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Interveniëren in verwa arloosde org anisaties

‘Er is niemand die in zijn jeugd niet is verwaarloosd 
en op rijpere leeftijd niet zelf inzag waarin deze 

verwaarlozing heeft bestaan, namelijk ofwel in een 
gebrekkige discipline (lees: ouderlijke opvoeding) 
ofwel in een gebrekkige cultuur (lees: onderwijs)’

(Emmanuel Kant)

 Inleiding

Het keer op keer falen van interventies tot gezondmaking bij het Amsterdamse 
openbaarvervoerbedrijf GVB tijdens mijn opdracht 20 jaar geleden leverde hande-
lingsverlegenheid op voor mij als adviseur en ik zag het onvermogen van leiding-
gevenden. Waarom werken ‘evidence based’ veranderaanpakken hier niet of zelfs 
contraproductief? Mijn zoektocht in de veranderkundige theorie leverde welis-
waar het inzicht op om vooral te kijken naar de geleefde werkelijkheid en in het 
bijzonder de schaduwkanten van het functioneren van organisaties, maar daar-
mee kon ik het slimme overleefgedrag van GVB’ers niet volledig verklaren. Enkel 
hard ingrijpen hielp niet, een trainingsprogramma maakte hen enkel slimmer 
in het doen alsof.

Het bedrijf werd een ‘verwaarloosde organisatie’ genoemd vanwege de lang-
durige bezuinigingen en de politiek bestuurlijke desinteresse. Met de zoekterm 
‘verwaarloosde’ kwam ik bij toeval in de literatuur over verwaarloosde jongeren 
terecht en ontdekte ik een rijkere en ook droevige betekenis achter het verschijn-
sel verwaarlozing. Van daaruit ging ik op zoek naar wat de opvoeders dan ver-
keerd gedaan hadden, waaruit bleek dat het ‘niet opvoeden’ schadelijker is dan 
‘verkeerd’ opvoeden. Toen vroeg ik mij af wat je dan moet doen om dit ‘goed’ te 
maken. Dit leidde via een promotieonderzoek tot het concept van de verwaar-
loosde organisatie. Het werken met dit concept is inmiddels opgetekend in een 
drietal boeken.

In dit hoofdstuk heb ik de essenties uit de drie boeken samengevat voor veran-
deraars die net als ik zich verwonderen over ‘wat is hier toch aan de hand, mijn 
referentiekader klopt niet meer?!’ Het is een basis om mee aan de slag te gaan in 
het veranderkundig onderwijs en in de praktijk.
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10. 1 Wat is een verwaarloosde organisatie en hoe 
ontstaat die?

Om te weten waar de veranderaar in terecht komt, begin ik met de kern van wat 
een verwaarloosde organisatie is. De inzichten omtrent verwaarlozing in orga-
nisaties zijn afkomstig uit de orthopedagogiek. De orthopedagogiek geeft taal 
aan opvoedingsproblemen die een uiting zijn van een ontwikkelingsachterstand 
(Glaser, 2002, 2011). Ook organisaties kunnen een ontwikkelingsachterstand op-
lopen die zich uit in moeite in voldoen aan verwachtingen en in problematisch 
sociaal functioneren. Dit bracht mij tot de volgende definitie van een verwaar-
loosde organisatie (Kampen, 2011):

Een verwaarloosde organisatie is een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan 

sturing en begeleiding van de organisatieontwikkeling als gevolg waarvan patronen 

van schadelijke interactie tussen leiding en medewerkers en tussen medewerkers 

onderling ontstaan.

Verwaarlozing van organisaties in brede zin omvat veronachtzaming (‘emotional 
neglect’), verwenning, toegeeflijkheid en overbescherming, alsmede overschat-
ting, het niet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de organisatie (zoals bij 
invoering van zelfsturende teams (Vygotski, 1934)) en een dominante houding 
(‘abusive leadership’).

Verwaarlozing is in essentie het niet ingaan door leidinggevenden op behoef-
ten en capaciteiten van medewerkers, het niet stellen van eisen aan prestaties 
én het niet stellen van grenzen en normen in het dagelijkse organisatieleven. 
Chronische verwaarlozing van kinderen blijkt schadelijker dan mishandeling. 
Indien de effecten van verwaarlozing bij volwassenen enigszins vergelijkbaar zijn 
met die bij kinderen, dan zal verwaarlozing zichtbaar worden in houding en ge-
drag van medewerkers in een organisatie (Smith & Fong, 2004). Verwaarlozing 
is een proces van lange duur, waarvan de effecten op termijn zichtbaar worden. 
Omdat de schadelijkheid samenhangt met de duur van de verwaarlozing, dient 
rekening gehouden te worden met lange duur van het herstel.

De relaties tussen leiding en medewerkers worden gekenmerkt door wantrou-
wen en schijngedrag. De medewerkers doen alsof zij verbinding hebben met de 
doelstellingen van de organisatie, maar zijn aan het overleven. Daarin weten 
medewerkers elkaar wel te vinden en zij beschermen elkaar.

De gedragspatronen tussen leiding en medewerkers versterken elkaar: het ge-
drag van de leiding roept een reactie bij de medewerkers op. Bij langdurige ver-
waarlozing zijn de relaties zodanig verstoord dat de wederkerigheid in de relatie 
verdwijnt en zelfhandhaving bij medewerkers voorop staat. Dit betekent dat vele 
gangbare managementbenaderingen gericht op stimuleren, ontwikkelen, belo-
nen of straffen van medewerkers, de bedoelde uitwerking zullen missen. Een-
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voudigweg omdat zij impliciet uitgaan van wederkerige relaties tussen leiding 
en medewerkers.

De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van een organisa-
tie, dus ook voor de verwaarlozing, maar hoeft niet schuldig te zijn. De hoogste 
leiding kan in beslag genomen worden door grote beleidsdrukte, een crisis, ma-
nagen van de externe omgeving of ambitieuze toekomstplannen. Het nalaten is 
doorgaans niet bewust gedaan: er ontbreekt leiderschap en dat kan uit onvermo-
gen voortkomen. Er zijn weliswaar managers die sturen op prestaties, kosten, 
indicatoren, maar geen aandacht hebben voor hoe het nou gaat met de mensen. 
De leiding is dan niet beschikbaar voor de interne organisatie en de mensen.

Verwaarlozing in organisaties ontstaat niet door slechts één mislukte reorgani-
satie of fusie, hoe ingrijpend dergelijke veranderingen ook voor de organisatiele-
den kunnen zijn. Verwaarlozing in organisaties is een langdurig proces, waarbij 
sprake zal zijn van een latente fase van verwaarlozing en een manifeste fase van 
verwaarlozing.

In de latente fase is probleemgedrag nog niet zichtbaar en lijdt de output van 
de organisatie er nog niet onder. Verwaarlozing is een proces dat een tijdlang voor 
de buitenwereld onopgemerkt kan plaatsvinden en genegeerd kan worden door 
de verantwoordelijke leiding, onder verwijzing naar goede bedrijfsresultaten, 
audits of inspectierapporten.

Als er sprake is van een langdurig proces van verwaarlozen, waarvan de scha-
delijke effecten pas op termijn zichtbaar worden, rijst de vraag wanneer verwaar-
lozing dan aan het licht komt. De orthopedagogiek leert dat het ontbrekende 
blijkt wanneer kinderen moeite hebben om belangrijke ontwikkelingstaken te 
vervullen (Van der Ploeg & De Groot, 2010). Die gedachte betekent dat het verwaar-
loosd zijn van organisaties blijkt wanneer een organisatie moeite heeft de doel-
stellingen te realiseren en zich aan te passen aan nieuwe eisen. De competenties 
die nodig zijn voor het doormaken van die ontwikkeling ontbreken of schieten 
tekort.

Bij het duiden van verwaarlozing dient onderscheid gemaakt te worden in het 
probleemgedrag van medewerkers en het verwaarlozen als handeling, waarvoor 
de leiding verantwoordelijk is. ‘The effects of neglect often do not leave visible 
scars and a child may appear to have been unharmed.’ Dat geldt ook voor mede-
werkers in een verwaarloosde organisatie: de gevolgen van ontbrekende leiding 
en gebrek aan erkenning en waardering komen tot uiting in het gedrag van me-
dewerkers in de organisatie. Het gedrag van verwaarloosde medewerkers heeft 
derhalve een diagnostische betekenis.

Door het gedrag van medewerkers te observeren, kan een indicatie worden 
verkregen of er sprake is van verwaarloosd-zijn. De gedragsuitingen van mede-
werkers vertonen overeenkomsten met gedrag van verwaarloosde kinderen en 
er kan nu een andere betekenis en waardering aan gegeven worden dan ‘weer-
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standsgedrag’ of ‘eigenbelang’. Het gedrag van medewerkers in verwaarloosde 
organisaties kan gezien worden als zelfhandhavingsgedrag dat functioneel is om 
te overleven. Het probleemgedrag van medewerkers is zichtbaar en goed te obser-
veren in groepen. Dit is een geschikte vindplaats, omdat de groepsleden elkaar 
versterken in negativiteit, waardoor het gedrag daar heftiger is en dus beter her-
kenbaar dan in interviews.

In de interactie van medewerkers en leidinggevenden zullen verwaarloosde 
medewerkers veel schijngedrag vertonen. Daaronder vallen ‘ja’ zeggen en ‘nee’ 
doen, over mensen spreken in plaats van hen aanspreken, liegen, negatieve ver-
halen uitvergroten, de ‘geboren onschuld’ spelen; ‘nee hoor, ik heb dat mailtje 
nooit ontvangen.’ Bij ernstige en langdurige verwaarlozing moeten we rekening 
houden met de mogelijkheid dat medewerkers zich hebben afgesloten voor de 
werkelijkheid en niet meer op eigen gedrag kunnen reflecteren. De relatie met de 
leiding en de organisatie is niet symmetrisch meer, of zelfs psychologisch verbro-
ken en dit uit zich in sterk wantrouwen naar alles wat de leiding doet. Dit ervaren 
nieuwe leidinggevenden die voor het eerst sinds jaren ontwikkelgesprekken gaan 
voeren: ‘dit doe je zeker om mij te kunnen ontslaan?’

