden.

2.5.4  Implic at ie s voor v er ander a ar s
en v er andertr a jec ten
Al deze theorieën laten zien dat rechtlijnige, strikt planmatige oplossingen hun
doel gemakkelijk voorbijschieten, omdat ze geen rekening houden met onderlig-
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