
Zicht op de groep
OVER INSPIREREN, VERBINDEN EN GROEIEN



De magie van 
de groep, …

Krachtige vuren die verbinden

Een groep ontstaat in de 
interactie: in het luisteren, het 
elkaar echt zien.

Een krachtig verhaal geeft de 
groep bestaansrecht



Het weefsel van de 
groep onder druk

§ afwezigheid van vertrouwen 

§ verantwoordelijkheid ontlopen

§ onvoldoende betrokkenheid 

§ conflicten vermijden 

§ vooropstellen van individueel belang

https://youtu.be/T1umRoq8sog
Bron: dysfunctions of a team

https://youtu.be/T1umRoq8sog


Vertrouwen onder de loep
OPRECHTHEID

Ben je eerlijk?

Zeg je wat je bedoelt?

Meen je wat je zegt?

Doe je wat je zegt?

Durf je moedige keuzes 
maken? 

Maak je je waarden waar?

BETROUWBAARHEID

Blijf je bij je engagement?

Hou je je aan afspraken? 
(deadlines, doelen, …)

Neem je je verantwoordelijkheid 
om fouten recht te zetten?

Wat is je engagement t.o.v. 
jezelf? 
◦ Heb je je eigen grenzen 

gerespecteerd?

◦ Stond je achter je eigen waarden?

COMPETENTIE

Heb je de capaciteiten, de vaardigheden, de kennis en de 
bronnen om je werk te kunnen doen?

Kun jij de taak realiseren? Indien niet, wat heb je nodig?

ZORGZAAMHEID
Hou je rekening met ieders belangen wanneer je beslissingen neemt 
en actie onderneemt?

Respecteer je je eigen grenzen? Alsook die van anderen?

Slaag je erin om noch jezelf, noch anderen te veroordelen als ze hulp 
vragen?  



Een experiment



Wat zie je?



Onze waarneming is gekleurd

Door ons model van de wereld:

• opvoeding
• normen en waarden
• ideeën 
• veronderstellingen 
• …

En wat zie jij dan? 

Bron: change your questions, change your liife

Onze waarneming ≠ de waarheid



Wat valt op? 



Inclusie

Wees jezelf
én pas je aan



Inclusie: wees jezelf én pas je aan!

Inclusie gaat over de paradox die 
we herkennen in autonomie en 
verbinding

Door de verschillen kunnen we 
leren en vernieuwen, door de 
overeenkomsten groeit er 
vertrouwen. 

Als je naar een groep kijkt en er 
is iemand die het anders doet, 
of iets anders ziet, zeggen we 
vaak: doe normaal!

Terwijl het interessant zou 
zijn om te vragen: 

wat zie je? Dat is nieuw!



Doe normaal!

Is het moment 
waarop vissen
haaien worden. 

Bron: Deep Democracy



Over roddels 
en ander goed bedoeld gedrag



Valkuil: roddelen is eigen aan 
de mens. Ach, het is onschuldig

Weetjes

§ 25% van de werktijd gaat verloren aan roddelen.

§ Roddelen heeft een grote mentale impact op het functioneren van mensen.
§ Ondanks de herkenbaarheid, wordt het meestal niet aangepakt.

§ Gevolgen: negatieve spiraal - veiligheid en vertrouwen komt onder druk te staan -
weinig tot geen open communicatie

Voedingsbodem voor een roddelcultuur

§ Overlevingsmechanisme: meedoen met de hoop

§ Frustraties uiten
§ Eigen fouten maskeren

§ Zoeken naar aandacht

§ Anderen bewust viseren (neigt naar pesten, het creëren van een zondebok)



Roddelen, het mechanisme

Breng de rollen in beeld

De roddelaar de persoon die de touwtjes in handen heeft, het systeem
installeert en er een belang bij heeft.

De hofhouding zij die actief meedoen aan het systeem door gegevens te
verzamelen en te verspreiden

Het slachtoffer, het zwarte schaap

De struisvogels zij die hun de rug toekeren of de kop in het zand steken

De activisten zij steken hun nek uit

De leidinggevenden

Zicht op de groep

• Wie zit in welke rol?

• Aan welk gedrag zie je dit?

• Wie draagt welke
verantwoordelijkheden in het 
roddelsysteem of ontloopt ze net?

• Hoe zou je de machtsverdeling tussen
de verschillende teamleden
omschrijven?  



Wat zijn de positieve intenties achter het geroddel?

De positieve intenties

§ Stressreductie: hoe verleidelijk is het om stoom af te blazen? De spanning valt weg en 
daarmee de directe oorzaak om verder in gesprek te gaan. 

§ Saamhorigheid: het geeft een WIJ gevoel. Het is een middel om op korte termijn een 
gevoel van veiligheid en erbij horen te creëren. 

§ Onschuld: als er een andere schuldige is, kan de roddelaar niet anders dan onschuldig 
zijn. 

§ Harmonie: een conflict niet aangaan en ergens anders ventileren lijkt veiliger en bewaart 
de lieve vrede.

§ Rechtvaardigheid: als mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn, zoeken ze op 
korte termijn naar hun gelijk bij anderen. 

Zicht op de groep

• Welke intenties herken je?

• Welke onvervulde behoeftes zouden er 
onder die intenties liggen?

• Wat zou je kunnen doen om de 
onderliggende behoefte te vervullen? 

• Hoe kun je de korte termijn intenties 
ombuigen tot lagen termijn intenties? 

Opgelet

De positieve intenties achter roddelen zijn 
vaak intenties op korte termijn.