10.2 Diagnose: de kenmerken van een verwaarloosde 
organisatie

In deze paragraaf introduceer ik een instrument met kenmerken van verwaarlo-
zing dat een directie, hr-afdeling of OR kunnen gebruiken om te onderzoeken of er 
sprake is van een verwaarloosde organisatie. Bij verwaarloosde organisaties gaat 
het om een ontwikkelingsachterstand, die eerst hersteld dient te worden. Met an-
dere woorden, het ontwikkelingsvermogen is te laag in verhouding tot de opgave 
van de organisatie. Het vaststellen van het gemankeerde ontwikkelingsvermogen 
van een organisatie betekent kijken naar de organisatiewerkelijkheid als sociaal 
systeem. Dat systeem heeft drie elementen die op elkaar inwerken en de verwaar-
loosde situatie in stand houden: de context, het leiderschapsgedrag en het gedrag 
van medewerkers (Kampen, 2011). In de tabellen 10.1 t/m 10.3 zijn de kenmerken 
van een verwaarloosde organisatie uitgewerkt. Achter elk kenmerk staat welk as-
pect van het functioneren van de organisatie wordt onderzocht en onthuld.

De context van de organisatie: ‘organizational deficits’ (te vergelijken met ‘community 
deficits’ in de opvoeding) zijn tekortkomingen in de organisatie zoals het ontbre-
ken van ‘social support’ door de top en staf. Deze vergelijking is van belang om de 
invloed van de context van de organisatie op het proces van verwaarlozing te kun-
nen vaststellen en de verwaarlozing te kunnen stoppen. Doel is om vast te stellen 
in welke mate er factoren in de context van de organisatie zijn die wijzen op ver-
waarlozing en die de verwaarlozing in stand houden. Dit heeft betrekking op de 
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Tabel 10.1 Kenmerken van een verwaarloosde organisatie: de context

Context van de organisatie: in welke mate zijn de volgende kenmerken 
aanwezig?

score*

Kenmerk Wat wordt onderzocht/onthuld Mate van aanwezigheid

1 Omgaan met 
veranderingen

Meerdere structuurveranderingen doorgevoerd in 
de afgelopen paar jaar: centralisatie, decentralisatie, 
‘opknippen’, samenvoegen, uitbesteden, inbesteden, 
‘kantelen’, matrixorganisatie.

1 2 3 4 5

Manieren van werken geïmplementeerd zonder 
te onderzoeken of die bij het probleem passen, 
bijvoorbeeld een managementhype of mode gevolgd 
zoals zelfsturende teams.

1 2 3 4 5

De nieuwe manier van werken is door middel van 
een programma met trainingen doorgevoerd 
onder leiding van externe projectleiders en daarna 
‘overgedragen aan de lijn’ waarbij het de vraag is of die 
lijn daarop zit te wachten. 

1 2 3 4 5

De implementatie van de verandering duurt (te) lang, 
wellicht om de medewerkers te laten wennen, mee te 
krijgen. 

1 2 3 4 5

Het waarom van de verandering was niet duidelijk en 
lijkt eerder tekortkomingen te maskeren, bijvoorbeeld 
gebrek aan leiding.

1 2 3 4 5

Ontbreken van begeleiding bij de invoering van een 
nieuwe manier van werken.

1 2 3 4 5

Iedere medewerker moet steeds herplaatst worden 
na weer een reorganisatie en wordt daardoor steeds 
meer een ‘ongewenste collega’. 

1 2 3 4 5

Geen aandacht voor de geleefde werkelijkheid: de 
informele organisatie, de sociale netwerken, de cultuur.

1 2 3 4 5

2 Verbinding van de top 
met de vraagstukken 
in de organisatie 

De rolinvulling, positie, oriëntatie en betrokkenheid 
van de top bij de interne vraagstukken en het 
alledaagse leven in de organisatie.

1 2 3 4 5

3 Eenheid van leiding in 
de top

De mate waarin leden van de top een visie op 
leiderschap hebben geëxpliciteerd en een gelijke 
boodschap uitdragen en daarnaar handelen.

1 2 3 4 5

4 Positie en invloed 
van het hoger 
management

De mate waarin het hoger management formeel in 
positie is, alsmede de mate waarin zij zich met die 
positie identificeren en daarnaar handelen.

1 2 3 4 5

5 Positie en invloed van 
de staf

De positionering van de staf ten opzichte van het 
lijnmanagement en de professionaliteit van handelen 
door de staf.

1 2 3 4 5

6 Positie van de direct 
leidinggevenden

Naast de formele positie ook de informele 
verhoudingen en de mate waarin zij steun 
ondervinden van het hoger management en de staf.

1 2 3 4 5

*  De scores hebben de volgende waarden: 1 zeker niet, 2 nauwelijks, 3 enigszins, 4 grotendeels, 5 volledig van toepassing.
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ontwikkelingsgeschiedenis van de organisatie, de kenmerken van het primaire 
proces, de verbondenheid van de top, de houding van het hoger management en 
de staf ten opzichte van mogelijke verwaarlozing, alsmede de positionering van 
de direct leidinggevenden.

Tabel 10.2 Kenmerken van een verwaarloosde organisatie: het gedrag van de leiding

Gedrag van de leiding: in welke mate zijn de volgende kenmerken aanwezig? Score

Kenmerk Wat wordt onderzocht/onthuld Mate van aanwezigheid

7 Is de leiding 
‘demanding’?

Het ontbrekende in leidinggeven: het stellen van eisen 
en of hier toezicht op gehouden wordt. Belangrijk 
is dat de eisen in overeenstemming zijn met wat 
verwacht mag worden van de persoon of het team 
waaraan ze gesteld worden. 

1 2 3 4 5

8 Is de leiding 
‘responsive’?

De verhouding en de relatie tussen leiding en 
medewerkers. Gaat de leiding in op signalen, ziet de 
leiding wat nodig is? Is de aandacht intern of extern 
gericht? 

1 2 3 4 5

9 Is de leiding fysiek 
en/of emotioneel 
beschikbaar?

De afstand tussen leiding en medewerkers, het 
onderscheid tussen vroeger en nu, het onderscheid 
en mogelijke cumulatie van redenen van niet-
beschikbaar zijn voor de top, het hoger management 
en de directe leiding.

1 2 3 4 5

10 Worden direct 
leidinggevenden in 
hun rol geaccepteerd 
door de top, hun 
superieuren en de 
medewerkers?

De mate waarin direct leidinggevenden in hun positie 
en taakstelling worden erkend. Dit betreft tevens 
de mate waarin medewerkers bereid zijn leiding te 
accepteren (‘good followership’). 

1 2 3 4 5

*  De scores hebben de volgende waarden: 1 zeker niet, 2 nauwelijks, 3 enigszins, 4 grotendeels, 5 volledig van toepassing.

Gedrag van de leiding: ‘leadership deficits’, tekortkomingen in het leiderschap, te ver-
gelijken met ‘parenting deficits’. Dit is van belang om de rol van de leidinggeven-
den in het proces van verwaarlozing te kunnen vaststellen. Doel is het vaststellen 
van de handelingsbekwaamheid of handelingsverlegenheid van de leidinggeven-
den in hun rol en vaststellen of zij verantwoordelijkheid nemen in die rol. Daarbij 
wordt tevens gekeken of de (directe) leiding zelf slachtoffer is van verwaarlozing.

Gedrag van medewerkers: ‘subordinates deficits’, gedragsuitingen van verwaarloosde 
medewerkers, te vergelijken met ‘child deficits’ (tekortkoming in het gedrag van 
het kind). Dit is van belang, omdat de gedragsuitingen een verwijzing naar ver-
waarlozing inhouden. Doel is het vaststellen van de mate van zelfhandhaving 
van medewerkers. Dit gebeurt door naar de interactie van medewerkers en lei-
ding te kijken en de interactie in groepen te zien.
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Houd rekening met ontkenning van kenmerken van verwaarlozing, want het is 
een ongemakkelijke waarheid, vooral voor degenen die verantwoordelijk zijn en 
die het hebben laten gebeuren. De diagnose van verwaarlozing is extra lastig, 
omdat het gaat om iets wat ontbreekt, bijvoorbeeld ten aanzien van condities in 
de organisatie, of bepaald gedrag van leidinggevenden. Het is lastig om te bewij-
zen dat iets wat er niet is, de oorzaak kan zijn voor ernstige problemen in de orga-
nisatie. Handelingen zijn nu eenmaal beter aanwijsbaar dan nalatigheden. Dit 
betekent dat de ontbrekende condities en gedragspatronen niet zomaar aangewe-
zen en als dé oorzaak aangemerkt kunnen worden, maar dat ze ontdekt en ont-
huld dienen te worden. De adviseur moet dus oog hebben voor wat er ontbreekt en 
dient over een referentiekader te beschikken van wat er in een gezonde organisa-

Tabel 10.3  Kenmerken van een verwaarloosde organisatie: het gedrag van de medewerkers of leidinggevenden

Gedrag medewerkers en/of leidinggevenden: in welke mate zijn de volgende 
kenmerken aanwezig? 

Score

Kenmerk Wat wordt onderzocht/onthuld Mate van aanwezigheid

11 Grenzeloos gedrag De schadelijkheid van het ontbrekende, de reactie 
heeft diagnostische betekenis voor de ernst 
van verwaarlozing, de grenzeloosheid betreft 
alle aspecten in het werk en de sociale omgang. 
Medewerkers zijn zich niet altijd bewust van de 
effecten van hun gedrag op anderen.

1 2 3 4 5

12 Niet kunnen 
reflecteren en leren

Hoe (on)veilig medewerkers zich voelen, in 
welke mate zij schijnaanpassing vertonen en hoe 
zij reageren op aangesproken worden op hun 
functioneren.

1 2 3 4 5

13 Ontwijken van 
verantwoordelijkheid

De neiging om alles bij anderen te leggen, 
voortdurend voorwaarden te formuleren en om 
duidelijkheid te vragen. Het management overal 
verantwoordelijk voor houden.
Het kenmerk heeft vele verschijningsvormen en hoeft 
geen apathisch gedrag te zijn.

1 2 3 4 5

14 Zelfhandhavingsge-
drag

Afweermechanismen, de ‘schaduwkant’, bewaken van 
eigen belangen, verhoudingen en relaties in informele 
netwerken. 

1 2 3 4 5

15 Heftige weerstand Heftige weerstand is een indicatie dat de adviseur 
bij de kern van de problemen komt, ‘heftig’ kan ook 
onverzettelijkheid betekenen, gaat gepaard met meer 
of minder subtiele vormen van chantage.

1 2 3 4 5

16 Ondermijning van 
gezag

Gedrag door medewerkers, leidinggevenden of 
stafleden die de zwakke positie van de directe leiding 
compenseren of misbruiken en weten dat zij hun 
invloed gaan verliezen door het in positie komen van 
de leiding.

