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Vertrouwen is een  
heroïsche daad  

O
R
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In organisaties hoor ik mensen regelmatig spreken over gebrek 
aan vertrouwen. Tegelijk hebben ze het over angst en onveilig-
heid. Gevoelens van niet-vertrouwen hangen blijkbaar samen 
met angst. Hoe leren we als mensen anderen te vertrouwen? 
Waarom is vertrouwen zo kwetsbaar? 
Op deze en andere vragen geef ik in dit artikel antwoord. Ook 
kijk ik naar vertrouwen binnen organisaties en teams. Welke 
fases moeten zij doorlopen na een vertrouwensbreuk om elkaar 
weer te kunnen vertrouwen? 
AUTEUR: SANDRA BOUCKAERT

PRAKTIJK

De vraag is of vertrouwen op anderen een 
‘vaardigheid’ is, of dat het je hele leven een 
hachelijke onderneming blijft. Schrijver en 
filosoof Gerard Bodifee stelt dat “vertrouwen 
geen eenvoudige deugd is; het is een hande-
ling waarbij je geeft en vraagt tegelijk. Door 
je vertrouwen te geven, vraag je de ander het 
niet te beschamen” (Steenhuis, 2008). Hij 
noemt vertrouwen niet minder dan een he-
roïsche daad: “Je moet jezelf overwinnen en 
het risico nemen dat de ander het geschonken 
vertrouwen niet schendt. Wie vertrouwen 
schenkt, verwacht dat de ander verantwoorde-
lijkheid voor zijn daden zal nemen.” 
Vaak zeggen mensen dat ze zich eerst veilig 
moeten voelen voordat ze de ander kunnen 

vertrouwen. Zij zien het veilige gevoel als 
voorwaarde voor vertrouwen. Mijn ervaring 
is dat veiligheid en vertrouwen zich vaak 
hand in hand ontwikkelen en dat gaandeweg 
blijkt of je het vertrouwen dat je geeft ook 
terugkrijgt. 

Volgens de opvattingen van ontwikkelings-
psycholoog Erik Erikson leren we al op jonge 
leeftijd om anderen te vertrouwen. In zijn 
gangbare model doorloopt de mens acht ont-
wikkelingsfasen. In elke fase ontwikkel je een 
‘levensvaardigheid’: vertrouwen, autonomie, 
initiatief, competentie, identiteit, intimiteit, 
productiviteit en tevredenheid (Verhofstadt-
Deneve & Van Geert, 2003).
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De eerste vaardigheid, vertrouwen en je veilig 
voelen, ontwikkel je vanaf je geboorte totdat 
je anderhalf bent. Voorwaarde hiervoor is een 
veilige hechtingsrelatie met je verzorger(s). 
Je kunt alleen een veilige hechtingsrelatie 
opbouwen als je verzorgers adequaat ingaan 
op jouw basisbehoeften als baby. Ben je veilig 
gehecht, dan heb je geleerd op anderen te 
vertrouwen.

Hechting op de werkvloer 
Ongeveer 30-40% van de Nederlanders is 
onveilig gehecht (Juffer, 2006). Zij hebben 
minder vertrouwen in de wereld en in andere 
mensen dan veilig gehechte mensen. Onvei-
lige hechting heeft ook gevolgen als je volwas-
sen bent, bijvoorbeeld op het werk. 
Onderzoek naar de gevolgen van onveilige 
hechting op de werkvloer staat nog in de 
kinderschoenen (Leenders, 2015). Wel is 
aangetoond dat onveilige hechtingspatronen 
doorwerken op de werkvloer. Er zijn verschil-
lende vormen van onveilige hechting, waarvan 
een afwijzend vermijdend hechtingspatroon 
en een angstig obsessief hechtingspatroon er 
twee zijn. 

Iemand met een afwijzend vermijdend 
hechtingspatroon kijkt naar anderen vanuit 
de aanname ’ik ben oké, jij bent niet oké’. 
Zijn zelfbeeld draait om onafhankelijkheid. 
Daarom hoort hulp vragen niet tot zijn ge-
dragsrepertoire en ook in stressvolle situaties 
zal hij minder snel terugvallen op collega’s. 

Mensen met een angstig obsessief hechtings-
patroon kijken naar anderen vanuit de aan-
name ‘ik ben niet oké en jij bent niet oké’. Ze 
zijn bang verlaten te worden, zijn snel jaloers 
en betrekken reacties van anderen op zichzelf. 
In stressvolle situaties hebben zij meer be-
hoefte aan erkenning dan hun veilig gehechte 
collega’s (Leenders, 2015). 

