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Management samenvatting

Voor u ligt de verslaglegging van een periode waarin teamcoaching heeft
plaatsgevonden bij een team, die last had van een angstcultuur, in een
gewone gemeente in Nederland.
In een angstcultuur veren medewerkers of een heel team niet meer terug
naar hun oorspronkelijke toestand en kracht na een nare gebeurtenis of na
bijvoorbeeld de laatste druppel die de emmer deed overlopen. Interne
banden lijken verbroken en medewerkers voelen zich geïsoleerd in hun eigen
organisatie. Bij voorgestelde veranderingen kunnen deze teams onverwachte
of buiten proportionele weerstand laten zien. Misschien ken je het gevoel, na
een nare gebeurtenis thuis of op het werk, dat het lijkt of de tijd stil staat, er
geen flow meer is en dat je niet meer bij je kwaliteiten kan komen. Daarnaast
het gevoel dat je niet meer vrijuit kan spreken alsof je niet meer
gemeenschappelijk verbonden bent met de anderen in je (werk)omgeving op
dat moment. Dat je bijna blij bent dat een ander nu de bok is en niet jij. Dat
het voelt alsof je regelmatig geweld wordt aangedaan.
Laat mij u eerst voorstellen aan de actoren in dit proces: de teamleden, de
ziek thuiszittende (ex)teamleider, de van het team gehaalde (ex) hoofd van
de afdeling, een HRM medewerker, een adjunct directeur, de
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gemeentesecretaris, een interim teamleider, een extern adviseur van de
gemeente, later de nieuw aangenomen teamleider, een extern team (VIA) die
onderzoek doet en ervaringen uitwisselt over angstculturen en trauma’s in
organisaties en twee teamcoaches.
Deze verslaglegging heeft als doel om te laten zien hoe zo’n proces, het
werken met trauma’s en angstculturen, het langzaam weer terug kunnen
veren, verloopt en waarom het proces vormgegeven is zoals dat gedaan is.
Ook de managementervaringen die opgedaan zijn tussen de ambtelijke
leiding, de teamcoaches en de in- en externe back-up-teams die als
hulpbronnen beschikbaar waren gedurende dit proces zijn in dit naslagwerk
beschreven. Deze ervaringen geven we graag mee aan eenieder die in zijn of
haar organisatie te maken krijgt of heeft met een angstcultuur.
De aanleiding om dit teamcoachingproces te starten was een kritisch
ingevuld medewerkerstevredenheidsonderzoek door een team en vervolgens
de ‘brandbrief’ van deze teamleden aan de nieuwe gemeentesecretaris over
een niet functionerende werkrelatie met het hoofd van hun afdeling.
In de bijeenkomst die volgde tussen de gemeentesecretaris en het team
kwam het volgende beeld naar voren: Dit team had een langere tijd
gebeurtenissen ervaren buiten het bereik van wat een ambtenaar normaliter
ervaart. Naar voren kwam een soms overweldigend gevoel van isolatie en
hulpeloosheid alsof de verbintenis met de andere teamleden en met de
organisatie weg was. Teamleden spraken van een angstcultuur. Het leek
alsof het normale emotionele omhulsel van het team en van de individuele
ambtenaren geweld was aangedaan. De gemeentesecretaris herkende en
erkende het hier bovenstaande en besloot daarop om het afdelingshoofd van
het team te halen. Ad interim nam ze zijn taken en verantwoordelijkheden
waar. Ook stelde ze, na de ziekmelding van de teamleider, een interimteamleider aan van buitenaf.
Het management o.l.v. de gemeentesecretaris beseft dat het trauma van dit
team kan doorstralen in de organisatie en zich kan gaan inbedden in andere
onderdelen van het organisatiesysteem. Dit wil men voorkomen. Er worden
twee externe teamcoaches aangetrokken voor het begeleiden van het team
met als opdracht om de veerkracht in het team te herstellen en om het
isolement, van het individuele teamlid en van het team als geheel, te
doorbreken. Het langere termijn doel is om dit team in hun kracht te zetten
om weer aan te kunnen sluiten bij het gemeentelijk veranderproces. De
teamcoaches worden intern- en extern optimaal ondersteund door de
gemeentelijke organisatie en door een externe organisatie waar de coaches
feedback, kennis en kunde kunnen halen.
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Het was, zeker in het begin voor alle betrokken partijen, geen eenvoudig
proces. Als negatieve cultuurpatronen de tijd hebben gehad om in te slijten
ontstaat er een angstcultuur. Dit is lastig boven tafel te krijgen en te
doorbreken. Er zijn verdedigingsmechanismen omheen opgebouwd. In eerste
instantie was er dan ook weerstand bij teamleden in het proces. Logisch
gezien de ontstaansgeschiedenis, maar lastig om de handen binnen het team
op elkaar te krijgen om er mee aan de slag te gaan. Het was immers nog los
zand en iedereen zat er met een eigen verhaal in. Verhalen van ontkenning
dat er iets aan de hand was, verhalen met nieuwe inzichten ‘ik weet dat het
voor anderen erg was, maar voor mij was dat niet zo’ en verhalen die
vertelden van pikordes waarbij je wegkeek voor het leed van de collega die
het vandaag moest ondergaan. “Alsof we elkaar niet meer konden bereiken”.
Voorzichtigheid leek een sleutelwoord voor teamleden om te overleven in een
angstcultuur. Voorzichtigheid versus risico nemen en nieuwe paden
bewandelen in teamcoaching is iets wat gaat schuren, zeker in het begin van
het traject. Dit schuren resulteerde in een stevige interventie van beide
coaches. “Terug naar de “bekende” onveiligheid of vooruit op onbekend
terrein”. Het is zwaar voor een team om na een nare periode ook nog een
periode te verduren waarin ze het nog niet weten waar het toe leid, deze
tussen periode voordat ze weer het gevoel krijgen dat ze grip krijgen op het
nieuwe , wat ze nog niet kennen. In deze periode zien ze wat er was,
herkennen en erkennen ze wat er is gebeurd. Ze zien wat de dynamieken
waren. Ze zien elkaar en elkaars kundigheden en worden van een losse
verzameling van kundigheden weer een eenheid die collectief met elkaar
samenwerkt. Ze hebben gekeken en weten daardoor waar de ander vandaan
komt en leren dat “met elkaar schuren” eigenlijk het lef is om op een
respectvolle wijze elkaar aan te spreken.
Een interventie zet iets in het proces op scherp. De teamleden werden een
spiegel voorgehouden over de prijs die ze moeten betalen om ergens te
komen en over de winst die ze behalen door dit pad in te slaan.
Na de stevige interventie door de teamcoaches, leek het er even op dat de
opdracht door de teamcoaches teruggeven zou worden als er geen beweging
zou komen bij de teamleden.Een deel van het team wilde niet gecoacht
worden en een deel wilde dat wel. Dit is echter in goed samenspel omgezet
naar een opdracht om verder te gaan met dat deel van het team dat wel
nieuwe paden in wilde slaan. Het andere deel werd ondersteuning
aangeboden om later aan te sluiten. Achteraf gezien een interventie die een
keerpunt was in het proces. Vanaf daar ging men experimenteren,
spannende gesprekken aan, op onderzoek uit en begon de binding en het
vertrouwen te groeien. Uiteindelijk vertellen teamleden, als organisatie
ambassadeurs, in de hele organisatie, nu openlijk en trots, over het proces
dat ze hebben gevolgd en waar ze nu persoonlijk en als team staan.
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Dit hele proces kon tot een goed eindresultaat leiden doordat vele partijen
nauw betrokken waren en hun rol goed speelden. Soms op een directe
manier, soms door geduld te betrachten en natuurlijk door het lef te hebben
om het aan te gaan!
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VOORWOORD
Voor wie dit leest,
Een van de redenen voor ons om te werken met teams met een trauma, wat
een Grieks woord is voor een wond, is dat we deze teamleden na een
periode gaan zien als professionals met minder stress en als creatieve
werknemers met een veerkrachtige aanpak zowel in hun werk als thuis. Zo
mooi om te zien dat het gevoel van competentie in hun werk terugkomt, dat
ze problemen oplossen. Ze groeien en veranderen en wij mogen deelgenoot
zijn van een deel van hun persoonlijke veranderprocessen. Het zien van
veerkracht, creativiteit en kracht door het vinden van nieuwe oplossingen
voor organisatieproblemen geeft ruimte om elkaar direct en met open vizier
aan te spreken en te stimuleren. Het elkaar aanspreken voelt als een
emotionele ondersteuning die vaak met humor en respectvol gebracht wordt
omdat iedereen nu weet waar de ander vandaan komt. We hebben een groot
respect voor de leden van dit team, hun leiding en voor de medewerkers van
VIA die ons extern van advies dienden. Ook dit proces heeft onder onze huid
gezeten, we hebben zoveel extra uren nagedacht en doorleeft, die niet
gefactureerd zijn omdat we er ook van leren. Geleerd over wat we
meenamen na een volgende bijeenkomst en welke opdrachten en oefeningen
als maatwerk zouden passen. Het was zwaar op momenten dat we
interventies pleegden en gezien werden als goede coach & slechte coach.
Op zulke momenten spraken we ook over onze eigen coping stijlen, hoe deal
jij en hoe deal ik met deze situatie. Wat raakt jou en wat raakt mij, hoe zorgen
we ervoor dat we niet geïsoleerd raken. Het doet en deed veel met ons. Een
groep die ons heeft binnen- en buitengesloten om zichzelf te beschermen,
een groep die het lef kreeg om te experimenteren, een groep die nieuwe
paden durfden te bewandelen.
Niks van dit alles kon ontstaan zonder de rugdekking van de leiding van de
organisatie die durfde te erkennen en herkennen wat er speelde en actief
externe coaching aanbood voor
het team.
We willen ook daarom iedereen
bedanken voor het gestelde
vertrouwen, zonder jullie
leerproces hadden wij ook niet
verder kunnen leren.
Jullie hebben ons verrijkt.
Sjoerd de Vries &
Nicole van der Ouw
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
Het Griekse woord voor wond is trauma. Als een mens, dier of
organisatie(onderdeel) gewond is heeft het niet de neiging om de wond te
laten zien omdat dat niet veilig is. Zonder wond ben je weerbaarder dan met
een wond en dat weet ook een ander die de wond ziet. Het kan resulteren in
de dood van de ene, een ziekte voor de tweede of een disbalans voor een
derde zoals in dit geval bij dit team van de gemeente.
Dit verslag gaat het over een team van een gemeente in Nederland. Dit team
heeft een langere tijd gebeurtenissen ervaren die buiten het bereik is van wat
een ambtenaar normaliter ervaart. Dit heeft bij teamleden een langere tijd een
overweldigend gevoel van hulpeloosheid gegeven. Het oude gevoel van
controle hebben op je werk werd door leden van het team ervaren als
weggevaagd. Alsof de verbintenis met de andere teamleden en met de
organisatie weg was. Ook werd de zin van het werk als verdwenen ervaren.
Alsof het normale emotionele omhulsel van het team en van de individu
geweld aan was gedaan.
Een situatie als deze straalt door een organisatie en kan uiteindelijk
resulteren in vastlopende onderdelen. Dit laatste wilde de leiding ook
voorkomen. Men wilde het oplossen voor de medewerkers van dit team en
wilde voorkomen dat de negatieve impact van het trauma in het hele
systeem, de organisatiecultuur, zou kunnen inbedden.
Dit was de aanleiding om te gaan werken met twee externe teamcoaches die
de opdracht kregen om de veerkracht van het team te herstellen.
Veerkracht had het team nodig, de kracht of mogelijkheid om terug te veren
naar de oorspronkelijk positie. Veerkracht is de kundigheid en mogelijkheid
om robuust te zijn onder condities van stress en verandering. Dit zelfoprichtende vermogen zit in alle levende systemen (Weber, 1995).
De teamcoaches zijn met het team aan het werk gegaan met:
1.De realiteit onder ogen zien, de acceptatie van mensen, plaatsen en dingen
zoals ze zijn;
2.Betekenis zoeken: wat zijn de individuele en collectieve waarden en
overtuigingen;
3.Hoe herkennen we wonden (trauma’s) en hoe gaan we er dan gezamenlijk
mee om, met onze nieuwe ervaringen, die onze veerkracht kan versterken.
Dit ook ter inspiratie voor collega’s en leiding uit andere teams die opeens
voor eenzelfde probleem komen te staan. Dit doorgeven van hoop bouwt
gezond makende relaties.
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4.Hoe verbinden we. Verbinding is essentieel omdat de symptomen van
trauma, verwonding, onder andere isolatie is en het verschoond zijn van
helende relaties. Trauma-ervaringen kunnen na begeleiding en coaching
uiteindelijk ook energie genereren om organisaties op te zwepen richting
innovatie en creativiteit;
5.Hoe kunnen we anders en slim improviseren en schakelen met onze
procedures en onze dagelijkse praktijk gedurende stressvolle periodes.
De teamcoaching vond plaats buiten de gemeente in lokale accommodaties,
eerst hele dagen en later in dagdelen.