1 2 3 4 5

*  De scores hebben de volgende waarden: 1 zeker niet, 2 nauwelijks, 3 enigszins, 4 grotendeels, 5 volledig van toepassing.
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tie aanwezig is en hoe het daar toegaat. Dat referentiekader bestaat uit doorleef-
de praktijkkennis en een gedegen kennis van wetenschappelijk onderzoek over 
het functioneren van organisaties, in het bijzonder van de schaduwkanten. Dit 
laatste is belangrijk om te begrijpen dat veel ‘buiten het zicht’ gebeurt.

10.3 De parallel tussen ouderschap en leiderschap

Opvoeden is een rijke bron van inspiratie voor leiderschap. Freud introduceerde in 
de jaren dertig van de twintigste eeuw de metafoor van de leider als vaderfiguur 
(Freud, 1939). Het is opmerkelijk dat in de organisatie-ontwikkelingsliteratuur 
nog zo weinig te vinden is over de metafoor van het ouderschap of de analogie 
tussen ouders en leiders. Iedere manager die kinderen heeft, zal onmiddellijk 
herkennen dat het bij het leidinggeven in het dagelijks leven in de kern gaat om 
twee dingen: aandacht hebben voor mensen en structuur bieden.

Op basis van de inzichten in het opvoeden kan onderscheid gemaakt worden 
in gedrag van leidinggevenden dat tot een normale ontwikkeling van de orga-
nisatie leidt en gedrag van leidinggevenden dat als verwaarlozend kan worden 
aangemerkt. Die inzichten kunnen zowel bij de diagnose van verwaarlozing als 
bij de interventies voor herstel gebruikt worden. Verwaarlozing is problematisch 
gedrag van leidinggevenden dat als een uiting van onvermogen kan worden ge-
zien. Maar dit onvermogen ontslaat hen niet van hun verantwoordelijkheid als 
leidinggevende. Verwaarlozende leidinggevenden nemen hun verantwoordelijk-
heid niet en pakken hun rol niet op van de leider die structuur biedt en ingaat op 
de behoeften, kwaliteiten en competenties van de medewerkers. Evenals bij ou-
ders/opvoeders dient bij leidinggevenden gekeken te worden naar hun geschikt-
heid voor hun rol, naar hun bereidheid om die rol te vervullen en naar de condi-
ties om die rol adequaat te kunnen vervullen.

Ouders die verwaarlozen en steeds maar toegeven, hebben geen positie tegen-
over hun kinderen. Leidinggevenden die niet over heldere bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden in de organisatie beschikken, kunnen geen positie innemen 
naar hun medewerkers om eisen aan hen te stellen of te begrenzen. Dit herken je 
bijvoorbeeld aan functiebenamingen als coördinator of teamcoach. In verwaar-
loosde organisaties moet gekeken worden of de leidinggevenden, in het bijzon-
der de direct leidinggevenden, ‘in positie’ zijn. Dit betekent dat gekeken dient te 
worden naar de leidingstructuur en naar de invulling van de rol van leidingge-
venden. Ook moet bij leidinggevenden de oorzaak van het niet beschikbaar zijn 
en de toegeeflijkheid onderzocht worden: is het vermijdgedrag uit onvermogen 
of uit onwil?



Interveniëren in verwa arloosde org anisaties

291

10.4 Opvoedingsstijlen en leiderschapsstijlen

De twee bepalende dimensies in het opvoeden zijn ‘responsiveness’ en ‘deman-
dingness’ (Darling & Steinberg, 1993). Dit komt overeen met de leiderschapsdi-
mensies ‘consideration’ en ‘initiating structure’ (Bass, 1990). In de volgende type-
ring van leiderschapsstijlen vullen we de dimensies ‘consideration’ en ‘initiating 
structure’ aan met inzichten uit onderzoek naar opvoedingsstijlen. We kijken 
eerst naar de verwaarlozende stijlen van leiderschap en vervolgens naar de stijlen 
die nodig zijn voor herstel.

We gaan van linksboven in de figuur naar rechtsonder, waarbij ik opmerk dat het 
in de praktijk van verwaarlozing doorgaans een mix van stijlen betreft.

Toegeeflijk leiderschap

De leidinggevende laat het initiatief bij medewerkers en probeert hen optimaal 
tegemoet te komen, om daarmee een prestatie terug te kunnen verlangen. Bij-
voorbeeld medewerkers zelf vragen met een roostervoorstel te komen: wanneer 
daarin de privésituatie leidend is, staat de leiding dat toe. En wanneer iemand 
vrij wil nemen op een werkdag, wordt dat toch toegestaan ‘omdat die persoon 
zich anders misschien ziekmeldt’.

Figuur 10.1 Destructieve en constructieve leiderschapsstijlen

Responsief

Laissez faire

Aandacht (Consideration)
Hoog

Laag

Laag

Structuur
(Initiating
structure)

Hoog

Toegeeflijk

Autoritair

Participatief

Begrenzend



deel 3 |  Hoofdstuk 10

292

Laisser-faire-leiderschap

De leidinggevende is niet beschikbaar wanneer medewerkers hem nodig heb-
ben. Hij laat de wijze waarop prestaties worden behaald over aan de medewer-
kers en grijpt enkel in wanneer dingen misgaan. Een voorbeeld is nooit vragen 
naar hoe medewerkers hun werk doen en wat zij daarin tegenkomen. Ook erken-
ning ontbreekt en er komt zelfs geen feedback op slechte prestaties of grensover-
schrijdend gedrag.

Autoritair leiderschap

Dit is de harde ingreep bij aanhoudend slechte prestaties, bij calamiteiten of bij 
grove fouten. De leidinggevende dwingt bijvoorbeeld medewerkers tot langdurig 
overwerken of straft een individu voor een slechte teamprestatie.

Verwaarlozend leiderschap

Het onvoorspelbare en onveilige karakter van het verwaarlozende leiderschap 
bestaat uit een grillige afwisseling van de drie hiervoor genoemde stijlen. Deze 
cocktail ziet er in de praktijk zo uit:

 ▪ onzichtbaar zijn;
 ▪ onvindbaar zijn;
 ▪ ontwijken;
 ▪ niet handhaven;
 ▪ niet aanspreken;
 ▪ vergoelijken;
 ▪ geen waardering uitspreken wanneer er een goede prestatie is geleverd;
 ▪ evenmin feedback geven op een slechte prestatie;
 ▪ afwijkingen van normen en regels tolereren;
 ▪ niet bereid zijn tijd te nemen voor medewerkers die aandacht of hulp nodig 

hebben: ‘Ga maar naar …’, ‘Ik heb nu geen tijd, maak maar een afspraak’;
 ▪ emotioneel zijn over nalatigheid van een medewerker, een vertraging, een 

misser, terwijl de leider daar zelf voor verantwoordelijk is;
 ▪ stevige oordelen vellen over medewerkers, maar hen niet aanspreken of cor-

rigeren;
 ▪ opdrachten geven, maar niet (op)volgen, en teleurgesteld of boos zijn wanneer 

het opgeleverde resultaat niet voldoet;
 ▪ niet ingaan op gedrag van anderen;
 ▪ negeren van signalen;
 ▪ relativeren van zorgen;
 ▪ op afstand houden van mensen die ze als lastig beschouwen;
 ▪ eigen positie koesteren;
 ▪ geen hulp wensen.

Effect op de organisatie als geheel is:
 ▪ laag niveau van inhoudelijke professionaliteit;
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 ▪ lage productiviteit;
 ▪ stagnatie van ontwikkeling, mensen haken af;
 ▪ sfeer van onderling wantrouwen;
 ▪ onwenselijk gedrag zoals pesten komt regelmatig voor.

Effect op staf (bijvoorbeeld de hr-adviseur):
 ▪ wijst op de tekortkomingen in het leiderschapsgedrag,maar verliest geleidelijk 

de moed en trekt zich terug;
 ▪ wel signaleren, maar steeds minder uitspreken; niet weggezet willen worden 

als negatief of lastig of te streng;
 ▪ afwachten, maar wel geraakt zijn;
 ▪ zaken rechtzetten om erger te voorkomen;
 ▪ in gaten springen die de leiding laat ontstaan;
 ▪ fouten zien ontstaan;
 ▪ niet proactief reageren;
 ▪ terugtrekken op eigen domein;
 ▪ onbeschermd voelen.

Effect op medewerkers: zij zien wat er gebeurt en handelen daarnaar:
 ▪ ‘als leidinggevenden ruimte pakken, kan ik dat ook’;
 ▪ respect verliezen;
 ▪ zelf problemen oplossen;
 ▪ onveilig voelen.

Het ombuigen van destructief leiderschap naar constructief leiderschap begint 
in een verwaarloosde organisatie met heel helder zijn over wat verwacht wordt en 
hoe we met elkaar omgaan: dit heet begrenzend leiderschap. Wanneer die basis 
er is, differentieert de leidinggevende de stijl naar wat medewerkers aankunnen 
en wat zij nodig hebben, zowel cognitief als emotioneel: dit heet responsief lei-
derschap. Dit beweegt naar de stijl waarin van medewerkers verwacht wordt dat 
zij binnen kaders hun verantwoordelijkheid zelf nemen en kunnen nemen, ook 
wel aangeduid als participatief leiderschap

Begrenzend leiderschap

Begrenzend leiderschap is de stijl die bij aanvang van het herstel wordt gehan-
teerd: duidelijke kaders en normen, waar strak en consequent op wordt toege-
zien. Om dit te bewerkstelligen is de leidinggevende nabij en dichtbij.

Responsief leiderschap

Dit is de stijl die volgt op de eerste fase van normalisering. De leidinggevende kan 
differentiëren naar de mate van competentie en eigen verantwoordelijkheid van 
medewerkers. De leidinggevende varieert ook in de mate van nabijheid en emoti-
onele beschikbaarheid die medewerkers nodig hebben.
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Participatief leiderschap

Binnen gegeven kaders kan de leidinggevende ruimte laten voor de wijze waarop 
de opgave wordt opgepakt door medewerkers. De leidinggevende is beschikbaar 
wanneer de medewerkers dat nodig hebben. Bij kaders horen ook de sociale nor-
men. Medewerkers zijn nu in staat om elkaar aan te spreken en weten zich ge-
steund door hun leidinggevende. Deze omkering van destructieve interactie naar 
constructieve interactie verloopt in een gestructureerd collectief leer- en ontwik-
kelproces dat in paragraaf 10.6 wordt beschreven.

10.5 De competenties van de adviseur/begeleider

Het advieswerk in verwaarloosde organisaties vergt een aantal bijzondere compe-
tenties. Deze competenties sluiten de eerdergenoemde competenties niet uit, maar 
zijn nodig om in de geleefde werkelijkheid van verwaarloosde organisaties succes-
vol als adviseur te kunnen werken. Deze bijzondere competenties verdeel ik in twee 
categorieën: met betrekking tot de werking van organisaties en met betrekking tot 
houding en gedrag van personen en de patronen van (schadelijke) interactie.