Valkuil: Ik heb geen vat op roddels

Erkenning

§ Erken de korte termijn positieve intentie zo snel mogelijk. 

§ Maak de teamleden bewust van lange termijn intenties en 
kies daarvoor door te vertrekken vanuit wat voor hen 
belangrijk is (cf. kernwaarden)

Check de roddel op waarheid
§ vraag waar de persoon die het verhaal vertelt het verhaal 

vandaan heeft. 

Waarnemen

§ Scheid interpretaties van waarnemen

§ Scheid gedrag en persoon

Leg het roddelpatroon op tafel 
§ Er wordt veel geroddeld in ons team
§ Wat kan helpen om zaken voortaan open te bespreken i.p.v. in 

de wandelgangen?

Wees transparant
§ Als je open bent, kweekt dat begrip i.p.v. roddels
§ Alles wat niet wordt gezegd, wordt ingevuld door mensen.
§ Als je ergens nog niets over kunt zeggen, zeg dat dan. 

Geef grenzen aan
§ Als jij stop zegt, heeft dat een impact op het geroddel.

Formuleer een verzoek
§ Als je een grens aangeeft, vertel er dan bij hoe je de 

samenwerking of communicatie anders wenst. 



Valkuil: blind zijn voor de 
macht van macht

◦ Seksuele voorkeur
◦ Leeftijd
◦ Opleiding (niveau – richting)
◦ Afkomst

◦ Gender
◦ Authenticiteit (contact met je 

persoonlijke drijfveren)

◦ Gezondheid (mentaal / 
lichamelijk) 

Denk na over jouw positie in deze groep. Geef jezelf een score:

- 1 dit kenmerkt maakt mijn ranking of positie laag in de groep
- 2 dit kenmerkt maakt mijn ranking of positie niet laag of hoog in de groep
- 3 dit kenmerk maakt mijn ranking of positie hoog in de groep

◦ Economische positie

◦ Sociale status
◦ Psychologische gezondheid 
◦ Taalbeheersing
◦ Magische macht (heb je 

kennis of vaardigheden die 
anderen niet hebben)

◦ Ervaring: hoelang zit je in het 
vak? 



Valkuil: blind zijn voor de macht van macht

In elke groep hebben mensen in verschillende mate invloed op de gang van zaken. Deze machtsverdeling 
noemen we pikorde of rangorde in een groep. De rangorde geeft aan wie er wel of niet echt bij hoort. Buiten de 
groep vallen is een van onze oer-angsten. 

Je plek in een rangorde ontstaat in interactie met anderen in de groep. Er zijn verschillende kenmerken waarop 
statuspunten scoren (leeftijd, sekse, huidskleur, werkervaring, opleiding, assertiviteit, …)

Wanneer mensen zich niet bewust zijn van de invloed van hun plek in de rangorde van een groep, zijn zij blind 
voor dit onbewuste maar belangrijke deel van de groepsdynamiek. 

De verschillen in ranking zijn voor een belangrijk deel de reden waarom werkelijk luisteren en alle 
perspectieven de ruimte geven in de praktijk zo lastig zijn. 

De heersende waarden en normen bepalen mee de machtsstructuren. 



Valkuil: de superheld

◦ Als je een bepaald aspect op een ander projecteert, maak je dit 
aspect van de ander en daarmee niet meer van jezelf.

vb. Femke is echt heel goed met Excel (en ik niet) 

vb. Tom heeft zoveel ervaring (en ik niet)

◦ Als een team collectief roept: ‘Els is zo’n fantastische administratieve 
kracht die altijd alles geregeld krijgt’, is de kans groot dat verschillende 
verantwoordelijkheden die bij de verschillende leden van het team 
liggen, naar Els worden door geschoven. 

◦ Het uitroepen van iemand tot held kan een impact hebben op de 
rolfluïditeit en m.a.w. iemand vastzetten.

vb. Erik is goed met geld, dus hij doet altijd de kassa



Valkuil: de zondebok

Door het ongewenste gedrag of het ongeluk op iemand te 
projecteren, verdwijnt de spanning uit jezelf en de groep. Degene die 
de projectie krijgt toebedeeld, noemen we de zondebok. 

De zondebok wegjagen, wegpesten, opofferen, … geeft een kort 
triomf: de groep hoeft immers de eigenlijke spanning niet op te lossen. 
Tegelijkertijd heeft dit een rechtstreeks gevolg op de veiligheid binnen 
de groep die achterblijft: wie is de volgende? Iedereen loopt inmiddels 
de kans om tot zondebok te worden bestempeld. 

Pas als we de spanning oplossen die ontstaat door een bepaald gedrag 
/ inzicht, heeft de groep geen behoefte meer om een zondebok aan te 
wijzen en verdwijnt deze rol. Op dit moment worden de rollen 
vloeibaar, veranderen en verdiepen de relaties zich opnieuw. 



Wat zie je? Dat is nieuw! 



Wat zie je? 

Hoeveel ruimte ben je bereid om 
aan anderen te geven?

• Heb je een idee? 

• Of is het eerder een suggestie? 

• Heb je er al over nagedacht en 
heb je een voorstel?

• Heb je beslist?

Wat heb je nodig om mee te gaan met 
dit besluit? 

Bron: Deep Democracy



Krachtige vuren 
die verbinden
Inspireren

Luisteren

Fluisteren

Erkennen

Verdragen

Waarderen

Gloeien

Groeien

En route inspireert ook jouw team!