In de relatie tussen leidinggevende en werk-
nemer beïnvloedt de hechting van beide indi-
viduen hun relatie. Een afwijzend vermijdend 
gehechte leidinggevende is meer taakgericht 

dan relatiegericht. Een angstig obsessieve lei-
dinggevende zal meer op zichzelf gericht zijn 
dan op de medewerker (Leenders, 2015).

Vertrouwen is kwetsbaar
Reorganisaties, fusies, verander- en verbeter-
trajecten zijn in de meeste organisaties aan de 
orde van de dag. Dreigend ontslag, overplaat-
sing naar een andere afdeling, verandering van 
taakinhoud en vertrekkende collega’s bezor-
gen veel medewerkers stress. Onder druk van 
bezuinigingen, toegenomen werkdruk of uitval 
kan een veilige organisatie snel veranderen 
in een plek waar mensen elkaar wantrouwen. 
In een klimaat van stress, wantrouwen en 
onveiligheid wordt onveilig hechtingsgedrag 
geactiveerd. Dit zet relaties onder druk. Sa-
menwerken wordt steeds moeilijker.

Ik onderscheid drie fasen die teams of afdelin-
gen doorlopen bij vertrouwensvraagstukken: 
vertrouwensbreuk, doorwerking en herstel. 

Fase 1. Vertrouwensbreuk
Een vertrouwensbreuk ontstaat eigenlijk altijd 
door een combinatie van slechte of gestopte 
communicatie, en zaken die in het verleden 
zijn voorgevallen tussen personen. Het ma-
nagement informeert medewerkers bijvoor-
beeld onvoldoende over de gang van zaken 
of over veranderingen, of management en 
medewerkers houden zich niet aan afspraken. 
Bij voorvallen uit het verleden gaat het vaak 
om negatieve verhalen die een eigen leven 
zijn gaan leiden, mensen die zich al langere 
tijd niet meer gehoord voelen of afscheid moe-
ten nemen van oude gewoontes. 

Bij een vertrouwensbreuk komen partijen er 
niet meer uit. De werkvloer vertrouwt het 
management niet meer en andersom, de me-
dewerkers vertrouwen elkaar niet meer, of een 
combinatie daarvan. 
Soms zijn mensen zich al bewust van deze 
vertrouwensbreuk en is deze expliciet uitge-
sproken. De issues en conflicten lopen op 
en er speelt dan van alles tegelijk. De groep 
heeft zichzelf klemgezet. Er is voelbare ‘hitte’. 
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Mensen claimen de waarheid en projecteren 
negatieve eigenschappen op elkaar. Gesprek-
ken zijn emotioneel en irrationeel, of lopen 
vast doordat mensen zichzelf herhalen en 
niet meer luisteren naar de ander. Spanningen 
laaien geregeld op. 
Soms zit de spanning meer onderhuids en 
is de vertrouwensbreuk nog niet uitgespro-
ken. Er is een ‘indirecte hitte’ voelbaar op de 
werkvloer. Er zijn partijen ontstaan die niet 
meer met elkaar spreken en lastige onderwer-
pen vermijden. Ondertussen kunnen collega’s 
elkaar tegenwerken of wordt het management 
gesaboteerd. 

Fase 2. Doorwerking
Er is intussen sprake van een echte crisis. Er 
moet iets gebeuren, vindt de groep, anders 
gaat het fout. Het team of de afdeling zal 
omvallen, te veel mensen vertrekken, targets 
worden niet meer gehaald of de klanten zijn 
boos. Dit is een prachtig moment, al voelt het 
voor de groep niet zo. De groep zit namelijk 
net voor een toenaderingsfase, een nieuwe 
ontwikkeling staat voor de deur. Op onbewust 
niveau wil men iets nieuws leren, en daarom 
roepen ze hulp in. Kortom, de groep is klaar 
voor verandering. Dit is het begin van de 
transformatie naar een ander soort organisatie, 

team of afdeling. Meer dan ooit zijn er kansen 
om te leren en te veranderen.

In deze fase benoemt de groep wat voorheen 
niet is uitgesproken. Alles komt langs, van 
verwijten en boosheid tot frustratie en verdriet. 
Als procesbegeleider breng je de hitte naar 
de oppervlakte nadat je een veilige omgeving 
hebt gecreëerd. Alleen een neutrale procesbe-
geleider die buiten ‘het speelveld’ staat, kan 
de groep helpen. Dus iemand ‘van buiten’ 
die geen partij kiest en de benodigde skills en 
tools heeft.