De werkelijkheid in organisaties; de adviseur:
 ▪ Ziet en begrijpt de werking van organisatiemodellen. Wanneer ik hoor over ‘bestuur op 

afstand’ vraag ik mij af hoe betrokken de top is bij de operatie en of hij wel 
weet wat er echt speelt. Bij meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie 
komen bij mij vragen op als: waren de condities hiervoor aanwezig en hoe is 
de invoering begeleid?

 ▪ Doorgrondt de werking van reorganisaties. Ik vraag mij altijd af: welk probleem wilde 
de directie oplossen? Is er een laag leidinggevenden weggehaald omdat deze 
mensen niet goed functioneerden? Waarom is er niets gedaan met de slecht 
functionerende mensen? Zijn afdelingen samengevoegd om de kwaliteit te 
verbeteren of enkel om te bezuinigen?

 ▪ Herkent en benoemt de schaduwkant van het functioneren van organisaties. Ik ben geïnte-
resseerd in de wijze waarop regels voor eigen voordeel kunnen worden inge-
zet. Wie wordt hier buitengesloten of gepest? Dekken mensen elkaar bij fou-
ten? Worden besluiten van de leiding omzeild of zelfs ondermijnd?

 ▪ Ziet en benoemt leiderschapsgedrag in relatie tot opvoedingsstijlen. Ik kijk naar de beschik-
baarheid van leidinggevenden en of zij aandacht hebben voor wat medewerkers 
bezighoudt. Ook kijk ik naar de mate waarin leidinggevenden structuur bieden 
en verwachtingen uitspreken omtrent prestaties en gedrag, en of zij consequen-
ties durven verbinden aan slecht functioneren of aan probleemgedrag.

 ▪ Signaleert en duidt dynamiek in teams. Ik kom graag observeren tijdens teamoverleg 
of afdelingsbijeenkomsten. Maar ook de dynamiek in personeelsruimten vind 
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ik boeiend. Welke onderstromen en patronen zie ik daar? Naar wie wordt ge-
luisterd? Over wie wordt er geroddeld?

 ▪ Hoort wat er niet wordt gezegd. Spreken mensen elkaar aan of spreken zij eerder 
over elkaar? Ik ben nieuwsgierig naar taboes en naar ongemak. Waarom mag 
daar niet over gesproken worden? Welke ondertoon hoor ik in ‘zorgen’ en 
klachten?

 ▪ Ziet wat er niet is. Worden mensen aangesproken op grensoverschrijdend gedrag 
zoals te laat komen of niet verschijnen in een overleg? Of eerder naar huis 
gaan? Welke ruimte wordt aan mensen gelaten om bijvoorbeeld een vaste 
thuiswerkdag te claimen?

 ▪ Ziet rol en persoon onderscheiden worden of samenvallen. Hoe wordt over rollen en po-
sities gesproken: ‘de voorzitter van het bestuur’ of ‘Roger’? Hoe wordt er met 
privé en werk omgegaan: gaan mensen ook buiten het werk met elkaar om? 
Zijn er relaties op het werk?

De rode draad is in staat zijn te denken in machtsverhoudingen: wie heeft het 
hier echt voor het zeggen?

Gedrag en personen; de adviseur:
 ▪ Heeft een ‘streetwise’ houding. Daar hoort bij dat je de normen van de straat her-

kent. De informele leiders hebben het voor het zeggen. Pesten is stoer en de 
leiding verdacht maken is de norm. Je moet er niet in meegaan. Een bondje 
met een informele leider is taboe als adviseur.

 ▪ Herkent een charmeoffensief. Weet dat er altijd een bedoeling achter ‘vriendjes 
worden’ zit. Te snel te dichtbij of te vertrouwelijk heeft de bedoeling jou ‘in te 
pakken’, partijdig te maken, onschadelijk te maken.

 ▪ Vindt de verwaarloosde medewerkers niet zielig. Dit houdt hen in de positie waarin 
zij zelf geen verantwoordelijkheid hoeven nemen. Ga niet pleasen. Verlang 
verantwoordelijkheid in hun rol.

 ▪ Neemt niet over wat bij de lijn en staf van de organisatie hoort. De adviseur komt vaak in 
de verleiding om zelf de intervisie maar te organiseren en mensen aan te spre-
ken op hun deelname. Die verleiding voel ik wanneer ik weet dat het zonder 
mijn actie stilvalt en dat niemand dat erg vindt.

 ▪ Dient zonder relatie te kunnen werken. Je wordt onderdeel gemaakt van de organisa-
tie, erin gezogen. Ik ga nooit naar personeelsuitjes of jubilea. Ik ga ook nooit 
in op vragen naar mijn privéleven (‘Ben jij vroeger zelf als kind verwaarloosd?’)

 ▪ Dient zonder erkenning en waardering zijn rol te kunnen vervullen. Alles wat je doet als 
adviseur wordt in het begin negatief uitgelegd. Mensen geven beelden aan el-
kaar door die niets met jouw feitelijke handelen te maken hebben. Pas na een 
jaar of twee komt er waardering voor het consistente gedrag van jou als advi-
seur en geven medewerkers die door aan collega’s of nieuwkomers.
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 ▪ Dient elke neiging tot zoeken naar draagvlak te onderdrukken. Het helpt niet om nog eens 
uit te leggen waarom we dit traject gaan doen. Mensen weten heel goed wat er 
aan de hand is en leggen alle verantwoordelijkheid bij jou als adviseur.

 ▪ Dient te durven confronteren (confrontive inquiry). ‘Realiseer je dat dit komt doordat je 
dit of dat deed of naliet’, ‘Kan het zijn dat jij ...’, ‘Ik vraag me af of jij dit deed 
omdat ...’. Deze manier van bevragen dwingt de cliënt om naar de plek der 
moeite te gaan.

 ▪ Dient vijandigheid te (helpen) verdragen. Ik krijg in teambijeenkomsten te maken met 
openlijk vijandig gedrag of uitlokking. Wanneer ik als adviseur daar corrige-
rend in optreed, krijg ik vaak de reactie: ‘Zie je wel, jij wil ons weg hebben.’

Vanuit het perspectief van macht en invloed ben je altijd onderdeel van het spel, 
mensen proberen jou in te zetten voor het ontlopen van hun eigen verantwoorde-
lijkheid. Veel adviseurs springen graag in dat gat.

10.6 Methode voor organisatieontwikkeling vanuit een 
achterstand

In deze paragraaf behandel ik het proces van interveniëren in een verwaarloosde 
organisatie. Bij het bestuderen van de werking van de interventies in circa hon-
derdvijftig opdrachten kon ik een structuur en een volgorde van handelen aan-
wijzen. Dit is met een tiental opdrachtgevers uitgewerkt tot een methode van 
organisatieontwikkeling vanuit een achterstand. Met die methode wordt een 
leerproces vormgegeven met de verantwoordelijk leidinggevenden: van bestuur-
directie tot en met teamleiders.

Het herstel van een verwaarloosde organisatie krijgt vorm in een collectief 
leer- en ontwikkelproces (Kampen, 2017). Dit leerproces kent zes fasen. De fasen 
geven structuur aan het leerproces en verlopen volgtijdelijk, maar er kan even 
een stap terug nodig zijn naar een eerdere fase wanneer er iets in een vorige fase 
onvoldoende aandacht heeft gehad, of nog niet op orde blijkt. De adviseur treedt 
op als begeleider van het collectief leerproces (Kampen, 2020).

Uitgangspunten van het collectief leer-en ontwikkelproces

De uitgangspunten voor de aanpak van het collectief leerproces zijn:
1 Verandering begint in de geleefde werkelijkheid en niet in de papieren wen-

selijkheid.
2 De lijn is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en de 

mensen.
3 Embedded learning: leren tijdens en in het werk.
4 Een methode die kan differentiëren naar verschillen in de huidige situatie, 

bijvoorbeeld tussen bedrijfsonderdelen of teams.
5 Iedereen doet mee: de optie om afzijdig te blijven is er niet.
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In het begin is er weinig enthousiasme voor dit collectieve leer- en ontwikkelpro-
ces bij leidinggevenden: ‘Moet ik dit er ook nog bij doen?’ Het antwoord is een-
voudig en luidt: ‘Ja. Sterker nog: dit is je primaire taak als leidinggevende.’ De 
acceptatie en later de lol in deze vorm van ontwikkelen ontstaan door het in de 
praktijk te doen. Door onder begeleiding gelijktijdig bezig te zijn met hetzelfde 
proces komt het leren op gang. Reflectie op eigen gedrag en op elkaars gedrag is 
lastig en vereist de bereidheid van de personen in kwestie om een situatie van 
ongemak te verdragen. Het is ongemakkelijk voor het individu om naar de werke-
lijkheid te kijken. Maar ook voor het (management-)team is het lastig als het gaat 
over de patronen die de groep gezamenlijk in stand houdt. De werkelijkheid zit 
vol met gewoonten, vanzelfsprekendheden, belangen, emoties en (voor)oordelen 
over anderen. Veel gedrag gaat onbewust en routinematig. De ‘plek der moeite’ 
is de fase waarin het blokkerende ‘onzegbare’ bespreekbaar wordt. Dit collectief 
naar de plek der moeite gaan verbindt.

Per fase wordt beschreven wat het doel is en wat de organisatieleden doen, aan-
gevuld met een kader waarin staat wat de adviseur in de betreffende fase doet.

Figuur 10.2 De fasen van de leer-en ontwikkelcyclus
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10.6.1 Onderzoeken van de geleefde werkelijkheid (fase 1)

De eerste stap heeft als doel de organisatieleden bewust te maken van hun con-
text en hoe zij daarin acteren. Dat noemen we de geleefde werkelijkheid. De lei-
dinggevenden maken kennis met de manier waarop zij een werkelijkheidsonder-
zoek kunnen doen en hoe zij daar een analyse op kunnen loslaten. Ze leren hoe 
ze zicht kunnen krijgen op de dagelijkse werkelijkheid. Daarvoor krijgen ze dit 
soort vragen mee:

 ▪ Wat zijn hier typerende gewoonten, gebruiken, rituelen en vanzelfsprekend-
heden?

 ▪ Welke ongeschreven regels gelden hier? Hoe worden die gehandhaafd? Wan-
neer weet een nieuwkomer dat hij een regel overtreedt?