1.1 Leeswijzer.
Hoofdstuk twee vertelt over de probleemanalyse. Wat het probleem is, wat
niet wenselijk of aanvaardbaar was voor de organisatie, wie het probleem
heeft, wanneer het een probleem is, waarom het een probleem is, wat de
gevolgen van het probleem zijn en waar het probleem zich voordoet in de
organisatie.
Hoofdstuk drie gaat in op het procesverloop van de teamcoaching, de
programma’s, de interventies, het overleg met in- en externe adviseurs en
met de gemeentesecretaris.
Hoofdstuk vier geeft een overzicht van wat bij de start interviews gezegd
wordt, gekoppeld aan wat er gemeld wordt in de evaluaties een jaar later.
Hoofdstuk vijf geeft een blik vooruit, naar de kansen en risico’s die de
teamcoaches zien voor het team in de nabije toekomst.
Hoofdstuk zes geeft de theoretische basis onder dit werk, zo compact
mogelijk.
Hoofdstuk zeven omvat de literatuurlijst.

1.2 De vraagstelling van de gemeente.
De vraagstelling aan het begin van de teamcoaching was:
Begeleid het team van de gemeente met teamcoaching richting:
• Een team waarin veiligheid en vertrouwen onderling sterk is toegenomen
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• Een team dat in staat is om meningsverschillen en conflicten op tafel te
krijgen en er constructief mee om kan gaan; hiertoe zal eerst aan de slag
gegaan moeten worden met oud zeer.
• Een team dat zelfverantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling die
nodig is om hun rol binnen de organisatie goed uit te kunnen voeren.
• Geleerd heeft van het verleden op zo’n manier dat er weer veerkracht is in
het team en een streep gezet heeft onder het verleden.
• Een genormaliseerd beeld van zowel de gemeentesecretaris als van de
externe verandermanager
Dit in achtneming van de instrumenten en elementen die reeds gebruikt
worden in de gemeente, zoals de Discover en de piramide van Lencioni zoals
beschreven in “De vijf frustraties van teamwork”. Ook wordt aandacht
gevraagd voor de kerncompetenties van het gemeentelijk visie document.
Waaronder de kerncompetenties verantwoordelijkheid en samenwerking.
De teamcoaching wordt ingezet tot het punt waarin het team in staat is de
ontwikkeling zelfstandig, onder leiding van hun teamleider verder vorm te
geven.
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1.3 Teamcoaching.
Teamcoaching is een krachtig middel om inzichten te verwezenlijken. Het
schept helderheid en duidelijkheid. Wat ís het wat je als team echt wilt. Vanuit
deze helderheid worden doelen geformuleerd die het team omzet in actie. De
coaches kijken mee en begeleiden het proces waarin het team anders kan en
mag kijken naar de oude en naar de huidige situatie en anders kan en mag
handelen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het zet aan tot het
nemen van verantwoordelijkheid om samen te zorgen voor de ontwikkeling
die nodig is in het team en voor het goed kunnen uitvoeren van je taken en
verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Het helpt de talenten en het
potentieel te benutten.
Teamcoaches kijken naar het grotere geheel, de organisatie, en naar de
taken en
verantwoordelijkheden van het team daarin.
Teamcoaching is samen kijken naar de oorzaken van problemen omdat
daarachter vaak de oplossing schuilt als je daarnaar durft te kijken. Het
ondersteund de professionele groei door middel van het vergroten van
helderheid, beslissingskracht, verantwoordelijkheid en actie.
Teamcoaching werkt mee aan de teambeweging die nodig en mogelijk is.
Wat is teamcoaching niet.
Teamcoaching is geen vervanging voor therapie. De coaches zijn
gelijkwaardige gesprekspartners die meekijken naar hoe een team handelt.
Teamcoaches zijn niet het bezit van een team en ze zijn niet de betere
leidinggevenden.

1.4 De teamcoaches
Twee teamcoaches.
Eén die systemisch werkt om het team inzicht te geven over zaken die ze al
wisten en ervaren hadden maar nog geen woorden voor hebben, Kijken naar
dynamieken en symptomen in een team en organisatie. Kijken waar de
oplossingen liggen achter de organisatievraagstukken. Deze coach kijkt naast
systemisch ook analytisch als voormalig bestuurder en directeur van een
Europese organisatie voor het uitwisselen van kennis en dienstverlening.
Daarnaast heeft hij internationale ervaring in het lesgegeven in internationaal
verandermanagement.
En één teamcoach die veranderprocessen vanuit de invalshoek van
verandermanagement beeld geeft, vanuit haar jarenlange ervaring in het
begeleiden van veranderingen in organisaties. Daarnaast heeft ze zich
bekwaamd in het systemisch werk als één van haar tools voor
veranderingsprocessen.
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Beiden zijn bijzonder creatief in het vinden en inzetten van wegen die het
team ondersteunen in hun proces. Daarnaast zijn ze aanvullend op elkaar in
wat ze als lastig ervaren in dit soort processen zodat er altijd één is die vaste
grond onder de voet heeft als de ander meegezogen raakt in de dynamiek.
Want dat gebeurt.
Samen ondersteunen ze teams om te gaan werken aan de veerkracht die
nodig is voor het zelfsturend en oplossend vermogen van teams en om het
werkpotentieel opnieuw aan te boren en het te benutten. Voor beide coaches
en voor het team is een actieve houding vereist. Van het team wordt
verwacht dat ze bereid en in staat is om zelf aan de slag te gaan met de
resultaten van de teamcoaching.

1.5 Externe ondersteuning
Voor het coachen van teams die
hinder ondervinden van een
trauma is het verstandig van een
coach om met “één been in de
rivier van het probleem te staan en
met één been op het droge”.
Voelen, erkennen en herkennen
wat er in de organisatie gebeurt
(been in de rivier) en overleggen
met in- en externe partners over de
te volgen stappen (been op het
droge). Net als voor een team met een trauma is het voor de coaches
belangrijk om niet geïsoleerd te raken en niet verschoond te zijn van helende
hulp van buitenaf.
VIA-organisatiecoaching was een samenwerkingsverband dat zich
bezighoudt met het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van het
werken met trauma’s in organisaties. Casussen worden hier besproken en
gebruikt om wetenschappelijk meer grip te krijgen op de thematiek ‘trauma’s
in organisaties’.
Hoe herken je het, hoe pak je het aan en hoe voorkom je trauma’s.
Voor de teamcoaches een belangrijk samenwerkingsverband om niet
geïsoleerd te raken. Zeker in het begin, als een team zijn wond, trauma, niet
wil laten zien omdat ze niet weten wie voor “de kill” gaat als ze dat zien, is het
hard werken voor het team maar ook voor de teamcoaches. Een trauma komt
binnen, gaat onder je huid zitten, en doet iets met je omdat het gezien wil
worden. Het vraagt om lef en vertrouwen van beide partijen om de realiteit
onder ogen te zien en het te duiden. Dit om vervolgens te kijken welke
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oplossingen naar voren komen als je gezamenlijk “het beest in de bek
gekeken hebt”.

1.6 Interne ondersteuning
Een organisatie heeft een groot belang in ondersteuning van buitenaf en de
externe teamcoaches hebben net zoveel belang in ondersteuning van
binnenuit. Beide partijen hebben rugdekking nodig om een goed eindproduct
over de streep te halen.
De gemeentesecretaris stelde een ondersteuningsteam samen van in- en
externe adviseurs. Zijzelf nam de positie in als voorzitter.
Ook de teamcoaches en de interim teamleider namen deel aan dit overleg.
Hierin werden de stappen en de interventies die genomen waren besproken
en de vervolgstappen. Ook hier wordt lef en vertrouwen gevraagd van alle
leden.
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HOOFDSTUK 2 PROBLEEMANALYSE TEAM
RUIMTELIJK BELEID GEMEENTE
De volgende vragen helpen ons om de probleemanalyse goed te definiëren
(Verhoeven 2007):

2.1 Wat is het probleem?
Wat is er niet wenselijk of onaanvaardbaar.
Door aanhoudende stresserende omstandigheden in het
organisatiesysteem van een lokale overheid heeft een team aan de bel
getrokken bij de gemeentesecretaris. De veerkracht van het team is weg
door lange tijd bloot te hebben gestaan aan een overdreven directieve
leidinggevende stijl gericht op planning en control. Door de aanhoudende
(emotioneel) overprikkelende omstandigheden is er een situatie ontstaan
waarin dat team haar evenwicht verloor. Het mechanisme om weer in balans
te raken was ontregeld. De teamleider is door deze situatie er voor langere
tijd uit, hij heeft zich ziekgemeld.
Zolang er sprake is van ontkenning inplaats van erkenning, kan wat er al
deze jaren is gebeurd niet rusten. Verantwoordelijk leiderschap werd
daarom gevraagd van de gemeentesecretaris. Deze zag in wat er gebeurde
en stelde het afdelingshoofd op non-actief, zocht een interim-teamleider en
zocht extern hulp voor het team.

2.2 Wie heeft het probleem?
Wie zijn de betrokkenen?
De organisatie als geheel heeft een probleem. Bestuurders,
leidinggevenden en dit team snapten eerst niet hoe een systeem-trauma zo
traag en geleidelijk een organisatiesysteem kon binnen sijpelen. Wat je niet
kent of waar je geen weet van hebt, kun je niet waarnemen. In gesprek met
leiding en betrokkenen konden we de eerste reacties uiteenzetten op een
continuüm dat liep van ‘totale ontkenning’ tot ’empathisch
erkennen’ (onwetendheid, egoïsme, onverschilligheid, sympathie en
empathie.)
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2.3 Wanneer is het een probleem?
Er heerst een angstcultuur in het team. Hierdoor loopt het de gewenste
aansluiting met andere teams in de organisatie mis.
Na de samenvoeging van meerdere gemeenten, en daarmee
gemeenteculturen, is er op een afstandelijke en rationele wijze leiding
gegeven. Er is toentertijd gekozen om een zakelijke leidinggevende aan te
trekken om van de verschillende culturen één te maken. Dit om meerdere
gemeentelijke culturen tot één meer zakelijke cultuur te smeden.
De zakelijke stijl maakte stap voor stap plaats voor een overdreven
directieve stijl van leidinggeven van het afdelingshoofd. Een stijl gericht op
planning en control en hij wist zich daarin gesteund door de vroegere
gemeentesecretaris en de politieke leiding. Hier ontstaat het probleem.
Zowel het afdelingshoofd als ook de wethouder passeerden de teamleider
als er iets gedaan moest worden. Het motto was “de burger centraal” en
daar zorgden zij voor. Het bestuur moest bediend worden. De teamleden die
aanvragen uitwerken en testen conform wet en regelgeving voelen zich in
hun (vak)integriteit aangetast en ondergewaardeerd voor het werk wat zij
doen. Veel moet wijken voor de wensen van het afdelingshoofd en de
politieke leiding die de teamleider passeren. Hierdoor ontstaat er na jaren
een onwerkbare werksituatie. De rek is eruit. Het tevredenheidsonderzoek
van de gemeente wordt door de teamleden negatief ingevuld, men is verre
van tevreden.“De man (afdelingshoofd) kan je maken en breken”, verdeel en
heers wordt toegepast. ”Ik weet zelfs niet meer hoe het met collega’s gaat
(ik sluit mij helemaal af van de anderen), blij als je vandaag niet in de
pikorde zit maar dat maakt je weer medeplichtig aan het leed van de ander”.
Burn-outs onder collega’s. Het afdelingshoofd kleineert, vernedert, is bot en
niet waarderend.

2.4 Waarom is het een probleem?
Wat zijn de gevolgen van het probleem.
Aanhoudende negatieve stress werd voorheen als een zwakte gezien die
men kon manipuleren.
“ Het zijn net flessen met zeep zei het afdelingshoofd tegen de
teamcoaches, ieder prachtig van kleur, maar je moet ze niet mengen want
dan werkt het niet”.
Zo kan een team-eenheid opeens veranderen in een verzameling van
losstaande medewerkers. Een uit elkaar getrokken team. Deze verandering
voedt een angstcultuur en veroorzaakt een wond, een intern
19

organisatietrauma. Een trauma die over kan slaan naar andere delen van de
organisatie.
Als een organisatie het welbevinden van medewerkers als goede indicator
wil zien voor de gezondheid van de organisatie dan ziet men een
angstcultuur als een kans op grotere besmetting in dezelfde organisatie.
Een besmetting die je wilt helen en voor de toekomst wilt voorkomen.

2.5 Waar doet het probleem zich voor?
Wat zijn bepaalde probleemgebieden die we kunnen aanwijzen, welke
plekken, gebieden, onderdelen zijn meer of minder belangrijk?
Na de melding bij de gemeentesecretaris vertoont een reeks medewerkers
van het team heftige reacties. Ze vallen als een reeks dominostenen: de
teamleider, teamleden, familieleden maar ook een veroorzaker, een
geschokt afdelingshoofd die het niet aan zag komen en die op non-actief
werd gesteld. Een trauma is zelden of nooit iets dat valt te herleiden naar
één persoon. Iedereen die op de één of andere manier betrokken is kan
(emotioneel) geraakt worden door wat een ander is aangedaan. Kortom het
individu in het team die geraakt is, weet dat hij of zij verbonden is met de
andere collega’s. Een eerst individueel lijkend trauma kan zo toch bijdragen
aan het zakken in een traumaval van een team, afdeling of gehele
organisatie. In deze opdracht hebben de teamcoaches gekeken naar de
teamleden en de leiding als onderdeel van het grotere geheel, de
gemeentelijke organisatie.