De groep heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij 
tegenstrijdig gedrag: mensen willen wel praten 
maar zitten op een zogeheten ‘edge’ (Kramer, 
2014). Bij ‘edge gedrag’ voelt de groep dat ze 
het probleem onder ogen moeten zien, maar 
tegelijk vertonen ze vermijdingsgedrag. Dit 
zie je bijvoorbeeld als je een gesprek probeert 
te voeren met de groep over ‘het probleem’. 
Mensen willen op dat punt vaak stoppen. 
Ze zijn niet meer met hun gedachten bij het 
gesprek, worden boos, fluisteren onderling, 
maken grappen, klagen over vermoeidheid 
of hoofdpijn of verlaten de ruimte. Wat de 
groep nodig heeft, is wat Myrna Lewis (2008) 
zo mooi ‘kissing over the edge’ noemt: een 

Een vertrouwensbreuk 
repareren kost meer 
dan vertrouwen goed 
onderhouden
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duwtje richting het probleem aanpakken. 
Het proces van doorwerking kent twee stadia. 
Het eerste stadium is dat van bewustwording 
door de dialoog aan te gaan. Het tweede 
stadium is verzoening, ook wel bekend als 
‘reconsiliation’. 
De dialoog 
kun je alleen 
aangaan als de 
deelnemers dit 
echt willen en 
eraan toe zijn. 
Soms zijn eerst 
intakegesprekken 
of aparte gespreken met de partijen die elkaar 
wantrouwen nodig, zodat veiligheid ontstaat. 
Maar veiligheid creëer je vooral ‘on the spot’, 
op het moment zelf, door in dialoog te gaan. 
Als procesbegeleider creëer je de voorwaar-
den, zoals ruimte, tijd en spelregels. Alleen 
als alles is gezegd, kan de groep door naar het 
stadium van verzoening. De groep deelt de 
pijnpunten met elkaar. Wat heeft ze geraakt, 
wat is er misgegaan, en welke inzichten heeft 
de groep over wat is gebeurd? 
De groepsleden zijn zich bewust van onder-
linge patronen, miscommunicatie en eigen 
gedrag dat niet constructief is. Cruciaal in 
deze fase is het eigenaarschap voor het eigen 
gedrag. Mensen bieden excuses aan voor 
gedrag waarmee ze anderen, vaak onbedoeld, 
hebben benadeeld of gekwetst. 

Fase 3. Herstel
De groep is klaar voor ander gedrag als de 
vorige fase goed is doorlopen. De groepsleden 
hebben uit het verleden een les geleerd. Er 
heeft een transformatie plaatsgevonden. 

Vertrouwen herwinnen vraagt tijd en geduld. 
Vertrouwen moet weer groeien. Mensen 
spreken over ‘eerst zien, dan geloven’. Me-
dewerkers vertrouwen elkaar pas weer als ze 
zien dat anderen zich anders gaan gedragen. 
Dat ‘ja’ ook echt ‘ja’ is, en dat mensen hun 
beloftes nakomen. Cruciaal in deze fase is het 
nakomen van gemaakte afspraken, communi-

ceren over fouten en feedback geven en ont-
vangen. Het nieuwe gedrag wordt geoefend, 
en dit gaat met vallen en opstaan. Vaak zijn 
nieuwe gesprekken, evaluaties en monitoring 
nodig. Want organisaties hebben voortdurend 

te maken met 
nieuwe uitdagin-
gen en veran-
deringen. Dus 
voordat je het 
weet, raak je in 
de waan van de 
dag de nieuwe 
manier van doen 

kwijt. En daarmee verdwijnt ook vaak het net 
opgebouwde vertrouwen.

Onderhoud
In een tijd waarin veel organisaties voortdu-
rend aan verandering onderhevig zijn, loopt 
het vertrouwen soms een deuk op. Herstel na 
een vertrouwensbreuk gaat niet vanzelf: een 
onafhankelijke procesbegeleider kan hierin 
veel betekenen. 

Het hernieuwde vertrouwen is kwetsbaar 
en vraagt om ‘onderhoud’ en aandacht. Dat 
kost tijd, zul je denken. Maar een vertrou-
wensbreuk repareren kost veel meer tijd en 
vaak ook veel geld doordat de groep een 
tijdlang geen optimale prestaties levert. Dus 
blijf monitoren hoe het met het vertrouwen 
gesteld is, zowel aan de oppervlakte als in de 
onderstroom. 

Een veranderende organisatie is voor veel 
mensen een onveilige omgeving waar het 
vertrouwen continu op de proef wordt gesteld. 
Aan de angst zelf kun je niet altijd iets doen, 
omdat die onder andere voortkomt uit de 
hechtingsrelatie in de jeugd. Maar je kunt wel 
werken aan het vertrouwen. Dat is de crux 
waarmee je een onveilige situatie veiliger kunt 
maken. En daarmee is vertrouwen een antigif 
tegen angst. Maar het blijft spannend om de 
dialoog met elkaar aan te gaan en er is moed 
voor nodig om emoties op tafel te leggen. ■

Een belangrijk element 
bij vertrouwen is de 

hechtingsrelatie uit onze 
vroege jeugd
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