 ▪ Hoe is het taalgebruik?
 ▪ Welke geschiedenis heeft men met elkaar? Hebben de gedeelde ervaringen of 

de verhalen daarover nog invloed?
 ▪ Hoe sterk of hoe onsolide is de cohesie: (zeer) gesloten naar de buitenwereld, 

los zand, open?
 ▪ Hoe gaat men om met nieuwelingen? Wanneer hoor je erbij?
 ▪ Kunnen medewerkers feedback ontvangen? Geven zij elkaar ook feedback? Ge-

ven zij hun leidinggevende feedback?
 ▪ Hoe zijn de informele verhoudingen? Is/zijn er informele leider(s)? Gaan col-

lega’s ook buiten het werk met elkaar om?
 ▪ In welke mate accepteren medewerkers kaders en leiding?
 ▪ Hoe gaat men om met nieuwe ontwikkelingen? Hoe gaat men om met tegen-

slag?

Zij leren zo op zoek te gaan naar betekenisvolle momenten en daar een rijke be-
schrijving van te maken (Vermaak & Kampen, 2014). Betekenisvolle momenten 
zijn die gebeurtenissen waaraan je kunt zien en ervaren ‘hoe het hier echt gaat’. 
Ze vormen een microkosmos: ze zijn representatief voor hoe er gedacht en ge-
werkt wordt, en hoe mensen met elkaar omgaan. Een gedetailleerde beschrijving 
maakt de momenten overdraagbaar. De leidinggevenden houden een dagboek bij 
waarin ze noteren wat hen opvalt en wat hun gedachten en reflecties daarbij zijn. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik was verrast door wat mijn betrouwbaarste teamleider me even 
tussen neus en lippen door meedeelde. Heb ik mij dan door hem laten misleiden? 
Wat weet ik nog meer niet? Hoe komt het dat ik dat soort dingen mis?’

De leidinggevenden halen individueel hun werkelijkheid op. Dat doen zij door 
zich te verwonderen over ‘waarom dingen gaan zoals ze gaan en waarom ze zo 
dikwijls anders gaan dan bedoeld of gedacht’. Ze doen dit in het dagelijks orga-
nisatieleven, tijdens hun werk. Dat vraagt om alertheid en om discipline in het 
maken van dagboekaantekeningen. Het dwingt om even afstand te nemen van 
de dagelijkse hectiek, erboven te zweven en je te verwonderen.
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Het kijken naar de werkelijkheid wordt gestuurd door de geagendeerde probleem-
situatie. Daarin zit al het referentiekader dat het niet gaat zoals bedoeld, normaal 
is of zou moeten. De oorzaken daarvan zijn echter niet duidelijk en het vermoe-
den bestaat dat er meer speelt en meer achter zit. Gebaseerd op de honderdvijftig 
cases in de afgelopen vijftien jaar blijkt dat tachtig procent van de aandacht in de 
praktijk uitgaat naar gebeurtenissen, ontmoetingen, gedrag dat afwijkt van hoe 
het in de organisatie eigenlijk zou horen te gaan. Enkele voorbeelden: doen men-
sen waarvoor ze aangenomen zijn (in hun rol of functie), worden routines, zoals 
werkoverleg en functioneringsgesprekken, uitgevoerd, hoe gaan mensen om met 
hun werktijd, hoe gaan mensen met elkaar om, naar wie wordt geluisterd, wie 
horen erbij en wie worden hier genegeerd of buitengesloten?

De aandacht gaat uit naar gegroeide gewoonten en gebruiken, vanzelfspre-
kendheden. Dat zit meestal in kleine dingen, zoals te laat komen, koffiedrinken, 
(rook)pauzes nemen, kiezen van werkplekken, je spullen opruimen (of niet) of 
privézaken regelen op het werk. Een laagje dieper zitten de verhalen en beelden 
over mensen die er rondgaan over gebeurtenissen uit het verleden die indruk heb-
ben gemaakt. Beelden over mensen kunnen al jaren bestaan. Op de onderlaag 
kunnen fantasieën rondwaren over wat ‘de leiding’ wel niet allemaal van plan 
zou zijn, of roddels over collega’s.

Een inkijkje in de informele relaties op het werk kan ook veelzeggend zijn. 
Mensen die al langere tijd samenwerken, maken van alles met elkaar mee. Ze 
vinden elkaar aardig of juist niet. Ze wisselen informatie uit over hun privéleven 
en gaan soms ook buiten het werk met elkaar om. Je staat er soms versteld van 
hoe de netwerken in elkaar zitten. Zo kunnen mensen van twee afdelingen die in 
het werk nooit direct contact hebben, elkaar op het schoolplein tegenkomen om-
dat hun kinderen op dezelfde school blijken te zitten. Of mensen treffen elkaar 
bij het woon-werkverkeer en praten dan even bij over wat zij weten of menen te 
weten. Mensen worden verliefd op elkaar, krijgen ruzie en gaan weer uit elkaar.

Al die relaties en sociale verhoudingen hebben betekenis voor het functione-
ren van een organisatie. Ze vormen medewerkers in hoe zij denken en voelen. In 
‘likes’ en ‘dislikes’. Ze zijn er altijd en hebben altijd invloed. Daarom moet elke 
leidinggevende er belangstelling voor hebben, er een ‘antenne’ voor hebben. En 
ermee kunnen omgaan. Een leidinggevende die enkel op de formele werkelijk-
heid afgaat, mist veel. Vooral in verwaarloosde organisaties.

Wat doet de adviseur in fase 1?

Vanuit de positie van veranderkundig expert verzorgt de adviseur een master-
class voor de leden van het MT dat de regie voert over het veranderproces. Daarin 
wordt het concept van de verwaarloosde organisatie behandeld, de parallel tus-
sen ouderschap en ontwikkelingsgericht leiderschap, de interventiestrategie en 
de weerbarstigheid van herstel. De masterclass wordt na enkele weken gevolgd 
door een workshop ‘hoe maak ik een werkelijkheidsanalyse?’ Dit gaat over de fa-
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ses 1 en 2. De MT-leden weten nu hoe zij de geleefde werkelijkheid in beeld kun-
nen brengen en krijgen van hun leidinggevende de opdracht om dit te gaan uit-
voeren in het organisatieonderdeel waar zij verantwoordelijk voor zijn.

De leidinggevenden krijgen een strippenkaart met een vooraf bepaald aan-
tal adviesuren waarmee ze de adviseur kunnen vragen om op betekenisvolle mo-
menten te komen observeren. De strippenkaart is niet vrijblijvend. De adviseur 
zal zijn observaties met betrokkenen delen en in een nagesprek terugkijken met 
de leidinggevende. De adviseur zal ook desgevraagd meelezen met de teksten uit 
een dagboek.

In fase 1 vindt de eerste ronde intervisie plaats. In horizontale groepen van 
circa vijf deelnemers bespreken de leidinggevenden hun observaties en ervarin-
gen, en reflecteren daarop onder leiding van de adviseur. In deze fase wordt ook 
een agendaloos MT ingesteld: in een vaste frequentie, bijvoorbeeld maandelijks, 
is er maar één thema, namelijk het uitwisselen van de onthulde geleefde wer-
kelijkheid en er iets van vinden, een norm stellen, reflecteren op het effect van 
interventies en wat dat met de MT-leden deed. De manager of directeur is voor-
zitter. De adviseur is hier als veranderkundig begeleider bij en denkt mee, geeft 
betekenis en reikt taal en theorie aan.

Het bestuur of de raad van toezicht en de OR worden in deze fase ook aangeslo-
ten op het proces. De adviseur start in deze fase ook met een maandelijks advies- 
en reflectiegesprek met de opdrachtgever over zijn rol en interventies.

10.6.2 Duiden van de patronen: naar de plek der moeite (fase 2)

Het proces van analyseren en duiden van de sociale werkelijkheid is een ontdek-
kingstocht. Door alert te kijken, informatie te combineren, vragen te stellen, 
verwondering uit te spreken ontstaat al associërend een steeds completer beeld 
van de werkelijkheid. Zelfonderzoek en -reflectie is voor de organisatieleden on-
misbaar. Ze dienen zich af te vragen: waarom heb ik dit niet (eerder) opgemerkt, 
waarom ging ik daar niet op in, waarom was ik daar teleurgesteld of boos over? 
Ook in relatie tot anderen: waarom zeg ik daar niets van, waarom spring ik daar 
altijd weer in, waar komt mijn gevoel van onbehagen vandaan? Ieder is dus zelf 
ook een belangrijke bron van informatie over de sociale werkelijkheid: hij kan 
zijn eigen gevoel als diagnose-instrument gebruiken. Dat kan behoorlijk con-
fronterend zijn. Het is belangrijk om dit ongemak met collega’s te delen. Die heb-
ben dat waarschijnlijk ook.

Het analyseren en duiden is behalve een individuele zoektocht ook een col-
lectief proces. De doorlooptijd is gemiddeld een half jaar. Veranderaars komen 
in intervisiebijeenkomsten bij elkaar. Het is gebruikelijk om twee of drie intervi-
sierondes te doen waarin de deelnemers de dagboeken aan elkaar laten lezen en 
de inhoud over en weer becommentariëren.
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Voor het duiden van de werkelijkheid wordt gebruikgemaakt van theorie over lei-
derschap, gedrag en veranderprocessen. Bij de agendering van de probleemsitu-
atie heeft de opdrachtgever de verschijnselen van een verwaarloosde organisatie 
herkend. Daarom staat een zorgvuldige diagnose van kenmerken van verwaar-
lozing op basis van de werkelijkheidsanalyses op de agenda voor het inhoudsloos 
MT. Doel is enerzijds om een zo gedifferentieerd mogelijk beeld te krijgen van wat 
er aan de hand is en anderzijds dat de duiding voor alle betrokkenen onontkoom-
baar is. Dat is confronterend en roept in het begin tal van afweermechanismen 
op, zoals: ‘Ja, maar dat gebeurt bij mij niet.’ Tegelijkertijd biedt het houvast: ‘Dit 
is het dus, en dat is niet fijn.’ Het is bovendien een gemeenschappelijke ervaring. 
Een MT dat als groep dit proces doormaakt, bouwt hiermee een gezamenlijke er-
varing op die de leden verbindt.

Wat doet de adviseur in fase 2?

In deze fase vindt de tweede intervisieronde plaats, waarin de deelnemers hun 
eerste versie van de werkelijkheidsanalyse met elkaar delen. Er is ook ruimte voor 
casuïstiek. De adviseur reikt een methode voor intervisie aan en heeft met de op-
drachtgever afgesproken dat alle intervisiegroepen dezelfde methode gebruiken. 
De adviseur begeleidt de intervisie en helpt te duiden. De adviseur merkt hoe in-
tensief de deelnemers bezig zijn met hun werkelijkheidsanalyse en benoemt dit. 
Ook als hij merkt dat een betrokkene niet echt meedoet.