2.6 Wat is de aanleiding?
Hoe wordt het probleem zichtbaar. Wat is de geschiedenis achter dit
probleem?
Aanleiding leek het tevredenheidsonderzoek en de uitkomsten van dit team
hierin. Vervolgens “het zichtbaar op de barricade gaan” door de teamleden
wat als uiterst risicovol ervaren werd op dat moment. Met trots kijkt het team
terug naar “de barricade”, naar dat moment, als ze na jaren voor het eerst
weer gezamenlijk, als team, actie ondernemen. Hier willen ze zichtbaar
maken wat ze jarenlang hebben ondergaan.
Daarna een brief schrijven aan de gemeentesecretaris, het gesprek hierover
met de gemeentesecretaris en de acties die de gemeentesecretaris
ondernam n.a.v. de gesprekken: het op non-actief zetten van het
afdelingshoofd, het aanstellen van een interim-teamleider, het samenstellen
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van een denktank met in- en externe adviseurs, en het aantrekken van twee
externe teamcoaches na een eerste bijeenkomst met het team vlak na “de
barricade” acties. De loyaliteit of verborgen loyaliteit van eenieder naar
elkaar en naar de organisatie wordt hier nog niet uitgesproken of ervaren en
is een reden van bezorgdheid voor meerdere betrokkenen op alle niveaus.

2.7 Het ontstaan van het probleem vanuit drie sluipende
stressfactoren:
2.7.1 Het werk zelf.
Als er nauwelijks energie of eigenwaarde te halen is, wordt elk werk
afstompend en eenzaam. In dit team gingen medewerkers niet meer met
plezier naar het werk en bewogen zich ook niet zo vrijelijk meer door de
organisatie. Men voelde zich geïsoleerd naar de ander, handelde voorzichtig
en voelden zich onveilig.
2.7.2. Een door missie gedreven organisatie.
Een door missie gedreven organisatie heeft een missie, een hoger belang.
Bij een lokale overheid is de missie om de burger zo goed mogelijk te
bedienen binnen wet en regelgeving zoals die landelijk en lokaal is
vastgelegd. Op deze wijze wil de medewerker ook vaak bediend worden
maar de relatie werkgever-werknemer is anders dan de relatie gemeente en
burger. In deze missie gedreven organisatie werd door het team te weinig
ondersteuning ervaren, te weinig regelruimte, te zware belasting, te veel
controle en te hoge prestatienormen. Double-binds, goed voor de klant
willen zijn en goed voor de organisatie, is vaak lastig omdat wat goed is voor
de één lang niet altijd goed is voor de andere. Wanneer verloochen je je
eigen kernwaarden of verschrompelt je bezieling. Medewerkers kunnen van
zichzelf vervreemden en dan is psychologisch “verdoven" een manier van
overleven. De kwaliteit van leiderschap en de relatie met de leider, in dit
geval afdelingshoofd, was een hoofdreden voor burn-out en verzuim. De
druk op de veerkracht van dit team zet ook druk op het relationele weefsel
van de organisatie. Een organisatie verandert van richting, visie, waarden
en leiderschap. Dit kan voelen alsof de coherentie verloren gaat. De
organisatie lijkt dan niet meer op de organisatie waar jij ooit voor geopteerd
hebt. De ziel zoals jij het kende vertrekt en een nieuwe totem komt centraal
te staan. Dit is heel subtiel te voelen en tegelijkertijd heel diepgaand
aanwezig bij sommige teamleden.
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2.7.3. Het type mensen dat zich aangetrokken voelt tot een bepaald
soort organisatie.
Missiegedreven organisaties trekken ook missiegedreven mensen aan die
zich engageren om problemen van burgers op te lossen al levert dat niet
altijd de erkenning en steun op die ze verwachten van organisatie en burger.
In dit team werd te hard op planning & control gestuurd. De wethouder en
afdelingshoofd wilden bediend worden. De ambtenaar voelde zich niet meer
gehoord of gezien. Veel kramp, weinig glans en geen compassie. Er werd
minachting gevoeld en het afdelingshoofd ging er dagelijks vandoor met de
krenten uit de pap. Alles moest maakbaar worden en dit schaadde de
integriteit van de teamleden. Scoren naar boven werd een patroon. De
balans van geven en nemen was zoek, het was alleen geven, en de
deskundigheid en de integriteit gedevalueerd.
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HOOFDSTUK 3 PROCESVERLOOP VAN DE
TEAMCOACHING
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk kun je het verloop zien van het proces dat de teamcoaches
doorlopen hebben met het team om: stap voor stap uit de comfortzone te
komen, meer verbinding aan te gaan en weer meer in zichzelf en elkaar te
gaan geloven. Dit om de veerkracht van het team te herstellen.
Een proces met zoektochten, hobbels en puzzels en ook een proces waarin
je leest dat dit alleen kan lukken als je nauw met elkaar op blijft trekken
binnen de organisatie, met en rondom het team.
Wat niet in dit overzicht verwerkt is, maar op de achtergrond voor de
teamcoaches van grote waarde is geweest, is de samenwerking binnen de
onderzoeksgroep VIA-organisatiecoaching. Hierin heeft drs. Cécile Oosting
inbreng vanuit haar promotieonderzoek naar interventies bij ingrijpende
gebeurtenissen in organisaties. Daarnaast heeft Hinke Vroom, senior
veranderaar inbreng en is vanuit een ander perspectief betrokkenheid als
veranderaar van de betreffende gemeente.
In onderstaande tabel zie je een schematisch overzicht van het
procesverloop van de teamcoaching.
In de paragrafen daaropvolgend wordt elk onderdeel nader uitgewerkt.
Tabel schematisch overzicht van het Procesverloop van de
teamcoaching
TEAMDAG

DATUM

DOEL en OMSCHRIJVING

AANWEZIGEN

1. Aanloop naar de
teamcoaching na het
aanstellen en
informeren van de
twee externe
teamcoaches

Toelichting door de leiding, in- en Afwisselende
externe adviseurs aan de
samenstellingen
teamcoaches over alle stappen die
met zorgvuldigheid zijn gezet
richting het team en richting de
organisatie. De signalen van het
team worden serieus genomen
door de gemeentesecretaris. Het
afdelingshoofd is op non-actief en
de interim-teamleidster weet al
snel meer vertrouwen en
luchtigheid in het team te
brengen.

2. Voorbereiding
teamcoaching

Ruimte om de individuele verhalen
van de teamleden en leiding naar
boven te krijgen middels
interviews. De twee teamcoaches
interviewen de teamleden, de
leiding en het ex hoofd van de
afdeling.

Teamcoaches,
teamleden,
leidinggevenden en
ex-leidinggevende.
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3. Introductie
teamcoaching.

14 februari
2018

Eerste teamdag

Doel: Realiteit onder ogen
zien.Wat is er gebeurt en wat zien
we nu.
De gemeentesecretaris de ruimte
bieden om haar besluiten toe te
lichten. De teamcoaching door
haar laten kaderen. Uitleg
programma. Positionering
teamcoaches.

Gem. secretaris
Interim-teamleider.
Het team. De team
coaches.

Opzet: Verhalen aan elkaar
vertellen n.a.v steekwoorden uit
de interviews. Bv waar is
voorzichtigheid hier een oplossing
voor? Gemeenschappelijke
verhalen maken.
4.Betekenis geven
aan de
gebeurtenissen.
Grenzen verkennen
met de
teamcoaches.

5 maart 2018

Doel: Betekenis geven
Opzet: De routes verkennen.
Verhalen die veerkracht of trauma
reflecteren. Zoeken naar welke
oefening wel of niet een stap te
veel is in overleg met het team.

Tweede teamdag.

Interim-teamleider,
team en de team
coaches.

Wat teamcoaches opvalt zijn:
1.Veel lichamelijke reacties
werden gemeld: moe, niet kunnen
focussen, zwaar voelen.

2.De onduidelijkheid over de stoel

van de interim-leidinggevende gaf
ook onrust. “Deze bevalt en straks
dan….”
5.Inzicht geven in
veranderproces en
het team daarin een
bewuste keuze laten
maken voor welk
veranderproces
gevolgd gaat
worden.
Derde teamdag.

16 april
2018

Doel inzicht geven in waar we
stonden, staan en straks zijn, het
transitie verhaal.

Interim-teamleider,
team en de team
coaches.

Opzet: testen laten maken en
uitslag laten zien naast positie
vinden volgens de verandertheorie
en de dramadriehoek.
Deze sessie werd afgebroken door
een interventie van de
teamcoaches. In het gedrag van
teamleden was een terugvalrisico
waar te nemen. Tijd om duidelijk
positie in te nemen.
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Teamleiders
Aa en Hunze

25 april
2018

Dit onderdeel maakt
geen deel uit van de
teamcoaching.

Opzet: Een organisatie opstelling
mee maken,
tafelopstellingen leren maken om
de grensoverschrijdende
bewegingen tussen teams
zichtbaar te maken. Oefenen met
vluchten, vechten en bevriezen.

Dag teamleiders

6. Her-contractering

Doel Inzicht geven in de
dynamieken van de gemeentelijke
organisatie

April 2018

Doel: Meer beweging creëren in
het team door heel bewust te
laten kiezen voor mee of niet mee
gaan in de teamcoaching.
Na de interventie werd in gesprek
met de teamleden helder dat
meer dan de helft niet verder
wilde. Hierop hebben de
teamcoaches de opdracht
teruggegeven. De
gemeentesecretaris heeft de
opdracht omgezet naar het verder
gaan met dat deel van het team
dat wel verder wilde. Andere
teamleden kregen de ruimte om
via andere routes later weer aan
te sluiten.
De samenwerking hierin met alle
partijen was van groot belang voor
de impact van deze stap.

Gem. secretaris,
teamleiders.In- en
extern adviseurs.
Eén teamcoach /
trainer.

Gemeente
secretaris, Interim
teamleider, team en
de team coaches en
HRM. De teamleider
en HRM hebben
individuele
gesprekken gevoerd
met de teamleden.
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7. Na erkennen en
herkennen leren te
experimenteren.

30 juni
2018 en 29
augustus

Aansluiten
relationele
bedrading op
systemische wijze.

Doel: Nieuwe start maken,
Uitzoomen op wat jouw handelen
doet op de ander en wat het
huidige handelen van het team
doet op de organisatie. Heft in
handen houden over het
programma, ook plezier maken.
Experimenteren.

Interim-teamleider,
team en de team
coaches. In totaal
tweederde van het
team

Opzet: Korte oefeningen om de
ander werkelijk te zien, hoe je als
teamlid je vooroordelen tussen
jou en de ander weg kan halen.
Oefening om in tweetallen fysiek
te voelen waar je het beste staat
ten opzichte van een ander bv de
wethouder of collega.
Hoe spreek je met de ander over
zijn of haar talenten middels
kernkwadranten.

Vierde teamdag

Op intranet werd de ontspannen
sfeer en lol beschreven van deze
dagen. Zelfde dag in twee delen
vanwege vakanties. Zie bijlage
8. Organisatie
opstelling

3 sept
2018

Dag management

Doel: Kijken naar de dynamieken
van het team en naar de
dynamieken in het grotere geheel
van de organisatie.
Opzet: organisatieopstellingen.
In de opstelling van het team
zien we o.a. drie groepen: zij die
het verleden bewaken, zij die
eigenlijk vooruit willen maar
wachten en zij die die naar de
toekomst bewegen.

9 . Aan de slag met
valkuilen bij
kernkwaliteiten en
de dramadriehoek

Gem. secretaris,
adjunct,
teamleider.In- en
extern adviseurs,
teamcoaches /
opsteller en
representanten.

18 september Doel: Aan de slag met valkuilen bij Interim teamleider,
2018
kernkwaliteiten en de
team en teamcoach
dramadriehoek.
Opzet: Eerste gesprekken over wat
je minder plezierig vindt aan de
ander, hierin ook kijken naar
jezelf.

Vijfde teamdag

Op intranet een positief betoog
over de dag.
10. Discover
training
Zesde teamdag

15 oktober
2018

Doel Inzicht krijgen in de
uitkomsten van jouw test en wat
de verdeling is teambreed.
Opzet: Inzicht krijgen in wat je
hebt en nog wilt ontwikkelen op
de werkvloer, ook als team.
Mooi bericht op intranet over de
dag en de inhoud.

Interim teamleider,
team en de team
coaches en twee
HRM medewerkers
die hierin een
cursus hebben
gevolgd. Hele team
aanwezig, behalve
iemand die
langdurig ziek was.
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11. Teamdoelen
formuleren

6 november
2018

Zevende teamdag

Doel: Het team zelf hun
Team en de
ontwikkeldoelen laten formuleren. teamcoaches
Opzet:doelen formuleren op basis
van de verschillende invalshoeken
die we langs hebben zien komen:
Lencioni, Discover,
Dramadriehoek. Het gaat om
doelen qua vaardigheden en
gedrag. Een gezamenlijk teamdoel
wordt uitgesteld tot de nieuwe
teamleider er is. De stap naar
eigenaarschap en
verantwoordelijkheid voor de
verandering.
Op intranet een mooi verslag.
Meerderen gingen na de coaching
lekker een biertje drinken samen.

