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Documentatie en achtergrond informatie module 3 Bewust Leidinggeven 

De hoge prijs van wantrouwen 

Column Ben Tiggelaar Weinig managers realiseren zich hoe wantrouwen van 

hun medewerkers hun functioneren ondermijnt, ziet Ben Tiggelaar. 

 

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en 

leiderschap. 

 

Te veel medewerkers vertrouwen het management van hun eigen bedrijf niet. En te weinig 

managers realiseren zich hoe dit hun functioneren ondermijnt. Deze week sprak ik een 

medewerkster van een groot concern die geen blad voor de mond nam: „Ons management 

zegt al jarenlang dat de klant op één staat. Maar er is niemand die hun verhaal gelooft. 

Natuurlijk vinden we de klant belangrijk. Maar we vinden onszelf en onze targets nóg 

belangrijker.” Grappig. Het management doet zijn best om met een mooi verhaal te komen. 

Maar de eigen medewerkers geloven er niets van. Mocht je denken dat dit een uitzondering 

is, dan help ik je graag uit de droom. 

In 2010 deed managementhoogleraar Michael Segalla, van de HEC Business School in Parijs, 

een onderzoek naar vertrouwen binnen grote bedrijven dat veel aandacht trok. Hij vroeg 

700 managers in verschillende landen of ze mensen in het algemeen vertrouwden. Zeg maar: 

de medeburger die je niet kent. Daarnaast vroeg Segalla naar het vertrouwen dat deze 

managers hadden in hún leidinggevende. 

Het resultaat: de meerderheid van de ondervraagden had meer vertrouwen in een volslagen 

vreemde, dan in zijn eigen baas. Dat gold in Azië, in de Verenigde Staten en – het sterkst – in 
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Europa. Gemeten op een vijfpuntsschaal lag het Europese vertrouwen in de gemiddelde 

medemens op 3,7. Het vertrouwen in de baas scoorde een 2,9. Ook interessant: des te lager 

in de hiërarchie de manager werkte, des te lager bleek ook zijn vertrouwen in de top. 

Een gestreste leidinggevende denk bij zo’n uitslag misschien: jammer dan, hier heb ik geen 

tijd voor en ik ben tóch de baas. Maar dat is een naïeve gedachte. Ander onderzoek, van 

econoom Sarah Brown en collega’s aan de universiteit van Sheffield, liet een paar jaar 

geleden zien dat het vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevenden een grote impact 

heeft. 

Als je mensen jou vertrouwen, verbeteren alle resultaten voor jou als manager 

Wanneer we geloven dat onze leidinggevenden hun beloftes nakomen, eerlijk met ons 

omgaan en oprecht naar onze mening luisteren, dan heeft dat een positieve invloed op het 

werk dat we doen. Meer vertrouwen leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere 

kwaliteit van producten en diensten én betere financiële resultaten. Kort samengevat liet 

het onderzoek van Brown en collega’s zien: alle resultaten waar jij als manager op wordt 

afgerekend, verbeteren als je mensen jou meer vertrouwen. 

Maar vertrouwen creëren is ingewikkeld voor managers. Het vergt een grote investering in 

tijd en interactie met medewerkers. Steeds opnieuw moet je bewijzen dat je competent 

bent, integer en bovendien het beste voor hebt met de organisatie. 

Veel managers – vooral de mensen in de top – lukt dat niet. Ze staan voortdurend onder 

grote druk. Moeten veel te veel doen in veel te weinig tijd. Een korte presentatie bij de 

kwartaalbijeenkomst – „de klant op één”, et cetera – en dan meteen weer rennen naar de 

volgende vergadering. Op deze manier neemt het vertrouwen in hen juist steeds verder af 

en moeten ze het volgende kwartaal misschien nóg harder werken om hun resultaten te 

halen. Ik denk wel eens: wordt het geen tijd dat iemand ze dit vertelt? 
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Moet de medewerker dan alles zelf doen?! 

• Geplaatst door Janneke Schenning op 15 juni 2017 om 1:28pm – uit HR Base 

• Bekijk bericht 

De puzzel van eigen regie en verantwoordelijkheid in het leerproces 

Het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid in leerprocessen is een ‘hot item’. Functies, taken 
en verantwoordelijkheden veranderen in een razend tempo en medewerkers moeten in staat zijn zich 
snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden om hun werk naar tevredenheid van de 
organisatie of opdrachtgever te blijven uitvoeren. Voorheen was het vaak voor een heel jaar duidelijk 
wat een medewerker moest leren. Nu ligt dat nu (gedeeltelijk) open, afhankelijk van hoe de situatie er 
voor de medewerker en de organisatie uit ziet. Hierdoor is het een steeds groter wordende uitdaging 
voor organisaties om te bepalen hoe zij het ontwikkelpad voor hun medewerkers kunnen vormgeven. 
 