De adviseur bereidt de maandelijkse inhoudsloze MT’s voor met de opdracht-
gever. De adviseur maakt op basis van gemaakte werkelijkheidsanalyses een 
selectie uit de veranderkundige kennis die relevant is voor de vraagstukken. De 
adviseur zal als klankbord en spiegel fungeren voor de analyse van de gemeen-
schappelijke geleefde werkelijkheid. Hoe vaker hij is uitgenodigd om te observe-
ren, hoe meer eigen waarnemingen de adviseur heeft om naast de presentaties 
van de MT-leden te houden. Zo kan de adviseur zien wat de anderen niet zien of 
ontwijken. De adviseur geeft terug wat hij in het MT ziet gebeuren. Zo helpt hij 
betrokkenen naar de plek der moeite.

10.6.3 Formuleren en contracteren van de veranderopgave (fase 3)

De veranderopgave in een verwaarloosde organisatie gaat voor tachtig procent 
over datgene wat verzuimd is, wat genegeerd is, over het doen zoals de bedoeling 
is of zoals het onder normale omstandigheden zou horen te gaan. In verwaarloos-
de organisaties moet dit eerst opgepakt worden: niet-geïmplementeerd beleid, 
werkroutines die niet (meer) gedaan worden zoals werkoverleg of functionerings-
gesprekken, communicatieprocessen en overlegstructuren die in het ongerede 
zijn geraakt, taken en rollen die niet of anders worden ingevuld, werkroosters 
die niet worden gevolgd, afspraken die ‘vergeten’ worden, vrijheden die mensen 
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nemen omdat er toch niet op gelet wordt, signalen over werkdruk die niet zijn op-
gepikt, leidinggevenden die niet beschikbaar zijn, elkaar niet aanspreken, hel-
pen of begrenzen, mensen die nutteloos werk doen, mensen die coördinerende 
rollen op zich hebben genomen omdat anderen hun werk niet doen. Dit zijn al-
lemaal onbewust in stand gehouden disfunctionele aspecten in het dagelijkse 
organisatieleven die negatieve invloed hebben op de organisatie, de motivatie 
en het welbevinden van mensen. De andere twintig procent gaat over de bewust 
destructieve aspecten van zelfhandhaving. Voorbeelden hiervan zijn vormen van 
schadelijk gedrag naar personen, zoals intimideren, pesten, ondermijnen, dief-
stal van tijd of eigendommen en ontwijkgedrag (withholding effort).

Bij tachtig procent gaat het over ‘herstellen en mogelijk maken van een nor-
maal dagelijks organisatieleven’. Daarin zitten ook de achterstanden, dat wat 
verzuimd is van de mensen te verlangen (en waarin ze zijn gefaciliteerd), denk 
aan vakopleidingen, vaardigheidstrainingen gerelateerd aan het primaire werk, 
persoonlijke ontwikkelplannen. Dit gaat over aandacht voor gezondheid en ar-
beidsomstandigheden. Hiertoe behoort ook het verzuim om mensen ‘op te voe-
den’ in het ‘leven in groepsverband’, wat nu eenmaal hoort bij het lidmaatschap 
van een organisatie. Gek genoeg is samenleven in de context van een school, een 
klas, een groep wel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen op een basis-
school, maar zien we dit niet vanzelfsprekend terug in organisaties. Daar krijgt 
dit aspect van sociale regulering en disciplinering vaak vorm door onpersoonlijke 
middelen als procedures, resultaatafspraken en formele regels. Maar als individu 
leven in een complex sociaal verband zoals een organisatie wordt niet gezien als 
relevant. Alsof iedereen die kinderen kan krijgen, een huis kan kopen en lid is van 
een sportclub, vanzelfsprekend ook wel weet hoe je in een organisatie samenleeft 
en werkt. Voor leidinggevenden geldt misschien wel hetzelfde als voor kinderen 
krijgen: er wordt impliciet van uitgegaan dat ouders er wel in zullen slagen om 
hun kinderen op te voeden. Bij de benoeming van leidinggevenden wordt naar tal 
van competenties gekeken, maar vaak niet of zij kunnen opvoeden.

Dan komen we bij de twintig procent zelfhandhavingsgedrag. Hier is het zaak 
een norm te stellen. Dit type gedrag beëindigen veelt geen uitstel en het dient di-
rect begrensd en gecorrigeerd te worden. Een beetje verbieden van pesten bestaat 
niet; we staan dit als organisatie gewoon niet toe, nooit, daar zijn geen excuses 
voor. Tegelijkertijd is er preventie nodig. Er gaat een preventieve werking uit van 
het bespreekbaar maken en houden van pestgedrag in het teamoverleg, het be-
schermen van mensen die pestgedrag signaleren en corrigeren, en het trainen 
in het herkennen van signalen. Deze ‘zero tolerance’ geldt ook voor diefstal van 
materiaal en tijd. Toch wordt daar vaak nog mee gemarchandeerd. Het vergoe-
lijkende commentaar luidt: ‘Wat maakt het nou uit dat die monteur zijn busje 
gebruikt om in het weekend iets te verhuizen?’ Of een leidinggevende onthoudt 
zich juist van commentaar wanneer hij ziet dat zijn mensen koffie zitten te drin-
ken, terwijl ze aan het werk horen te zijn en klanten staan te wachten. Leiding-
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gevenden hebben een belangrijke rol in het beëindigen van ongewenst gedrag. 
Wanneer mensen zien dat een leidinggevende een andere kant op kijkt bij onge-
wenst gedrag of signalen van pesten bagatelliseert, dan zien zij dit als tolerantie 
van schadelijk gedrag en zullen ze er zelf niet snel wat van durven zeggen. Ze 
zullen zich onveilig voelen en hun mond houden uit angst het volgende doelwit 
te worden wanneer ze er iets van zeggen.

Bij deze twintig procent van de veranderopgave is de opgave strikt en duide-
lijk: ‘Dit negatieve gedrag willen wij niet meer.’ Het werkt verhullend wanneer 
het tegengaan van pesten wordt geformuleerd als: ‘Wij willen dat iedereen hier 
respectvol met elkaar omgaat.’ Op die manier ga je aan de ernst van pesten voor-
bij. De consequenties worden er ook bij vermeld: wie op pesten wordt betrapt, 
krijgt een waarschuwing en heeft een aantekening in het dossier. Bij herhaling 
volgt ontslag.

Voor de tachtig procent interventies voor herstel van het normale organisa-
tieleven geldt: kleine stapjes, dichtbij, in het werk. Herstel vindt niet plaats door 
externe trainingen of opleidingen te volgen of door hotelconferenties te organise-
ren. Het moet een normaal onderdeel worden van het werken. Dit bereik je door 
al doende in de praktijk te leren onder begeleiding van de adviseur. De twintig 
procent interventies tot stoppen van schadelijk gedrag vragen om ‘doen’ en niet 
om ‘overleggen’. Het opstellen van gedragscodes is een zinloze activiteit. Het gaat 
om durven begrenzen en corrigeren.

Wat doet de adviseur in fase 3?

De MT-leden bereiden individueel hun veranderopgave voor. Zij consulteren de 
adviseur om hun veranderopgave zo concreet mogelijk te maken en om zich be-
wust te worden van wat dit van hen persoonlijk vergt. De veranderopgave delen 
zij in hun intervisiegroep en ze scherpen hun veranderopgave aan met de feed-
back die ze van collega’s hebben gekregen.

Dan volgen de contracteringsgesprekken tussen de directeur en de MT-leden. 
De adviseur bereidt de contracteringsgesprekken voor met de directeur. Dit doet 
hij door de directeur te bevragen over zijn visie op de werkelijkheid en de ver-
anderopgave in het betreffende organisatieonderdeel en op de wijze van leiding-
geven van het MT-lid. En hij vraagt wat de directeur als persoonlijke ontwikkel-
opgave van het MT-lid ziet en hoe hij hem daarin gaat begeleiden. De adviseur 
krijgt door deze dialoog zicht op de verbinding tussen directeur en de geleefde 
werkelijkheid van zijn mensen.

De betreffende manager brengt zijn veranderopgave in en de directeur geeft 
aan of hij deze herkent, vraagt door en geeft aan wat hij, gelet op het grotere 
geheel van de organisatie, belangrijk vindt. Het gaat nadrukkelijk niet om het 
opleggen van bovenaf, maar om focus aanbrengen. De manager heeft ook ge-
reflecteerd op zijn persoonlijke leiderschapsstijl en benoemt welk ander leider-
schapsgedrag hij zal gaan laten zien om de veranderopgave te realiseren. Hij 
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vraagt daarvoor steun bij de directeur en formuleert waar hij op gecoacht wil 
worden. Dit is een hulpvraag aan de directeur, waarbij de adviseur beiden in hun 
interactie zal ondersteunen. De directeur spiegelt hoe hij de verandering in per-
soonlijk leiderschap ziet en wat de veranderopgave ook van hem vraagt wat be-
treft nabijheid en beschikbaarheid.

Na de contracteringsgesprekken wordt een leiderschapsdag voor het hele MT 
georganiseerd, waarin de gecontracteerde veranderopgaven gedeeld worden met 
de persoonlijke ontwikkelopgave in leiderschap. De adviseur bereidt de dag voor 
met de directeur. De directeur heeft persoonlijk de leiding over het proces van de 
dag, met de adviseur als coach en veranderkundig geweten.

De adviseur begeleidt de directeur in het aangesloten houden van de top van 
de organisatie, het bestuur. Dit doet de directeur door de geleefde werkelijkheid 
met alle mooie en lelijke aspecten te delen met het bestuur. Doel is om steun van 
het bestuur te waarborgen bij het omgaan met de reacties die het normaliseren 
zal oproepen. De adviseur is hier behulpzaam met inzichten uit andere praktijk-
voorbeelden en met de parallellen met de reactie van verwaarloosde kinderen op 
normalisering. De adviseur krijgt zicht op de mate waarin het bestuur inderdaad 
naar de werkelijkheid wil kijken en bereid is door te zetten.

10.6.4 Vormgeven van het interveniëren in de praktijk (fase 4)

De MT-leden gaan in het dagelijkse organisatieleven aan de slag met hun veran-
deropgave. Alles wat ze in hun rol doen, verbinden ze met de veranderopgave. 
Daardoor gaan ze hun prioriteiten anders stellen. In de drukke agenda scheppen 
ze ruimte om beschikbaar te zijn voor hun mensen en om in de dagelijkse opera-
tie te zijn in plaats van in vergaderruimten te verblijven of stukken te schrijven.