12.volgende
ontwikkelstap: aan
de slag met waar
het schuurt in het
team

3 december
2018

Doel:volgende ontwikkelstap: aan
de slag met waar het schuurt in
het team.

team en de
teamcoaches

Opzet: Macht gebruiken en
ondergaan in het spel voor twee
personen en een stift.
Gezamenlijk verhuisproject
gebruiken om kwaliteiten te
onderzoeken en waar het schuurt.
Tafelopstellingen als middel op
projecten te onderzoeken wat ook
inzicht gaf over samenwerken,
binnen en buiten het team.

Achtste teamdag

Op intranet een mooi verslag van
de middag.
Afsluiting
Negende teamdag

2019

Deze middag vind in april 2019
plaats.
Doel: vieren wat door het team en
door de organisatie bereikt is.
Elkaar belonen voor de
inspanningen van een ieder.

Gem. secretaris
Nieuwe teamleider.
Het team. De team
coaches.

Opzet: inzichtelijk maken wat
geoogst kan worden.
Wat het resultaat is en hoe dit
team, met hun ervaringen, een
hulpbron kan zijn voor de hele
organisatie.
Het geven van een uitgebreid
naslagwerk van alle stappen die
genomen zijn door alle partijen.
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3.2 De aanloop naar teamcoaching van het team
In deze paragraaf wordt beschreven wat de gebeurtenissen zijn die
uiteindelijk tot de start van de teamcoaching hebben geleid.
Het team stuurt een brief naar de gemeentesecretaris om te vertellen dat ze
niet mee kunnen doen in het proces van Aa en Hunze stroomt (het lopende
gemeente brede veranderproces op dat moment) omdat er bij hen eerst wat
andere zaken spelen. Daaraan voorafgaand ligt het
medewerkerstevredenheidsonderzoek waar ze als team minder tevreden zijn
dan de andere teams. Ze voelen zich persoonlijk minder betrokken, minder
gezien en minder ondersteund door de organisatie dan de andere teams. Met
deze informatie is naar hun mening onvoldoende gekeken naar wat er speelt
in het team door de leiding van de organisatie. Teamleden geven aan dat ze
niet meer zo willen en kunnen werken en spreken over een al jaren durende
angstcultuur die gaande is in hun team. Dit is de start van de gesprekken
tussen de gemeentesecretaris en het team. Intussen heeft de teamleider zich
voor een langere tijd ziekgemeld.
De gemeentesecretaris besluit om de teamleden met elkaar in gesprek te
laten gaan onder begeleiding van twee teamcoaches waarvan één ook extern
adviseur is van de gemeente en veranderaar. Zij, coach/ extern adviseur leidt
het gesprek in op een locatie buiten het gemeentehuis. Door de teamleden
op volgorde te laten zitten van hoe lang ze al bij deze organisatie werken,
wordt langzaam het ontstaansverhaal van de huidige dynamiek opgebouwd.
Er worden verhalen met elkaar gedeeld over het werken in de angstcultuur
die men nog nooit eerder hardop van elkaar gehoord had. Het is emotioneel
zwaar en erg veel wat er op tafel komt. Omdat teamgenoten vergelijkbare
ervaringen blijken te hebben gehad (die ze van elkaar niet wisten), erkennen
de teamgenoten dat de pijnlijke verhalen en ervaringen van de collega’s wel
waar moeten zijn. Aan het einde van de bijeenkomst wordt deze conclusie
teruggekoppeld aan de gemeentesecretaris.
Een tweede conclusie is dat het team niet meer wil werken met het
afdelingshoofd die als mede-veroorzaker van jarenlange onveiligheid gezien
wordt. Ook nemen ze het besluit dat ze zelf richting hun afdelingshoofd willen
aangeven waarom ze niet meer met hem verder willen werken. Ze geven
daarnaast aan dat ze óók wel als team met elkaar aan de slag moeten.
Het gesprek tussen team en afdelingshoofd vindt de volgende dag plaats
onder leiding van de gemeentesecretaris en de extern adviseur. De
spanningen lopen in dit gesprek hoog op. Eén van de medewerkers loopt
eruit en één van de medewerkers blijft daarna langduriger ziek thuis.
De gemeentesecretaris zet het afdelingshoofd van het team op non-actief en
wordt zelf eerst tijdelijk afdelingshoofd. Daarnaast gaat ze op zoek naar een
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interim-teamleider en formeert ze een intern ondersteuningsteam waarin de
teamcoaches en de interim-teamleider haar en haar adviseurs kunnen
informeren over de voortgang.
De interim-teamleider maakt een goede start met het team. Ze brengt snel
meer luchtigheid in het team en vergroot, stap voor stap, het teamvertrouwen.
‘Het voelt niet meer zo koud aan op de afdelingsgang’ vertellen teamleden.
De teamleden vertellen met gemengde gevoelens terug te kijken op de
teambijeenkomst. Met name naar de rol van de coach/ externe adviseur. De
gemengde gevoelens van de teamleden hebben vooral te maken met het
gevoel dat deze externe adviseur als veranderaar ‘van de leiding’ is en niet
van het team. “Een vrouw met een opdracht van de leiding” wordt gezegd
door de teamleden. Het lijkt een onderdeel van het wij-zij-denken in de
teamdynamiek van dat moment. Hierdoor volgt het besluit om de extern
adviseur op deze plek te vervangen door een externe coach. Er zijn nu twee
externe teamcoaches: Sjoerd de Vries en Nicole van der Ouw.

3.3 Voorbereidingen teamcoaching
In deze paragraaf wordt beschreven welke stappen er gezet zijn om tot
goede afspraken te komen over de na te streven doelen voor de
teamcoaching. Daarnaast wat er in kaart is gebracht en wat er zichtbaar werd
door alle betrokkenen te interviewen. In deze paragraaf wordt beschreven
wat er gedaan is om tot de probleemanalyse te komen. De probleemanalyse
lees je terug in hoofdstuk 2.
Voorbereidende gesprekken worden gevoerd tussen de teamcoaches en de
leiding van het ambtelijk apparaat, de in- en externe begeleiders/
veranderaars en de interim-teamleider. De interviews bij de leiding en bij de
teamleden worden voorbereid en ingepland. De uitkomsten van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek worden door de coaches gelezen
naast het veel gebruikte boek van Lencioni in deze gemeente “De vijf
frustraties van teamwerk” en het nieuwe visiedocument van de gemeente.
De interviews met teamleden, leiding en gewezen leiding (ex-afdelingshoofd)
worden in een paar dagen afgenomen door de twee teamcoaches. Doel is
om ieders verhaal te horen en de verhalen als start te gebruiken bij de eerste
bijeenkomst. Alle verhalen zijn waar vanuit het perspectief van de
geïnterviewde. Vervolgens willen de teamcoaches kijken of ze van al deze
verhalen met het team een teamverhaal kunnen maken en om deze
vervolgens om te zetten in een teamcultuur. Een toekomstige cultuur die
vertelt: “Als wij als team nogmaals zoiets dreigen mee te maken gaan we de
29

volgende stappen nemen: we luisteren naar elkaars verhalen, we zorgen dat
we gezamenlijk niet in een isolement komen en we activeren interne en
externe netwerken.” De interviews worden uitgewerkt en een terugrapportage
volgt naar de gemeentesecretaris, de interim-teamleidster en aan de in- en
extern adviseurs.
Er is een beeld naar voren gekomen van een angstcultuur en
organisatietrauma in het team.
Psychologische onveiligheid wordt door alle teamleden ervaren naast o.a.
verlamming in handelen, belemmering in ruimte om te experimenteren en een
sterk gevoel van wij en zij tussen team en organisatie. Verschillende
teamleden zeggen beschadigd te zijn en niet in staat om hun taak passend
uit te voeren. In de gesprekken veel erkenning en herkenning van wat er is
geweest. Herkenning, nu ze ook de verhalen van collega’s horen en wat dat
gedaan heeft bij zichzelf en bij anderen in het team.
“Ik weet dat het waar is wat anderen zeggen over toen. Als vandaag het niet
mij maar een ander overkwam heb ook ik steeds weggekeken en daar
schaam ik mij heel erg voor”.
Naast de grote lijnen werden de verschillende fases van een teamtrauma
besproken en de eerste stappen die genomen moesten worden op de eerste
bijeenkomst.

Soms heb je als teamcoaches de ruimte nodig om inhoudelijk af te stemmen.
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3.4 Eerste Teambijeenkomst
Doel: Goede start maken en in laten kaderen door de gemeentesecretaris.
Opzet:
1.Opening door de gemeentesecretaris; met systemische oefening om haar
zowel als mens als in haar rol te zien.
2. Elkaar welkom heten met twee woorden die de ander kenmerken.
3. Systemische vraag rondom één van de opvallende woorden/beelden uit de
interviews
4. Diverse opties om te gaan doen, afhankelijk van de uitkomsten van de stap
hiervoor.
5. Afsluiting.
Aanwezigen:
Vrijwel het hele team is aanwezig, daarnaast de interim-teamleider, de
gemeentesecretaris bij de start en de beide teamcoaches.
Verloop van de dag:
De eerste teambijeenkomst is geopend door de gemeentesecretaris in haar
rol van afdelingshoofd en opdrachtgever. Ze benadrukte wederom dat ze alle
signalen serieus neemt, blijft nemen en blij is met het gesprek dat ze gehad
heeft met het team.
Bij het voorstel voor de kennismakingsoefening geeft het team aan dit niet te
willen doen. Omdat er veel over hun grenzen heen is gegaan, besluiten de
teamcoaches dit signaal te honoreren en door te gaan naar het volgende
onderdeel.
Uit de vele sleutelwoorden, die kwamen uit de startinterviews, zijn de
teamcoaches begonnen met het woord “voorzichtigheid”. Aan de groep werd
de volgende systemische vraag voorgelegd: Waar is ‘voorzichtigheid’ hier, in
dit team, een oplossing voor.
Vier uur vertellen teamleden in een cirkel waar voorzichtigheid voor hunzelf
een oplossing voor was. “Als je gewond bent laat je hier je wond niet zien,
want je weet niet wie hier voor de kill gaat”. Er werd oprecht vier uur
betrokken naar elkaar geluisterd. Geluisterd naar de prijs die eenieder
betaald had al die jaren in een angstcultuur. Ook was er aandacht voor de
mensen die nu ziek thuis zitten. Teamleden geven aan na deze bijeenkomst
meer verbinding met elkaar te voelen.
Vervolgens terugrapportage aan de gemeentesecretaris en aan de
onderzoeksgroep VIA-organisatiecoaching van de coaches buiten de
organisatie.
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Conclusie:
Het was een goede start.
Gezien de ervaringen uit het verleden was het kloppend om de ‘nee’ van het
team bij een oefening te respecteren. Dit paste ook bij de kernkwaliteit van
gemeente om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijk lag hier achteraf
ook een kiem waarin de teamcoaches ruimte verloren om hun toolbox
volledig open te doen. En ook leek er een onbewuste afspraak te ontstaan
dat het team bij elke werkvorm toestemming mocht geven om dit wel of niet
te doen.