Adaptief leerproces 
Het model ‘Design van werkplekleren’ (de Lange & Wintermans, 2016) geeft inzicht in de mogelijke 
adaptieve afstemming op het ontwikkelingsniveau van een medewerker. 

 

Figuur 1. Design van werkplekleren (de Lange & Wintermans, 2016) 

Het model is gebaseerd op het model voor Situationeel Leidinggeven (Blanchard, 1985), dat beschrijft 
dat de ideale leiderschapsstijl samenhangt met het ontwikkelingsniveau van een medewerker op een 
specifieke taak. 

 
Niveau 1. Sturen  
De competenties voor zelfsturend leren zijn nog nauwelijks ontwikkeld, maar de motivatie om te 
ontwikkelen is hoog.  
Niveau 2. Begeleiden 
De competenties voor zelfsturend leren zijn matig ontwikkeld en de motivatie daartoe is laag. 

http://www.hrbase.nl/profile/JannekeSchenning
http://www.hrbase.nl/profiles/blog/list?user=3kabd43fepakl
http://api.ning.com/files/FDktff*Cua9Bx*U0YstriKg*RqQ1m8thpmI3iUUsMNE9vXQSnn2PKKzVU0rZ0XzDCYfMjhzslLQw5AbGZMazaLprUF1Y7A90/Designvanwerkplekleren.jpg
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Niveau 3. Coachen  
De competenties voor zelfsturend leren zijn voldoende ontwikkeld en de motivatie is wisselend. 

Niveau 4. Loslaten  
De competenties voor zelfsturend leren zijn voldoende ontwikkeld en de motivatie is hoog. 

 
Daarnaast visualiseert het model waar richting, ruimte en ruggensteun gewenst zijn (Stubbé & 
Dirksen, 2013). 

 
Richting: de mate waarin er een helder beeld is van de ambitie of doelstellingen van de organisatie of 
afdeling en welke plek het leren hierin heeft. Om regie te kunnen nemen, is een duidelijke richting 
nodig. 

 
Ruggensteun: de mate waarin de lerende gemotiveerd wordt om zich te blijven ontwik¬kelen, 
waarin de lerende feedback en hulp krijgt en de mate waarin er waardering is voor inzet en voortgang 
ten opzichte van resultaat. 

 
Ruimte: de mate waarin de lerende beslissingen kan nemen, in eigen tempo, zich op een eigen manier 
kan ontwikkelen en toegang heeft tot (leer)middelen. 

 

 

Dus… Moet de medewerker alles zelf doen?! 
Om terug te komen op de kernvraag ‘Moet de medewerker dan alles zelf doen?!’: nee absoluut niet! Op 
elk ontwikkelingsniveau van zelfsturing is er een rol voor de medewerker, de omgeving en het design 
weggelegd. Alleen de inhoud en mate van regie en verantwoordelijkheid binnen deze rollen verschillen 
per ontwikkelingsniveau. Het is daarom belangrijk dat HRD de ontwikkeling van medewerkers 
stimuleert en vormgeeft vanuit deze verschillende rollen. Alleen op die manier wordt effectief gewerkt 
aan een duurzaam inzetbare medewerker! 

 

http://api.ning.com/files/rp3-ZZYcweXTxakTaiI044F-TUjzsTlb*1n0ByWhrc5aT6vR9KtqK-JSN6ohTbHu3PPyYLWOvBgT23A09wkJCRDS*t7vmgAX/Voorbeeld.JPG
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Linkjes naar video’s en artikelen die verdieping geven op de behandelde onderwerpen. 

 

Tuff leadership training over ‘How to Create a Culture of Accountability Without Becoming Top-

Down’    https://90digital.com/blog/how-we-work/create-culture-of-accountability 

 

Brene Brown: de kracht van kwetsbaarheid 

https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl  

 

Brene brown: listening to shame  

https://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame 

 

Dave Marquet: ‘greatness’  

https://www.youtube.com/watch?v=OqmdLcyES_Q  

 

Building a psychologically safe workplace | Amy Edmondson | TEDxHGSE 

https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8&t=130s  

 

 

 

https://90digital.com/blog/how-we-work/create-culture-of-accountability
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl
https://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame
https://www.youtube.com/watch?v=OqmdLcyES_Q
https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8&t=130s