De MT-leden maken een verdiepingsslag naar de praktijk door hetzelfde proces 
van fase 1 tot 3 met het eigen team en de medewerkers te doorlopen. Zij vragen 
van hun teamleiders om ook een werkelijkheidsanalyse te maken en een veran-
deropgave te formuleren voor hun team. De manager, het MT-lid, organiseert 
inhoudsloze momenten in het managementoverleg met de teamleiders en in de 
bila’s die hij periodiek met hen houdt.

De teamleiders delen hun observaties en ervaringen met hun medewerkers en 
stellen ook daar de norm: ‘Wat vinden wij normaal?’ Ze integreren het uitwis-
selen van observaties over houding en gedrag in het reguliere overleg dat zij met 
hun medewerkers voeren. In een technisch bedrijf met een buitendienst wordt 
daar bijvoorbeeld het vaste moment van de weekstart voor gebruikt. In een zorg-
instelling is dat de dienstoverdracht. In een school de docentenkamer. De team-
leider plant met een zekere regelmaat tijd om mee te lopen met medewerkers 
en maakt tijd vrij op betekenisvolle momenten. Hij weet wanneer zijn mensen 
spannende momenten meemaken, zoals wanneer ze een conflict in een team be-
spreken of een complexe klus klaren.
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Wat doet de adviseur in fase 4?

Het vormgeven van het veranderproces is een parallelle activiteit. Dit start al bij 
fase 1: het onderzoeken van de werkelijkheid dient georganiseerd en gefaciliteerd 
te worden door middel van instrumenten en veranderkundige kennis. Bij fase 2 
staat het analyseren en duiden centraal. Dat vraagt om het organiseren van de 
onderlinge uitwisseling en reflectie, opnieuw gefaciliteerd met werkvormen en 
kennis. Dan is het inbrengen van relevante veranderkundige kennis uit praktijk 
en wetenschap van belang. Ook het formuleren van de veranderopgave moet ge-
pland en georganiseerd worden: individuele gesprekken van de directeur met 
managers, managers met teamleiders en van teamleiders met hun medewerkers 
over hoe zij de verwachtingen en de interactie over en weer zien. In deze gesprek-
ken wordt de veranderopgave gecontracteerd. Horizontaal worden intervisies op 
alle leidinggevende niveaus georganiseerd dan wel voortgezet. Het samenbren-
gen gebeurt weer in de managementteams en in teamsessies.

De adviseur denkt mee met alle leidinggevenden, in het bijzonder de direct 
leidinggevenden, over de ‘vindplaatsen van probleemgedrag’, over betekenisvol-
le momenten en komt meekijken ‘in de keuken’. De adviseur spreekt reflectie-
momenten af met de leidinggevenden om hun ervaringen met interveniëren zo 
dicht mogelijk bij de actualiteit door te nemen: liever elkaar wekelijks een uurtje 
zien en een keer voorbij laten gaan als er niets valt te bespreken, dan wachten op 
een maandelijks MT of een intervisie over enkele weken. De adviseur leest mee 
met de werkelijkheidsanalyses en veranderopgaven en geeft feedback.

10.6.5 Anders doen: afleren en aanleren (fase 5)

Het afleren en aanleren is gekoppeld aan de veranderopgave. Dit betreft het an-
ders handelen in de geleefde werkelijkheid. De leidinggevende gaat in zijn rol 
anders acteren.

Dit kan gaan over (niet limitatief bedoeld):
 ▪ beleidsdrukte reduceren;
 ▪ werkroutines naleven;
 ▪ in je rol komen of een andere rol aannemen;
 ▪ gewoonten en vanzelfsprekendheden doorbreken;
 ▪ voorwaarden scheppen;
 ▪ verwachtingen waarmaken;
 ▪ ongewenst gedrag doorbreken.

Patronen van schadelijke interactie vallen met behulp van verschillende inter-
venties te keren:

 ▪ Erop ingaan. Dit moet een leidinggevende doen bij gedrag uit onvermogen, zo-
als niet weten hoe je op een dominante collega moet reageren. Of wanneer er 
achter een opmerking (verpakte) hulpvragen schuilgaan.
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 ▪ Begrenzen. Dat betreft al het grensoverschrijdende en schadelijke gedrag naar 
personen of de organisatie. Het gedrag kan openlijk zijn, maar het kan zich 
ook uiten in de vorm van insinuaties of steken onder water. Hier is nooit een 
geldig excuus voor. Begrenzen is het effectiefst als het duidelijk en beheerst 
gebeurt. Durf een norm te stellen: dit doen we hier niet.

 ▪ Negeren. De derde vorm van doorbreken is je niet laten verleiden tot meedoen 
aan het spelgedrag. Dit lijkt tegenstrijdig en vaak steken leidinggevenden veel 
energie in het nog eens uitleggen waarom er een verandering nodig is. Spel-
gedrag echter duidt op een poging om verantwoordelijkheid buiten zichzelf te 
leggen, en daar mogen medewerkers niet langer mee wegkomen. Een valkuil 
voor veel goedbedoelende leidinggevenden is wanneer medewerkers hen uit-
proberen, uitlokken, of provoceren. Het voelt als ‘het bloed onder de nagels 
vandaan halen’ en het leidt tot ergernis, frustratie en een emotionele reactie 
of straf. Niet op ingaan dus.

Wat doet de adviseur in fase 5?

Afleren en aanleren gebeurt in het dagelijks leven van de organisatie die aan her-
stel werkt. Dat betekent dat de extern adviseur er niet altijd bij is. De adviseur zal 
zich wel laten uitnodigen op betekenisvolle momenten, maar mist veel gebeurte-
nissen die minder spannend lijken. De adviseur is in die zin vergelijkbaar met de 
therapeut die de cliënt op een consult ziet. Een verschil is wel dat de adviseur op 
de werkplek in de ‘natuurlijke omgeving’ van de leidinggevende afspreekt en niet 
bij de adviseur op kantoor of in een spreekkamer.

De extern adviseur is geen deel van de dagelijkse gewoonten, routines en ge-
bruiken. De intern adviseur is hier in het voordeel. Die maakt deel uit van het 
team, is op locatie, neemt deel aan overleggen, luncht met collega’s tussen de or-
ganisatieleden, komt op recepties en hoort de verhalen die er rondgaan. De intern 
adviseur loopt over de gangen, is in de werkplaats, loopt over de parkeerplaats, 
hoort mensen telefoneren, en ziet wie elkaar ontmoeten. Kortom: de intern ad-
viseur maakt deel uit van de sociale verbanden in de organisatie. Onderdeel zijn 
heeft het nadeel van gewenning: je vindt het niet gek meer dat er mensen weg-
blijven bij een overleg, misschien zelfs wel prettig als een dominante collega er 
even niet is. De distantie is ook minder voor de intern adviseur, hij kent mensen 
en hun persoonlijke omstandigheden beter. Dat maakt het enerzijds makkelijker 
om contact te maken, maar anderzijds lastiger wanneer hij weet dat de ander 
privéproblemen heeft. De ander zal het misschien ook niet altijd accepteren wan-
neer de intern adviseur hem aanspreekt.

De opvoedkundig adviseur (Kampen, 2020) leert de leidinggevende hoe hij de 
medewerkers opvoedt in de gewoonten en gebruiken van een organisatie en leert 
hun omgaan met ‘het leven in groepsverband’ in het team of de afdeling. Hij stelt 
de norm en leeft voor.
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10.6.6 Reflecteren en leren (fase 6)

Terugkijken op vijftien jaar interveniëren in verwaarloosde organisaties levert 
het inzicht op dat er steeds leerprocessen worden georganiseerd en begeleid. 
Dat gebeurt op maat, waarbij reikwijdte, schaalgrootte en context verschillen. 
De doorlooptijd van mijn betrokkenheid bedraagt doorgaans meerdere jaarcy-
cli van een organisatie, variërend tussen twee en vijf jaar. Het uitgangspunt is 
steeds: werken aan organisatieontwikkeling doe je door een collectief leerproces 
te organiseren. Dat gaat over zowel af- als aanleren, meestal in die volgorde. Het 
leerproces speelt zich af in de organisatie binnen de context van die organisatie; 
het is embedded learning. Het leren is dus altijd gekoppeld aan rollen, taken, ver-
antwoordelijkheden, aan datgene waarvoor mensen aangenomen zijn. Het leren 
zelf vindt nooit buiten de organisatie plaats. Reflecteren soms wel, wanneer het 
verstandig is afstand te nemen om ongestoord op het leren te kunnen reflecteren.

Tijdens dat leerproces wordt een nieuwe taal geïntroduceerd om de werkelijk-
heid van de verwaarloosde organisatie te onthullen, te duiden en te formuleren 
wat gewenst en ongewenst gedrag is (Vygotsky, 1934). De theorie van de verwaar-
loosde organisatie levert die nieuwe taal. Via een collectief leerproces kan de or-
ganisatie met een andere blik naar de eigen werkelijkheid kijken en onder woor-
den brengen welke veranderingen in gedrag en interactie nodig zijn voor herstel 
en ontwikkeling.

Van dit collectieve leerproces wordt niemand uitgesloten. Dat wil echter niet 
zeggen dat iedereen samen leert. Het gebeurt geordend naar de rollen en taken 
die er in een organisatie bestaan. Dit betekent dat er verschillende doelgroepen 
in het leren zijn. Er is geen rangorde in belangrijkheid van de onderscheiden 
doelgroepen, maar er is wel verschil in verantwoordelijkheid. De leiding heeft 
de primaire verantwoordelijkheid voor het af- en aanleren van de organisatiele-
den. Die verantwoordelijkheid kan nooit aan buitenstaanders of aan stafmensen 
worden uitbesteed. De groepen dienen helder onderscheiden te worden en niet 
gemixt. Bij herstel van een verwaarloosde organisatie zijn programmadirecties, 
klankbordgroepen en overkoepelende stuurgroepen dan ook uit den boze. De lijn 
is in persoon verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie, dus ook 
voor het herstel en ze voert ook de regie.

10.7 Hoe blijf je fit als veranderaar?

Het leiden van verandering kan omslaan in ‘lijden’ onder verandering. De veran-
deraar wordt als mens op de proef gesteld en wordt met eigen persoonlijkheids-
kenmerken, verleden, emoties, beperkingen en competenties geconfronteerd. 
De veranderaar kan daarmee in oude patronen vervallen of kan onder die druk 
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destructief gedrag laten zien. Dit geldt in versterkte mate voor de veranderaar 
in verwaarloosde organisaties. Hij of zij staat er, zeker in de beginperiode van 
herstel, geheel alleen voor. Die eenzaamheid moet je kunnen verdragen. Tegelij-
kertijd gaat de veranderbeweging naar het ‘normaal doen’ voor alle betrokkenen 
met veel ongemak gepaard. Dat ongemak wordt geprojecteerd op de veranderaar, 
die dan persoonlijk aangevallen wordt en het risico bestaat dat dit hem of haar 
persoonlijk raakt. Dat roept de vraag op: hoe blijft de veranderaar betrokken en 
in verbinding met het verwaarloosde systeem, zonder hier ingezogen te worden?