3.5 Tweede teamdag
Doel & opzet:
Doel: Betekenis geven.
Opzet: De routes verkennen. Verhalen die veerkracht of trauma reflecteren.
Verder op de ingeslagen weg. Vanuit onze kennis en kunde aanreiken wat
goede werkvormen zijn om een volgende stap te maken en de
verantwoordelijkheid bij het team leggen om hier gezamenlijk een keuze in te
maken.
Aanwezigen:
Vrijwel het hele team, de interim-teamleider en de beide teamcoaches.
Verloop van de dag:
Na de opening en terugblik doen de teamcoaches twee voorstellen voor een
werkvorm om elkaar beter te leren kennen.
Het maken van de keuze duurt lang en loopt complex.
Gedurende de dag brengen we de gewenste toekomst in beeld samen met
het team. Dit geeft één van de teamleden die meer voor de troepen uit loopt
een moedeloos gevoel, want de termen die genoemd worden hebben nog
steeds te maken met ‘je veilig voelen’ en ‘je werk weer leuk vinden’ en niet
met vernieuwend kijken naar het anders/beter organiseren van het
gezamenlijke werk.
De onduidelijkheid in het team over de stoel van de teamleider gaf ook
onrust. “Deze interim teamleder bevalt goed en straks, wie krijgen we dan?”.
Ook werken we samen een case uit van één van de medewerkers. Men is
verbaasd en beklaagd zich erover hoe de organisatie hier mee om is gegaan.
Op de vraag wat men hiervan wil leren en hoe ze samen een volgende keer
kunnen voorkomen dat het weer zo gaat, komt bijzonder moeizaam
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antwoord. Er wordt ontwijkend gereageerd, men onderzoekt liever de rol die
anderen buiten het team, met name die van de leiding. Het duurt zeker een
uur, met het steeds weer inbrengen van een oplossingsgerichte vraag, voor
er een concreet antwoord van het team komt.
Veel lichamelijke reacties werden na afloop gemeld: moe, niet kunnen
focussen, zwaar voelen. Men is bekaf.
Andere meer luchtige werkvormen die de coaches voorstellen worden van
tafel geveegd. Dit wordt gelabeld als ‘knikkeren’ de teamleden lijken zich dan
niet serieus genomen te voelen. “We zijn toch geen kinderen”.
Deze dag wordt gedeeltelijk positief, gedeeltelijk minder positief en als te lang
ervaren.
Terugrapportage van de teamcoaches en de interim-teamleidster aan het
back-up team onder leiding van de gemeentesecretaris. Er wordt goed
contact met elkaar gehouden en met elkaar meegedacht hoe de
teamcoaches hier lucht en beweging in het team kunnen krijgen. Tussen de
bijeenkomsten door wordt aangegeven “dat een team niet van een
timmerman kan verwachten dat hij goed timmerwerk zal leveren als ze willen
dat hij zijn gereedschapskist bijna dicht laat”.
Conclusie:
Het team is moe en maakt terugtrekkende bewegingen.
Teamleden willen te veel controle en de toekomstige oefeningen van de
coaches vooraf beoordelen of afserveren. De teamcoaches accepteren dit
niet. Ze pakken hun toolbox weer op. Door deze actie ontstaat splitting,
beelden worden opgeroepen van goede coaches/slechte coaches, goede
ouders/ slechte ouders. Het volgende beeld ontstaat: goede coaches staan
aan onze kant, zijn er voor ons en bieden oefeningen aan die wij willen;
concrete, rationele opdrachten die we met ons hoofd oplossen. En de
volgende beelden: “Slechte coaches geven opdrachten waarbij je gaat
ervaren, risicovol dus en daarom negatief, dus wollen sokken opdrachten, en
de teamcoaches zijn van de leiding, ook negatief”. Het gaat over -wel of niet
vertrouwen- en om controle willen hebben over wat je ”overkomt”. Deze terug
kerende angsten isoleert en kidnapt teamleden.
Meerdere teamleden kijken tijdens de teambijeenkomst naar elkaar alsof ze
wachten wie vandaag de sterksten zijn (net als vroeger - oud patroon tijdens
de angstcultuur) en die vandaag het sterkste zijn, gaan ze volgen.
Veel lichamelijke reacties werden gemeld: moe, niet kunnen focussen, zwaar
voelen.
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Alle werkvormen waar ook maar enigszins ‘spelen’ in zit worden geblokkeerd
door de helft van de teamleden. Een paar van deze teamleden geven ook
aan dat ze niet om de teamcoaching gevraagd hebben. Ze wilden alleen van
het afdelingshoofd af.

3.6 Derde teamdag
Doel: Doel inzicht geven in waar het team stond, staat en straks zal zijn, het
transitie verhaal.
Het team inzicht geven in de huidige situatie en over hun huidige plek in het
proces waar ze in zitten zodat ze een gefundeerde en gezamenlijke keuze
kunnen maken voor het vervolg van het proces. Doel hierachter is dat het
team verantwoordelijkheid neemt voor haar deel in het proces.
Opzet: De Lencioni test laten maken en de teamuitslag laten zien. Hoe het
team, er volgens de test voorstaat. Daarnaast positie vinden volgens de
verandertheorie en volgens de dramadriehoek.
1. Start met uitleg van doel en aanpak van de ochtend
2. Invullen test Lencioni over waar het team staat
3. Gezamenlijk inzicht in de score op de test
4. Uitleg over hoe veranderprocessen werken, gecombineerd met de
woorden die de mensen gebruikt hebben in de interviews en bij het
toekomstbeeld.
5. Uitleg over wat er onder stress gebeurt in de hersenen en in gedrag
6. Doorstappen van deze uitleg naar de Drama- en Groeidriehoek
7. Doorstappen naar: de dynamieken bij trauma’s in organisaties
8. Afspraken maken over het proces van de teamcoaching (de taken en
verantwoordelijkheden van het team en de taken en verantwoordelijkheden
van de teamcoaches)
9. Aan de slag volgens die afspraken
Aanwezigen:
Vrijwel het hele team was aanwezig, de interim-teamleidster en de
teamcoaches
Verloop van de dag:
In de voorbereiding besluiten we om het team alle informatie te geven die ze
nodig hebben om een besluit te kunnen nemen over de route die we gaan
met de teamcoaching.
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Gedachte hierachter is dat als ze zelf herkennen waar ze zitten in de
teamontwikkeling en meer inzicht hebben in hoe dit soort processen werken,
ze ook meer gaan (mee) bewegen’.
De teamscore van Lencioni die ze invullen geeft aan dat ze erg laag scoren
als team. Elkaar vertrouwen, omgaan met conflicten, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid scoren laag. De onderste rij is het teamgemiddelde, een
score die onvoldoende is voor een goed team functioneren.

Op de volgende bladzijde uitleg over de interviews, de plek waar het team nu
staat in het veranderproces. Ze groeien uit een oude, duidelijke en
onderdrukkende situatie (links), komen in een onduidelijke situatie (het nog
niet weten waar ze nu staan, zowel naar elkaar als ook naar de organisatie;
de liminale fase in het midden), en ze gaan naar een duidelijke situatie
(rechts). Ze hebben dan geleerd van waar ze vandaan komen (links en
midden) om een dergelijke situatie zoals die nu gegroeid is, een angstcultuur,
in de toekomst te kunnen voorkomen door de signalen te herkennen en door
actie hiertegen te nemen.
Dit is het transitie waar ze als team doorheen moeten met elkaars steun en
met steun van de organisatie.
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Hieronder dezelfde verandercurve vanuit het perspectief op leiding met de
woorden die we uit de interviews gehoord hebben.
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Vervolgens werd er gekeken naar de dramadriehoek (aanklager, slachtoffer,
redder) en naar de groeidriehoek (bewaker, onderzoeker en coach). Dit
leverde veel herkenning op.
Tot nu toe werd er gehandeld als aanklager, slachtoffer en redder.
Nu werd er gezien dat je ook als Coach, Bewaker en als Onderzoeker de
interactie aan kunt gaan. Deze constructieve manier van kijken werd als
eyeopener gezien en wordt nu in de praktijk meer gebruikt door teamleden.

Hierna laten de coaches zien aan welke dynamieken ze kunnen herkennen
dat er sprake is van een organisatie-trauma. Door het openlijk hebben over
een trauma schrikt één van de teamleden, door wat hij ook herkent in zijn
huidige thuissituatie. Hij vertrekt voor langere tijd naar huis. De interimteamleider houdt contact met hem wat erg gewaardeerd wordt door hem.
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Op deze pagina een overzicht van symptomen waaraan je organisatietrauma
kunt herkennen. Hoe meer je ervan herkent hoe groter de waarschijnlijkheid
dat je te maken hebt met een organisatie-trauma.
Bron: Trauma in Organisatie van Philippe Bailleur. Die dit weer heeft gebaseerd op het
werk van Vivian & Horman en Kahn.

Tabel overzicht van symptomen bij organisatie-trauma
Het verleden raakt niet afgerond.
Mensen laten zien dat ze nog last
hebben van iets dat in de historie van
de organisatie ligt.

Er blijft een soort zwaarte in de
‘muren' zitten

Bepaalde essentiële vaardigheden
lijken niet beschikbaar binnen teams
of afdelingen

Bepaalde plekken of activiteiten
worden vermeden

Mensen, teams, afdelingen, disciplines Er worden amper gevoelens gedeeld,
en hiërarchische lagen sluiten zich
mensen zijn losgekoppeld van hun
steeds meer voor elkaar af
emoties, of verdoofd
Er is sprake van verhoogde
Er is sprake van een permanente
prikkelbaarheid of voortdurende
gejaagdheid wat een strategie kan zijn
onderhuidse spanning. Men reageert
om niets te hoeven voelen
emotioneler dan verwacht/logisch lijkt
Alles lijkt tot in de puntjes in orde, te
mooi om waar te zijn. Let dan zeker
op wat er gebeurt als er iets fout
dreigt te lopen

Mensen lijken zich niet meer te
verbinden met de organisatie, er is
geen trots meer

Als het over bepaalde thema’s gaat,
lijken gesprekken stil te vallen of voel
je dat de energie in de ruimte kantelt

Er is sprake van een stijgend
wantrouwen

Het verzuim, verloop, geroddel,
geklaag neemt toe

Als mensen hun binnenkant toch even
tonen, dan zie je schaamte, angst,
onzekerheid, verdriet, boosheid,
eenzaamheid, onbestemdheid,
uitputting, vertwijfeling

Er wordt doodgewoon ontkend dat er
iets schort

Steeds gaan verschillende teamleden met hun projecties (hun beelden die ze
delen en als waarheid ervaren) in de verzet stand (wij-zij stand). Een aantal
groepsleden leunt achteruit en is niet klaar om te luisteren naar mogelijke
nieuwe interpretaties van de aanwezige projecties. Elke mogelijke
verandering in zienswijze wordt door een paar teamleden in de kiem
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gesmoord. Het is nu nog lastig om de geprojecteerde gevoelens van
teamleden te vertalen. Andere teamleden zijn juist hard aan het werk om de
nieuwe interpretaties op tafel te houden.
Uiteindelijk komt het team moeizaam tot het besluit dat ze met teamcoaching
verder willen, dat het niet over organisatie-trauma mag gaan en dat ze als er
aanleiding toe is wel wat meer de diepte in mogen.
Hierop volgt een interventie, een wake-up-call, van de teamcoaches: De
teamcoaches koppelen terug aan het team dat ze letterlijk moe van ze
worden. Dat ze graag met het team aan het werk willen, maar zich niet in de
rol van redder of aanklager laten drukken. Dat ze moe worden van een team
die geen vertrouwen/toestemming aan de teamcoaches durft te geven om
hun toolboxen verder open te trekken.
Hierop staken de coaches hun werk bewust halverwege de training. Het
wordt tijd dat het team hierover gaat nadenken. Het team krijgt de opdracht
om erachter te komen waarom de teamcoaches moe worden van hun
teamgedrag en ze moeten onderzoeken of ze door willen gaan met de
teamcoaches. De teamcoaches vertrekken en gaan kijken of ze door willen
met deze groep. Beide moeten hun bevindingen rapporteren bij de leiding
van de organisatie, de gemeentesecretaris. Meerdere teamleden gaven later
aan dat ze precies wisten waardoor de teamcoaches moe werden van hun
gedrag. Ook durfden ze elkaar niet te corrigeren in hun gedrag. Wachten
welk intern clubje wint. In de eindevaluatie werd hierover het volgende tegen
de coaches gezegd: “Dat jullie toen door zijn gegaan met ons toen het lastig
was, dat jullie dát geduld hadden”.
Conclusie:
Ondanks toestemming op de grote lijn, voelden we als teamcoaches nog
steeds geen toestemming om onze toolbox verder open te doen. Daardoor
lag het voor de hand dat we een vergelijkbaar proces zouden gaan krijgen als
de tweede teamdag, waar iedereen zo moe van werd. De cultuurpatronen in
het team hielden de overhand en remden nieuwe mogelijkheden. Een
voorbeeld hiervan was de enorme hoeveelheid tijd en energie die het telkens
kostte om tot een gezamenlijk besluit te komen. Twee kernvragen komen
naar boven bij de teamcoaches: Als het “probleem” er niet zou zijn wat zou er
dán zichtbaar zijn. Wat probeert het probleem ons te vertellen?
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3.7 Terugkoppeling naar de gemeentesecretaris en haar backup team
De teamcoaches gaan, vanwege vakantieplanningen, twee keer met een helft
van het team in gesprek om te horen of ze door willen of niet. In één van de
gesprekken met een deel van het team probeerden teamleden de
teamcoaches onbeschoft, minachtend te minimaliseren en uit te sluiten. Ze
hadden het niet nodig om inzicht te krijgen in anderen in het team. Wilden
geen inzicht in waarom het team reageert zoals het reageert. Wilden geen
inzicht hebben over niet geheelde pijn bij teamgenoten. Wilden zich niet
verbinden met anderen maar wilden een duidelijke marsroute
(bevelstructuur). Als je er niet bij hoeft te horen hoef je ook niet te zorgen voor
een ander. Het niet erkennen van wat er speelt: “We zijn niet ziek of zo! ” Wat
ze niet zien, kunnen ze ook niet erkennen. De uitkomst is dat iets minder dan
de helft ‘ja’ zegt tegen teamcoaching en iets meer dan de helft ‘nee’. Hierop
besluiten de teamcoaches de opdracht vooralsnog terug te geven.
Er vindt een uitgebreid gesprek plaats met de gemeentesecretaris en een
breed back-up team. De uitkomst is dat de gemeentesecretaris de
teamcoaching door wil laten gaan met de mensen die verder willen om deze
groep te honoreren in hun antwoord. Om dit zorgvuldig voor te bereiden heeft
ze eerst een gesprek met het hele team om dit besluit toe te lichten.
Vervolgens gaat de interim-teamleider met iemand van HR met ieder teamlid
individueel in gesprek om te kijken of iemand direct mee kan in de
teamcoaching of dat er eerst nog iets anders nodig is. In de voorbereiding
hierop worden de beelden over ieder individu uitgewisseld tussen teamleider
en teamcoaches.
In het teamgesprek met de gemeentesecretaris geven teamleden aan dat ze
snapten dat de teamcoaches moe werden en opstapten. De
gemeentesecretaris gaf aan dat de teamcoaching verder gaat met deze
teamcoaches en met teamleden die ja tegen teamcoaching hadden gezegd.
Meerdere teamleden onderkenden dat de organisatie in ze investeert middels
teamcoaching en hoe slecht ze als team met deze investering omgingen.
Verdedigingsmechanismen zijn voor situaties waarin de heftige emoties te
zwaar of te ingewikkeld zijn om onder ogen te zien.
Van de leidinggevende van het team wordt door de teamleden verwacht dat
zij de leden van de groep beschermt en ervoor zorgt dat iedereen zich goed
voelt. Zo proberen teamleden ook de teamcoaches aan te sturen. Maar die
laten zich hiervoor niet aansturen. Alsof het team gericht is op een verlossing
die in de toekomst zal plaatsvinden. Die verlossing komt niet, herstel wel.
Maar daar moeten ze zelf veel voor doen. Stap één is daar gezamenlijk
bewust van worden.
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In overleg met de gemeentesecretaris en het back-up team besluiten de
teamcoaches om door te gaan met een groot deel van het team en met 25%
van de teamleden nog niet. Met deze laatste groep van 25% werd door de
coaches één voor één gesproken. Hier gaven teamleden aan wat ze griezelig
vonden aan het teamcoachingproces. Dit proces had ook zaken in de
privésfeer geraakt. Deze gesprekken bepaalden of teamleden in konden
sluizen in het teamcoachingtraject of nog niet. Er werden concrete afspraken
gemaakt over een andere opstelling tijdens de bijeenkomsten. Ook werden
teamleden soms geadviseerd om eerst een persoonlijk coachingstraject te
doen en later in te sluizen.