Ik ga nog even terug naar het brondomein van de orthopedagogiek: wat is daar 
bekend over hoe een behandelaar fit blijft? Dat brengt ons bij het klinisch han-
delen van behandelaars. De behandeling van verwaarloosde kinderen is gede-
tailleerd beschreven in De andere drieëntwintig uur: kind en groepsleider in de therapeutische 
leefsituatie van Trieschman e.a. (1980). De titel verwijst naar het feit dat het de 
groepsleider of pleegouder is die in de dagelijkse omgang met het kind het meest 
met het kind te maken heeft en het meeste kan doen aan het herstel. De groeps-
leider of pleegouder staat ook in de harde praktijk van alledag; de therapeut ziet 
het kind alleen in zijn spreekkamer. ‘Inzicht in het eigen functioneren is een 
uiterst belangrijke eigenschap, wil men als hulpverlener slagen.’ Groepsleiders 
moeten ‘gewoon zijn en doen’: ‘Het ‘gewoon doen’ in omstandigheden die vaak 
ongewoon zijn, vraagt heel wat van de groepsleider.’ Onder ‘gewoon doen’ van 
de groepsleider wordt verstaan: voorspelbaar zijn door consequent doen en laten, 
echtheid en eerlijkheid naar de jongeren, een proportionele reactie geven op ge-
drag dat goed of fout gaat en jongeren behoeden voor controleverlies bij heftige 
emoties. De groepsleider dient positie te kiezen en grenzen te stellen.

In de orthopedagogiek wordt op de on(be)handelbaarheid en de gezamenlijke 
handelingsverlegenheid van zowel ouders als hulpverleners ten aanzien van de 
verwaarloosde jongere gewezen (Redl & Wineman, 1987). Het herstel kan niet via 
de persoonlijke relatie verlopen, omdat die relatie verstoord is. In de verhouding 
tussen verwaarloosde en hulpverlener is het aangaan van een relatie of verbin-
ding voor het verlenen van hulp niet mogelijk. Er dient overdracht plaats te vin-
den. Hoe kan de hulpverlener een werkende interactie opbouwen met kinderen 
die zich tegen het ontwikkelen van een adequate relatie met volwassenen verzet-
ten, omdat zij dit niet kennen of er heel slechte ervaringen mee hebben? Door hen 
werden zij immers misbruikt of genegeerd.

In de hulpverlening is sprake van een houding van distantie en tegelijkertijd 
betrokkenheid. Distantie in het aangaan van een persoonlijke relatie met het 
kind en betrokkenheid in het niet loslaten van het kind. De hulpverlener werkt 
niet vanuit een persoonlijke relatie, maar vanuit een werkzame functionele re-
latie: dit is een relatie tussen hulpverlener en kind die werkzaam is voor het leer-
proces van het kind.

De reactie van verwaarloosde kinderen is destructief en vijandig tegenover 
hulpverleners, zoals deze kinderen zich aanvankelijk gevoeld hadden jegens de 
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volwassenen uit hun vroegere leven. Zodra de kinderen ervaren dat de hulpverle-
ners echt verandering nastreven, is de reactie heftig. Door de totale afwezigheid 
van gevoelsrelaties met volwassenen hebben zij een angst voor affectie en doen 
ze alles om te bewijzen dat volwassenen niet deugen. De behandelaar moet hier-
tegen kunnen. De opvoeder moet het destructieve gedrag niet uit de weg gaan, 
maar moet er zijn: dit heet ‘parental presence’. Herhaaldelijke frustratie en desillu-
sie is het patroon dat verwaarloosde kinderen kennen. Pas wanneer de hulpverle-
ner niet op het verzet en de provocaties ingaat, gaat het verwaarloosde kind twij-
felen en gaat het eerder onbewust dan bewust beseffen ‘dat hij te maken heeft 
met een volwassene die niet de te bestrijden autoriteit is, maar de bondgenoot’. 
Aichhorn (1952) voegt daaraan toe: ‘Niet de vriend, want die heeft hij niet.’

Het kind richt zich onmiddellijk op een andere volwassene, als het daar wel 
zijn zin kan krijgen. Een opvoeder moet bereid zijn de lange weg te gaan van aan-
sluiting zoeken bij het kind. Die uitdaging is er ook voor de leiding in een ver-
waarloosde organisatie.

10.7.1 ‘Negative capabilities’: heftige emotionele reacties en hoe daar 
mee om te gaan

Degenen die het herstel leiden of begeleiden, kunnen op heftige weerstand re-
kenen. Zij krijgen te maken met schijnaanpassing en negativisme. De direct 
leidinggevenden vervullen de hoofdrol in het herstel, en hebben steun en be-
scherming nodig van hun superieuren in het hoger management en de top van 
de organisatie. De leiding zal in een verwaarloosde organisatie, anders dan bij 
wederkerige functionele relaties, distantie dienen te betrachten in het aangaan 
van persoonlijke relaties met medewerkers en tegelijkertijd betrokkenheid die-
nen te tonen door de medewerkers niet los te laten en van hen ander gedrag te 
blijven eisen: de leidinggevende laat hen niet ontsnappen aan het nemen van 
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.

De leiding behoort vanuit een functionele relatie te werken, dat is het veiligst 
en meest voorspelbaar: het aangaan van persoonlijke relaties tussen leiding en 
medewerkers is in verwaarloosde organisaties taboe. Hierdoor blijven de leiding-
gevenden zelf ook ‘schoon’ en raken niet besmet door negatieve emoties die niet 
van hen zijn. Het in positie komen van in het bijzonder de direct leidinggeven-
den, die gaan doen wat zij horen te doen, maakt dat de informele netwerken hun 
invloed verliezen.

Leidinggevenden en hun adviseurs zullen met zichzelf geconfronteerd wor-
den. Leidinggevenden zullen door de heftigheid van het herstelproces en wat 
zij daardoor moeten verdragen, een zodanig inzicht in het eigen functioneren 
krijgen dat zij zich bewust(er) worden van hun competentie als leider. Zij krijgen 
met heftige weerstand te maken die vijandig is en op hun persoon gericht. Het 
ongemak en de onzekerheid van degenen die met een verandering te maken krij-
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gen wordt op hen geprojecteerd. Dit moeten leidinggevenden leren hanteren en 
buiten zichzelf kunnen houden: hier is zelfinzicht en zelfvertrouwen onmisbaar 
om te onderkennen wat van jou is en wat van de ander.

De adviseur vervult hierbij een spiegelende en bekrachtigende rol. De adviseur 
kan de leidinggevenden laten zien dat de negatieve respons erbij hoort en in ze-
kere zin ‘normaal’ is. Hij relativeert en maakt de emotie daarmee verdraaglijk. 
De verwaarloosde organisatieleden beseffen dat de situatie nu echt verandert en 
dat zij niet meer kunnen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid. De leiding-
gevende krijgt gevoelens jegens personen uit het verleden over zich heen. Het pa-
troon uit het verleden dat mensen kennen, is herhaaldelijke frustratie en desil-
lusie: ‘dit zal ook wel weer mislukken’.

Het werken aan herstel van verwaarlozing vraagt van leidinggevenden en ad-
viseurs het vermogen om veel negatieve emotie te kunnen verdragen. Deze ‘ne-
gative capability’ betekent dat iemand in staat is geduld te betrachten als hij het 
even niet weet, informatie kan afleiden uit emoties van medewerkers, onrust 
kan absorberen en er een draaglijk antwoord op kan geven. Het betekent dat hij 
kan relativeren en het hoofd koel kan houden onder moeilijke en vijandige om-
standigheden: dit is wat onder soldaten in gevechtssituaties ‘the ability to think 
under fire’ wordt genoemd.

Tabel 10.4 Bekwaamheid van leiders van verandering

Positive capability
Het vermogen om onder onzekere omstandigheden 
doelgericht te handelen

Negative capability
Het vermogen om onder druk niet in defensieve routines  
te vervallen

Kiezen, besluiten nemen Geduld betrachten als je het (nog) niet weet: ‘to stay 
in the place of uncertainty’

Actie ondernemen Je door een emotie laten informeren (ontvangen) 

Anderen in beweging zetten Onrust absorberen en er draaglijk antwoord op 
geven (responsiviteit) 

(Simpson & French, 2006)

De aanduiding ‘positive’ en ‘negative’ is geen normatieve kwalificatie, maar te 
vergelijken met aan- of uitstaan. De rol van de extern adviseur is het helpen ver-
dragen van ongemak: dit betekent kunnen relativeren, absorberen van negatieve 
emoties en begrijpen van de ander. Hier is de vergelijking met ouderschap weer 
nuttig: elk kind heeft een ouder nodig die de spanningen die het kind overrom-
pelen, kan helpen ‘containen’. Zo heeft elk organisatielid een (bege)leider nodig 
die de verwarringscheppende angsten (die horen bij het werk) kan begrijpen en 
teruggeeft als verdraagbaar, begrijpelijk en hanteerbaar. De adviseur heeft al 
vele vergelijkbare situaties meegemaakt in verwaarloosde organisaties en weet 
dat het goed komt, dat brengt hij over op de organisatieleden.



Interveniëren in verwa arloosde org anisaties

311

10.8 Afrondend

In dit hoofdstuk heb je als veranderaar kennisgemaakt met het concept van de 
verwaarloosde organisatie en hoe je daarmee kunt werken. Je hebt een introduc-
tie gekregen in de taal van de orthopedagogiek en hoe dit een andere betekenis 
geeft aan het handelen van leiding en medewerkers in verwaarloosde organisa-
ties. Ik hoop dat dit je milder stemt maar ook op je hoede doet zijn: verwaarlozing 
is niet zomaar opgelost; wanneer je eraan begint weet je nog heel veel niet van de 
geleefde werkelijkheid. Je weet wel dat je die geleefde werkelijkheid onder ogen 
moet leren zien. Om van daaruit de interventies te kiezen. En geduld hebben, 
want het herstel duurt langer dan je zou wensen.

Daartoe heb ik de methode van organisatieontwikkeling vanuit een achter-
stand redelijk uitgebreid behandeld en wat veranderaars dan doen. Je weet dat je 
veel te verduren zult krijgen, maar weet ook dat interveniëren in verwaarloosde 
organisaties zeer de moeite waard is en een rijke praktijkervaring oplevert voor 
veranderaars.
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