3.8 Hercontractering
Besloten werd om zes teammiddagen te organiseren waar weer betekenis
aan getoond gedrag kan worden geëxpliceerd met de teamleden die door
wilden gaan. Waar door problemen (sluimerende conflicten) te bekijken er
ook alternatieven in beeld komen. Dit gaat nooit zonder emoties dus moet het
veilig zijn voor de deelnemers om te experimenteren (zaken op een andere
manier te durven zien) en om te ervaren (te voelen of het voor je klopt). Ook
werd besloten om een organisatie-opstelling uit te voeren met het back-up
team van de gemeentesecretaris (Hierbij aanwezig waren:
gemeentesecretaris, adjunct, interimmanager, procesbegeleider, in- en extern
begeleidster, de twee teamcoaches en representanten die teamleden en
organisatieleden zouden representeren in de opstelling). Normaalgesproken
starten de teamcoaches met een organisatieopstelling in het begin van het
proces maar in overleg was dit verschoven naar een later moment.
In de opstelling kwamen de dynamieken die speelden op de werkvloer in
beeld.
Drie groepen kwamen in dit beeld naar voren:
-de groep die niet kon bewegen,
-de groep die naar de toekomst wilde en
-de grootste groep daar tussenin, die eerst wilden zien hoe het zich zou
ontvouwen richting toekomst.
Zorg ging met name uit naar de groep die niet bewoog omdat er eerst nog
wat gezien en erkend diende te worden over de pijn van toen.
Een ethische vraag die opkwam was: ’Hoe lang moeten we als organisatie
loyaal zijn aan mensen die nog niet kunnen bewegen?’ Het trauma heeft
invloed op de vitaliteit van mensen. Waren ze dicht bij “de inslag” (de
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vergelijking met steen in de vijver) waar meer golfslag was dan bij de
anderen? Zoals het rimpeleffect van de kringen in de vijver.

3.9 Vierde teammiddag
Doel:
Nieuwe start maken, Uitzoomen. Wat doet jouw handelen op de ander en wat
doet het huidige handelen van het team op het grotere geheel, de
organisatie. Samen experimenteren met nieuwe wegen en plezier maken.
Opzet:
Korte oefeningen om de ander werkelijk te zien, hoe je als teamlid je
vooroordelen tussen jou en de ander weg kan halen. Hoe spreek je met de
ander over zijn of haar talenten middels kernkwadranten.
1.Opening met korte terugblik
2.Elkaar welkom heten met 2 woorden die je op dit moment vindt passen bij
de ander
3.Oefening rond vechten, vluchten en bevriezen
4.Oefening rond oordelen tussen jou en de ander
5.Kernkwadrantenspel
Aanwezigen:
Vanwege vakanties de helft van het team, de interim-teamleider en de beide
teamcoaches.
Verloop van de dag:
Dit dagdeel werden uiteindelijk twee dagdelen omdat in de zomervakantie
niet iedereen tegelijkertijd aanwezig kon zijn.
Gestart werd met een ontmoetingsoefening. Verbazing bij teamleden hoeveel
de ander werkelijk van je ziet als hij of zij de tijd neemt om je echt aan te
kijken en dan twee dingen die opvallen benoemt.
Daarna oefeningen over vluchten, bevriezen en vechten. Welke positie neem
jij het snelst in. En wat als je een andere positie pakt. Sommigen zeiden dat
in hun werk ze “midden in” deze driehoek zaten en geen van drieën mag
doen in hun uitoefening van hun vak. De volgende oefening ging over
oordelen (projecties) die tussen jou en de ander staan. Wat als je het oordeel,
die eerst tussen jou en de ander staat, naast je neer zet, wat zie je dan. Wat
was de impact van de projecties op jou en op de ander. Deze systemische
oefening werd uitgevoerd. Een collega werd “jouw vooroordeel” en ging
tussen jou en de ander staan. Als begeleider kan je vragen stellen aan alle
drie. Dit geeft veel verheldering. Even later, wat als een oordeel achter jou
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staat, achter een team staat of achter een organisatie staat en wat als je dat
oordeel ergens anders neerzet bv vijf meter naar rechts, maar nog steeds
goed zichtbaar. Wat gebeurt er dan met jou en wat gebeurt er met de ander.
Met deze oefeningen gaat het om timing. Timing om projecties dan te duiden
als het ook gevoeld wordt. Bij een foute timing worden ze gezien als een
aanval of bedreiging. Bij een goede timing verminderen de projecties en
vermindert de neiging tot splitsing in goed en fout.
Door het aanleren van nieuwe posities kunnen teamleden weer meer
luisteren naar elkaar, gezichtspunten worden weer gedeeld en emotionele
response mag opeens weer.
De teamcoaches doen vervolgens een gedeelte van het kernkwadrantenspel.
Teamleden werden in tafels van vier verdeeld en vertelden elkaar, middels
het trekken van kaarten, welke goede eigenschappen, die op de kaart staan,
bij wie van de collega’s horen aan tafel en waarom.

De dagen werden afgesloten met een oogst: wat heeft de dag je gebracht en
wat ga je daar de komende tijd mee doen?
Deze dagen werden als positief ervaren en doorverteld aan de andere
teamleden die niet aanwezig waren, die nieuwsgierig werden. Ook werd een
artikel geschreven hierover door een teamlid die op intranet van de gemeente
kwam, zodat collega’s uit andere teams hier ook kennis over konden nemen.
Eén van de teamcoaches heeft op aanvraag ook alle teamleiders van de
gemeente op deze wijze een dagdeel getraind samen met P&O en de
gemeentesecretaris.
43

Conclusie:
De sfeer is goed. Mensen bewegen met elkaar mee, zijn nieuwsgierig naar
elkaar en wat de oefeningen hen opleveren. Ook bij de oogst worden zaken
genoemd waar de mensen tussen de bijeenkomsten door mee willen gaan
oefenen.

3.10 De vijfde teammiddag
Doel: Lastigere gesprekken aangaan. Aan de slag met valkuilen bij
kernkwaliteiten en met de drama driehoek
Opzet:
1.Opening
2.Elkaar welkom heten met twee woorden
3.In gesprek over valkuilen
4.Zelfonderzoek naar de drama driehoek en gesprek hierover
5.Oogsten
Aanwezigen:
Vrijwel het hele team, de interim-teamleider en de teamcoach.
Verloop van de dag:
Deze teammiddag werd door persoonlijke omstandigheden door slechts één
teamcoach begeleid.
Dezelfde openingsoefening als de vorige keer, dit leidde bij sommige
teamleden tot irritatie.
We zijn deze dag aan de slag gegaan met de valkuilkant van kwaliteiten uit
het kernkwadrantenspel. Het doel was dat medewerkers onderzoekend in
gesprek gaan met elkaar en zo mogelijk tot afspraken zouden komen over
hoe en wanneer ze elkaar aan kunnen spreken op gedrag. Dit leverde
prachtige gesprekken op. Er werden vragen gesteld als ‘ik doe soms dit
omdat ik denk dat jij…., maar is dat ook zo?’ In andere groepjes bleven ze er
nog wat bij weg.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de dramadriehoek. Door eerst
maar eens, aan de hand van een vragenformulier, te onderzoeken hoe het bij
jezelf werkt en wat het korte termijn voordeel ervan is. Ook werd helder wat
het lange termijn nadeel dan is. Ze gingen hier open over in gesprek met
elkaar.
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We rondden af met een oogst: wat heeft deze middag je opgeleverd en wat
ga je er in de tussentijd mee doen.
Ook van deze bijeenkomst werd weer een verslagje op Intranet gezet.
Conclusie:
Het was spannend om deze sessie te doen. Tegelijkertijd was het een test om
te zien hoe ver het team inmiddels al is. In het begin voelde de groep
aarzelend aan. Door te kiezen om tempo te maken, werd er goed aan de slag
gegaan met de afgesproken invalshoeken en leverde het de teamleden de
nodige inzichten op.
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3.11 De Discover test, zesde teammiddag
Doel:
Het team inzicht laten krijgen in de verdeling in het team op gedrag en
drijfveren vanuit de Discovertest en hoe de soms ongelijke verdeling tot
bepaald teamgedrag leidt. Om ze vervolgens na te laten denken over wat ze
hierin kunnen veranderen.

Opzet:
Deze dag is vormgegeven door de interne veranderaar en iemand van P&O
die uitgebreid opgeleid zijn in Discover.
Na een korte uitleg zijn er diverse oefeningen in de ruimte gedaan om de
teamverdeling te onderzoeken.
Daarna is het team in groepjes een sterkte- zwakte analyse gaan maken met
ideeën voor verbetering.
Aanwezigen:
Het hele team behalve iemand die langdurig ziek is, de interim-teamleider,
twee mensen van P&O en de teamcoaches.
Verloop van de dag:
Teamleden hebben allemaal “de Discover test” gedaan en uitleg gekregen
van P&O over wat er uit hun test kwam en hoe dit te moeten duiden. De
teamcoaches werden op de hoogte gebracht van de uitkomsten door
teamleden op de werkvloer en in overleg met de interim teamleidster en de
interne veranderaar (voorheen P&O er) van de organisatie die hierin getraind
is. Het werd duidelijk dat het team als geheel zich terug vond op de blauwe/
groene kant. Terwijl een aantal teamleden ook rood en geel gedrag in huis
heeft. Gedrag dat meer nodig is voor balans in het team en de rol die meer
gevraagd wordt in de organisatie. Ook werd duidelijk dat ze veel individueleen intellectuele drijfveren in huis hebben.
Deze teammiddag werd gebruikt door twee P&Oers om meer in te gaan op
de ins- en outs van de Discovertest. Wat de test liet zien op individueel en op
teamniveau. De teamcoaches waren hierbij voor het groepsproces. Wat o.a.
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opviel was dat er haast geen rood in de groep was. Rood om processen te
sturen en af te maken. Dit riep de volgende vraag op: Was dit door de
eerdere situatie zo gegroeid of werd dit ook zichtbaar in de test in hun wereld
buiten het werkveld? Veel kundigheden die bij geel hoorden waren ook
sterker aanwezig buiten het werkproces. En ook die kleuren (rood en geel)
had het team meer in het werk nodig. Een boeiende dag voor alle partijen.
Ook de ervaringen van deze dag werd door teamleden op intranet gezet.
Door de interne veranderaar is een samenvatting van deze dag en de
uitkomsten in de hier onderstaande tekening in beeld gebracht.
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Teamleden hebben op basis van deze middag een overzicht gemaakt van
hun sterke teampunten, zwakke teampunten en voorstellen besproken voor
verbetering.

Conclusie
Ook dit was een interessante, nuttige en leuke teamsessie. Het gaf veel
inzicht in waarom het team bepaald gedrag lastig vindt, terwijl het intussen
wel nodig is. Het gaf inzicht waar de sterktes van het team zitten en wat kan
helpen om met de individuele drijfveren van het team tot een gezamenlijk
resultaat te komen; tot een gezamenlijke visie.

3.12 De zevende teammiddag
Doel:
Ontwikkeldoelen laten opstellen door het team, gebruik makend van de
invalshoeken die tot nu aangereikt zijn door de teamcoaches. Vandaag wordt
een stap verder gezet richting samen verantwoordelijkheid nemen voor de
teamontwikkeling.
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Opzet:
1.Kennismaking over talenten rond een moment in je werk waar je trots op
bent.
2.De groep in drie delen aan de slag laten gaan met Lencioni, Discover en de
dramadriehoek om te bespreken wat ze al ontwikkeld hebben en wat de
volgende ontwikkelstap kan zijn binnen die invalshoek.
3.Presentatie van voorstellen voor ontwikkeldoelen en prioriteren.
4.Team-talentenspel.
5.Oogst.
Aanwezigen:
Het hele team behalve iemand die langdurig ziek is en de teamcoaches.
Verloop van de dag:
Doel van deze dag was om de teamleden zich uit te laten spreken over de
volgende gewenste doelen of vaardigheden zijn die ze verder wilden
ontwikkelen, dit mede in relatie tot de visie document van de gemeente.
Dit hebben ze in groepjes met de verschillende invalshoeken bekeken die tot
nu toe aan de orde waren gekomen: Discover, Drama driehoek, Lencioni. Dit
met de vragen: ‘wat gaat nu goed en wat is de volgende stap voor ons’.
Vanuit Discover

Vanuit Dramadriehoek & Lencioni
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Hier kwamen de volgende ontwikkeldoelen naar voren:
- Beter gaan worden in grenzen bewaken, grenzen aangeven en grenzen
accepteren.
- Durf en lef willen tonen
- Vaste patronen durfen en leren loslaten
- Ruimte pakken om eigen rollen te kunnen vervullen
- Kritisch blijven op het gewonnen vertrouwen in elkaar
De aanstaande verhuizing werd direct als case beetgepakt om de gestelde
doelen in praktijk te gaan brengen. Het was nog niet eenvoudig voor de
teamleden om uit de inhoud te blijven en meer naar het proces te kijken.
Daarnaast is een teamspel gedaan om elkaars talenten in actie te zien. Een
spel dat we in het begin van het traject meerdere keren wilden doen en toen
meteen afgeserveerd werd.
Nu was de vraag aan het eind van deze teamdag:
- Meer van dit soort “spellen”.
- Ons direct wijzen op gedrag wat niet ondersteunend is aan de doelen die
we afgesproken hebben.
Conclusie:
Het is nu te merken dat het team de eigen verantwoordelijkheid in handen
neemt voor hun ontwikkeling. Wat we als coaches een mooi moment vonden
was dat het teamspel, dat in de eerste twee bijeenkomsten afgeserveerd
werd, door het team nu als heel leuk en nuttig ervaren werd en dat ze zelfs
graag meer van dit soort nieuwe spellen en oefeningen wilden.
Het woord experimenteren is van ‘knikkeren’ naar “op een leuke manier
spannend” gegaan!

3.13 De achtste teammiddag
Doel: De winst en verlies rekening opmaken. Persoonlijk en als team.
Wat meer het gesprek aangaan op die punten waar het onderling schuurt.
Aan de slag met tafelopstellingen rond eigen cases.
Opzet:
1.Openingsoefening over leiden en volgen met een nabespreking. Wat valt je
op.
2.Bespreking van de de interne verhuiscase van het team naar een andere
vleugel van het gebouw, wat er goed ging en wat er beter had gekund. In
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tweetallen op onderzoek uit waarom bepaalde zaken irriteerden en waar
bepaalde zaken goed gelukt waren.
3.Tafelopstellingen rond een cases van elk teamlid. (op afstand leren kijken
naar een casus)
4.Afsluiting met vooruitblik naar evaluatie omdat dit vooralsnog de één na
laatste sessie is.
Aanwezigen:
Vrijwel het hele team, de teamcoaches.
Verloop van de dag:
De voorbereiding voor deze dag sloot aan bij de ontwikkelpunten die het
team zelf had aangegeven.
We zijn gestart met een oefening rond leiden en volgen. Mensen moesten in
tweetalen samen met een stift tussen hun in, beiden hebben met één vinger
contact met de zelfde stift, door de ruimte lopen. Eén leidt en één volgt en de
stift mag niet vallen. Als het makkelijk gaat, ga je het moeilijker maken.
Ondertussen neem je waar wat het leiden en volgen met je doet. Dit leverde
interessante nagesprekken op; o.a.over macht nemen en macht geven en
over macht uitoefenen en macht ondergaan.
Vervolgens hebben we ingezoomd op hoe de verhuizing gelopen was. Wat
daar goed in ging en waar punten zaten waardoor het was gaan schuren. Het
team keek trots terug op het proces, er was maar één moment van irritatie
geweest. We hebben ze dit laten onderzoeken door eerst bij zichzelf na te
gaan waarom dit hen ieder voor zich zo irriteerde. Teamleden hebben elkaar
hierin geïnterviewd, zodat ze meteen de vaardigheden oefenden die hierbij
handig zijn. Pas daarna weer de irritatie besproken.
Vervolgens de oefening die “een harde noot kraken” heet. De teamleden
zitten in viertallen om een tafel met daarop een hoeveelheid walnoten. Elke
walnoot heeft een kop en een kont (voor- en achterkant). Om de beurt legt
een teamlid een project uit waar ze aan deelnemen aan de drie collega’s aan
tafel. Hij/zij start door eerst zichzelf op te stellen (een walnoot neer te leggen
op tafel namens je zelf) en vervolgens de andere actoren (walnoten) in dit
project (en welke richting ze naar toe kijken) neer te leggen. Er ontvouwt zich
een relationeel patroon tussen de mensen (walnoten) van het project. De
dynamieken tussen deze mensen worden zichtbaar door de afstanden tussen
elkaar en door de plek waarnaar ze kijken. Als dit project op tafel ligt mogen
de drie collega’s hierover vragen stellen. Wie is er nog vergeten is zo’n vraag.
Een antwoord kan zijn: de burger of de wethouder die er mee te maken heeft.
Vervolgens kraakt de langs lopende teamcoach een paar noten en legt de
gekraakte noten in de hand van de verteller met de vraag: waar zit “de ruis” in
dit project. Leg stukken gekraakte noten op plekken waar jij denkt dat ruis zit.
Dit wordt vervolgens op de plekken, waar het ervaren wordt, neergelegd en
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er wordt vervolgens daarover uitleg gegeven. Vervolgens is er drie minuten
de tijd voor de andere drie om vragen te stellen voordat de volgende zijn of
haar project neerlegt op tafel. Men leert zo op afstand te analyseren en om
de dynamieken en de emoties die ze waarnemen serieus te nemen. Kennis is
nodig, maar emotie is vaak de motor in een project. Hoe ga je daar mee om?
Er ontstonden door deze manier van kijken nieuwe inzichten, bv. dat de ruis
soms heel ergens anders kan liggen dan aanvankelijk gedacht werd.
Kort werden de eigen bevindingen van deze teamdag verteld en wat hij of zij
daarvan meenam. Ook dit werd weer op intranet gezet.
In 2019 zal het teamcoachingtraject geëvalueerd worden. De teamcoaches
en teamleden gaven aan dat ze vinden dat het team enorme stappen in de
ontwikkeling gezet heeft. Dat ze inmiddels op het punt beland zijn dat om dit
nieuwe fundament van het team een strik kan. Het is een stevig fundament
geworden. In vervolg trainingen en cursussen kan nu verder gebouwd
worden aan de etages van het nieuwe huis met andere trainers.
Conclusie
Men vond het tot veel inzicht leiden om eerst bij jezelf te onderzoeken
waarom iets je irriteert. Dat leidt vervolgens tot een beter gesprek over wat er
irriteerde. De stappen op deze dag om het ook met elkaar te hebben over wat
er schuurt zijn prima.
Ook de tafelopstellingen met noten was een manier van kijken naar projecten
die als handig ervaren werd. In de praktijk wordt deze techniek nu gebruikt
door teamleden en door teamleiders.

3.14 De nieuwe teamleider
De nieuwe teamleider is aangenomen. In de sollicitatiecommissie zaten twee
teamleden namens het team.
Aan de teamcoaches is gevraagd om aan de teamleider wat meer te vertellen
over het team, voor die definitief ‘ja’ zegt. Dit is inmiddels gebeurt en hij heeft
ja gezegd.
Een verhuizing van het team heeft eind december plaats gevonden en het
team zit nu versnipperd in het gemeentehuis hetgeen voor team en een
nieuwe teamleider niet ideaal is, en zeker ook niet voor de hervonden binding
in het team, zo vertellen teamleden. Gelukkig is het maar van tijdelijke aard.
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4.

DE EVALUATIE

Doel van de evaluatie is de opdrachtgever te informeren over hoe er door alle
partijen teruggekeken wordt op de aanpak van de teamcoaching. Gekeken
wordt naar: de resultaten die de teamleden in hun werk ervaren, hoe hun
samenwerking nu binnen het team is, hoe de samenwerking met de andere
teams loopt en hoe het team de ondersteuning ervaren heeft van de
organisatie. Daarnaast wordt gekeken wat de ervaring van dit team kan
betekenen voor de andere teams waar nog spanning op zit. De evaluatie
geeft helderheid over de prijs van de gevolgde weg en over de winst die die
weg heeft opgeleverd.

4.1 Voorbereiding
De nieuwe teamleider heeft een gesprek gehad met de teamcoaches en
heeft het evaluatieformulier voor het teamcoachingtraject doorgenomen zodat
hij eventueel vragen zou kunnen toevoegen die voor hem verhelderend
zouden kunnen werken.
Overleg met de gemeentesecretaris, adjunct en teamleider is gepland om
zowel terug als ook vooruit te blikken. Het team is uit haar kwetsbare fase, ze
heeft weer een stevig fundament, maar is nog niet klaar voor wat betreft o.a.
de bovenste twee lagen van de Lencioni piramide; die gaan over
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verantwoordelijkheid en resultaten. Ook zijn er teamleden waarbij de
veerkracht nog niet groot is, gevoelens van macht en machteloosheid spelen
hier nog een rol. Eén van de vragen die er ligt is hoe de organisatie, als
missie gedreven organisatie, hier nu mee omgaat.

4.2 Resultaten start interviews versus eindevaluatie

Hieronder een geanonimiseerde weergave van de evaluatie na een
geanonimiseerde weergave uit de interviews aan het begin van de
teamcoaching en bij de evaluatie.
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Woorden uit de start interviews gerubriceerd in thema’s
Thema

Woorden

Minder mentaal gezond voelen

‘Ben ik nu dom?’
Speelsheid kwijt
Zelfvertrouwen weg
Flow kwijt
Ambitie gaat weg
Toename druk

Minder initiatief nemen

Kritisch vermogen is eruit geramd
Niet bij machte voelen
Voorzichtig zijn
Zoeken naar kansen gaat weg

Negatieve sfeer

Gemopper, gespannen, gezeur
Toename angst
Eenzaam zijn
12 jaar stilstaan

Jezelf beschermen

Toename straatjes schoonvegen
Ontstaan eilandjes
Verdeel en heers
Op je woorden letten
Mezelf afsluiten
Onderdrukken van integriteit

Minder sociale steun &
waardering

Niet gesteund voelen
Waardering gaat weg
Gekleineerd worden

Vertrek mensen

Ontslag mensen
Uitval mensen
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Woorden uit de eindevaluatie gerubriceerd in thema’s
Thema

Woorden

Meer mentaal gezond voelen

Ik kan en mag zijn wie ik ben!
Faalangst is sterk vermindert.
Team coaching opende mijn ogen. Heb meer lef om
mijn rol te pakken.
Wanneer ik goedbedoelde feedback geef, heb ik bij
weerstand de neiging om in de drama driehoek te
gaan. Daar werk ik nu aan.
Loyaal aan jezelf zijn is ook belangrijk, naast
loyaal aan de organisatie.
Ik ben mij meer bewust van de noodzaak om eigen
grenzen aan te geven.
Ben me meer bewust geworden van eigen handelen
en van de ander.
Weet nu beter bewust positie in te nemen.
Als nodig pak ik nu bewust mijn rol anders op.

Meer eigen- en team initiatief

Elkaar direct aanspreken op ongewenst gedrag
blijft nog lastig, maar gaat al wel makkelijker.
Ruimte pakken en rollen vervullen.
We bespreken de uitkomsten van elkaars discovers.

Meer team zijn

We zijn een team geworden
Ik heb mezelf en mijn collega’s beter leren
kennen.
Ik ben collega’s beter gaan leren kennen, kan hun
reacties beter plaatsen.
Het vertrouwen onderling is enorm toegenomen.

Meer teamkundigheden

Team ontwikkelingsdoelen zijn bereikt. We kunnen
het zelf als team monitoren
Bewust handelen en samenwerken.
Kwaliteiten van anderen zijn zichtbaarder.

Betere sfeer

De sfeer is meer ontspannen. Er is meer oog,
respect en begrip voor elkaar.
Minder spanning, meer vertrouwen en initiatief
Belangrijk om gevoel en gedrag vast te houden.
Meer en beter contact met elkaar en daardoor en
met elkaar in contact te blijven.
We kennen elkaar beter en vinden elkaar.

Meer sociale steun & waardering Er is meer ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.
Een kans om nieuwe ervaringen op te doen.
Durf nu te vragen om cursussen of om het proeven
in andere functie.
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Meer verbonden met de
organisatie

Beter contact met mensen buiten het team.
De rugdekking van de organisatie was goed.
Integrale samenwerking is opgang gekomen.
Vertrouwen in elkaar en in de organisatie is
toegenomen.
De organisatie gaf rugdekking door onze teamvraag
serieus te nemen.

Nieuwe wegen bewandelen

Interactieve vormen maken zaken op een andere
manier duidelijk.
Verrassende nieuwe inzichten.
Drama driehoek was een eye-opener
Leuk en leerzaam.
Inzicht in eigen gedrag en gedrag van anderen was
soms verrassend.
Na de interventie van de coaches gingen
we
stappen zetten.
Door de oefeningen kon ik anderen herkennen.
Interactieve opdrachten zijn dagelijks toepasbaar.

Meer erkenning en herkenning

De problemen die er waren zijn erkend.
We zijn als team serieus genomen
Ook door individuele coaching voel ik mij gehoord.
Oud zeer is bespreekbaar en krijgt een plek.
De coaches hebben beide een goed luisterend oor.

Als u beide tabellen naast elkaar legt, valt op hoe groot de verschillen zijn.
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Hoofdstuk 5

VOORUITBLIK

In dit hoofdstuk hebben de teamcoaches aangegeven wat ze na de laatste
gesprekken met het team en met de leiding zien als risico’s en kansen voor
het team.

5.1 Risico’s
Groepsdenken kan nog steeds snel bovenkomen.
De bril van stress bepaald bij een paar medewerkers op de achtergrond nog
hun acties, hun energie en optimisme is nog vermoeid.
Er moet nog verder energie gestoken worden in het ontwikkelen van
vaardigheden voor het aangaan van effectieve conflicten. De eerste stappen
zijn gezet, maar het is voor de meesten nog geen vanzelfsprekendheid.
Door de verdeling van drijfveren en gedrag in dit team, wordt er gemakkelijk
in de valkuil gestapt om meer zorgvuldig werk op te leveren dan in- of extern
wordt gevraagd. Dit verklaart voor een deel de ervaren werkdruk.
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5.2 Kansen
Dit team heeft stappen gemaakt waar ze trots op mogen zijn. Teamleden
laten die trots ook zien in de organisatie. Ze voelen zich geen tweederangs
team meer maar een volwaardig team in het grotere geheel die van ver
moest komen. Niks was gratis voor niemand.
Van een uitgeput team in het begin is het een team geworden die actie durft
te nemen en voor zichzelf op durft te komen (zie de verhuizing). Met energie
zijn ze uit de transformatie gekomen. Ook voor jezelf opkomen en je laten
begeleiden door een (team)coach wordt niet meer als zwakte gezien maar als
kracht.
Er is meer ontspannen plezier met elkaar. Die is
nodig om verder te groeien naar de top van de
piramide van Lencioni. Nu staat
verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap) en
resultaten binnenhalen nog boven aan de
verlanglijst. Als ze dit verder uitbouwen kan je echt
spreken van een lerend team.
Teamleden zijn en kunnen nog meer een
inspiratiebron worden voor leden van andere teams.
Een gezamenlijke visie/toekomstbeeld ontwikkelen
helpt bij het stellen van prioriteiten en bij het richten
van al die individuele drijfveren. Nu de nieuwe
teamleider er is, kunnen ze daar mee aan de slag.

5.3 Tot Slot
Voor de kwetsbare fase waarin het team zich bevond was het noodzakelijk
om het teamcoachingstraject goed af te stemmen met de dagelijkse leiding
van het team. Mede door een mooi samenspel tussen de teamcoaches en de
leiding van het team en met de leiding van de ambtelijke organisatie en haar
adviseurs heeft het team een stap kunnen zetten naar de volgende
ontwikkelingsfase. Door het lef en de inzet van de teamleden, is het team
gegroeid in vertrouwen en autonomie. Hierin was het noodzakelijk om elkaar
aan te spreken, feedback te geven, te spiegelen en te sparren. Door een
gedegen voorbereiding, ook met teamleden, en een open en eerlijke
nabespreking van de teambijeenkomsten is een plezierige en vruchtbare
samenwerking ontstaan tussen de partijen. Eenieder heeft op zijn of haar
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eigen wijze, met respect, naar de rol van de ander gekeken en zijn of haar
bijdrage aan de teamontwikkeling geleverd. Het was een boeiende en
leerzame tijd voor het team maar óók voor alle betrokkenen bij het het team.
Sjoerd de Vries en Nicole van der Ouw.
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Hoofdstuk 6 THEORIE TEAMCOACHING UIT EEN
ANGSTCULTUUR
6.1 Het ontstaan van een angstcultuur
Een angstcultuur ontstaat in het begin vanuit hele menselijke reacties op
spannende situaties.
We herkennen allemaal wat er met ons gebeurt als er plotseling iets
spannend gebeurt.
Ineens neem je alleen nog dat spannende waar. Je bent zeer gefocust en
alert. Al het andere is even niet meer belangrijk..
Deze staat van zijn noemen we de Freeze, Fight en Flight-reactie.

Heel natuurlijk en praktisch als je de straat over steekt en er ineens een auto
aan komt. Dan kun je snel aan de kant springen zonder eerst een plan van
aanpak te moeten maken.
Dit mechanisme heeft voor kuddes het effect dat het zich in een split second
door de groep verspreid. Ook heel praktisch. Want als er een leeuw aan komt
is het slim om niet eerst te gaan vergaderen, maar direct achter de eerste
vluchters aan te rennen.
Bij ons mensen werkt dit ook zo.
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Als er in een team iets spannends gebeurt (volgens 1 of meerdere personen)
en die schieten in de Freeze, Fight of Flight, dan heb je in korte tijd een groot
deel of zelfs het hele team in een stressmechanisme.
Hoewel de Freeze, Fight of Flight de basisreactie is, kan dit er bij iedereen
anders uitzien. Ook in organisaties neemt dit veel verschillende vormen aan.
Denk aan :
Fight: doen-doen-doen, met het vingertje wijzen, schreeuwen, intimideren,
druk verhogen, enz.
Flight: stil zijn, bukken als er wat spannends gebeurt zodat het hopelijk aan
jou erbij gaat, mentaal vertrekken en fysiek aanwezig blijven, te laat komen,
afspraken ‘vergeten’, langer bij de afspraken buiten de deur blijven, uit zicht
blijven.
Freeze: bevroren reageren, zeer aandachtig kijken, niets zeggen en niet
reageren.
Van een eenmalige stressreactie naar een voortdurende stressreactie:
Als het er in een team of organisatie voortdurend of heel vaak spannend aan
toe gaat, dan wordt deze stressreactie de ‘normale stand’. Dit in tegenstelling
tot dieren die de stress van zich afschudden na het gevaar en die in het hier
en nu vervolgens verdergaan. Dan wordt het een cultuurpatroon. Bijvoorbeeld
als het team een leidinggevende heeft die angst gebruikt. Iemand die graag
op de top van de apenberg zit en dit bereikt door angst te verspreiden. Het
kan bijvoorbeeld ook ontstaan als je vaak met klanten te maken hebt die
agressief reageren of dat je in een markt zit waar je baan voortdurend
bedreigd wordt.
Doordat de stressreactie er in je brein voor zorgt dat je heel gefocust bent op
wat je als gevaarlijk (of potentieel gevaarlijk) waarneemt, zie je veel andere
dingen niet meer. Je behoefte aan veiligheid neemt vanzelfsprekend toe. Dit
werkt in de hand dat je binnen je team of organisatie op zoek gaat naar
“veilige” mensen die de zaken hetzelfde zien als jij. Zo ontstaan er als vanzelf
fragmentatie van het totaal beeld en in het team. Hoe langer dit duurt hoe
vreemder je mensen in andere groepjes gaat vinden die vanuit een andere
hoek naar dit beeld kijken hoe meer je je terugtrekt in je eigen groepje.
Uiteindelijk zie je onderstaande team- of organisatiedynamiek.
Stress dynamieken in een team
• Fragmentatie
• Afhankelijkheid (van bv leidinggevende)
• Vechten, vluchten of bevriezen (richting bv een externe vijand)
Met gevoelens van Machteloosheid en Hulpeloosheid.
(Bron Bion 1961)
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Je ziet vaak verschillende type reacties bij de leidinggevende en het team. Ik
denk daarbij aan de reactie in het team waar voorgaand verslag over gaat
toen ik de sheet liet zien van de Freeze, Fight, en Flight reactie.
‘Ha Ha Ha onze leidinggevende is de tijger en wij zijn het hert.’ Zeiden de
deelnemers na het zien van het plaatje van bovenstaand plaatje over de
verschillende stressreacties.
Omdat deze teamdynamiek vanuit angst/stress ontstaat, is het lastig om dit
weer terug te draaien. Het proces wat we beschreven hebben, met alle inzet
en steun die er bij was, duurde meer dan een jaar. We hebben samen met
het team een nieuw fundament gebouwd. Maar het huis daarbovenop moest
nog vorm krijgen.
Effect van psychologische onveiligheid in een angstcultuur:
Een team raakt de toegang tot basale vaardigheden kwijt in een angstcultuur.
Ook de creativiteit, innovatiekracht raakt zoek. Vaardigheden die ze buiten
hun werk wel in kunnen zetten maar op hun werk niet meer. Een deel van het
potentieel van het team raakt afgesloten waardoor het een team lastiger valt
om mee te bewegen met de vernieuwingen die het werk van hen vraagt.
Daarvoor in de plaats komt een cultuurpatroon van voorzichtigheid en
afwachtendheid.
Meer algemeen zie je dit terug in onderstaand plaatje
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Organisatie-trauma:
Het proces dat we hierboven beschrijven is een proces waarin een
organisatietrauma ontstaat. Het type trauma dat geleidelijk ontstaat in een
serie kleine gebeurtenissen. Die zetten zich om in cultuurpatronen die
hardnekkig zijn. Er zijn ook organisatie-trauma’s die ontstaan door 1 heftige
gebeurtenis. Bijvoorbeeld een schandaal waarmee een organisatie in de
krant komt of de dood van een medewerker.
Dit type organisatietrauma is relatief eenvoudiger op te sporen en aan te
pakken dan de organisatietrauma’s die ontstaan vanuit een serie kleine
gebeurtenissen.
In het hoofdstuk dat de basis heeft in het theoretisch kader over
organisatietrauma uit wetenschappelijke literatuur van Drs Cécile Oosting,
wordt dit verder uitgediept.

6.2 Potentieel van een team of organisatie
In mensen en daarmee in teams en organisaties zit veel potentieel. Het
focussen op het potentieel is voor ons een belangrijke focus bij het werken
met dit soort vraagstukken: Hoe kunnen we helpen om potentieel en flow
weer meer te laten stromen? Hiermee verschuif je de focus van het probleem
naar wat er in weze mogelijk is voor het team, of de organisatie om zijn rol te
vervullen.
Invalshoeken die daarin van belang zijn:
- De wortels van het team of de organisatie:
Net als bij een boom, haalt een team of organisatie veel kracht uit de
wortels; uit de reden waarom het team of de organisatie er is en uit de
historie van het team of de organsiatie. Deze invalshoek geeft logica
aan waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dit is het zogenaamde
overlevingsmechanisme van het systeem. Het zorgt voor continuïteit,
stabiliteit en voorspelbaarheid. Hierdoor weet je waar je aan toe bent,
hoe onplezierig soms ook. Het lastige is dat mensen zich onbewust
naar de cultuurpatronen gedragen die bij de ontstaansverhalen horen.
Vragen die helpen om deze informatie boven water te krijgen zijn o.a:
- Wat is de oorspronkelijke reden van bestaan van dit team of deze
organisatie. (wat is de missie van dit team /organisatie)
- Wat zijn de verhalen uit de historie die er voor gezorgd hebben dat het
team nu is wat het is. Dit kunnen zowel de verhalen zijn waar pijn op zit
maar ook verhalen waar trots en kracht uit blijkt.
- De richting voor het team of de organisatie.
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Zolang de reden van bestaan nog niet vervuld is, moet een team of
organisatie zich verhouden tot de steeds veranderende toekomst. Als je
je hier op afstemt, zorgt het voor vernieuwing en verandering in hoe je
je rol, je reden van bestaan, vorm geeft. Dit wordt ook wel de visie
genoemd. Een mooi woord dat zowel de reden van bestaan als de
richting/toekomstbeeld van een organisatie in beeld brengt en richting
geeft, is ‘bestemming’.
- Waar zitten de talenten, kwaliteiten en het potentieel om deze
bestemming te vervullen?
- Wat is er nodig om te ontsluiten, te ontwikkelen en/of beschikbaar te
maken

Bovenstaande invalshoeken gaan over de plek die het team of de organisatie
in het geheel nodig heeft. Naast deze invalshoek heb je ook nog de
invalshoek van hoe het met het team ‘van binnen’ gaat. Invalshoeken zijn
dan:
- Binding: Wie horen er bij en wie horen er niet bij? Is er verloop? Hoe
zijn er mensen vertrokken? Is het team een geheel of zijn er meerdere
groepjes (fragmentatie)?
- Ordening: Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van het team als geheel en van de teamleden. Is dat helder? Is het
helder wie er meer invloed heeft dan een ander over wat en waarom?
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- Balans van nemen en geven: Als het goed is, is er een voortdurende

uitwisseling van het team met de buitenwereld. Er worden producten en
diensten aan het team gevraagd en als het goed is krijgt het team daar
vervolgens voldoende voor terug in bijvoorbeeld de vorm van aanzien,
erkenning, salaris. Het is van belang dat deze uitwisseling als fair
ervaren wordt om energie in deze uitwisseling te blijven steken.
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6.3 Theoretische basis over organisatietrauma
uit wetenschappelijke literatuur
Door Drs Cécile Oosting
Onderstaand een ruime greep uit de theorie die Cécile Oosting gevonden
heeft als basis voor het ontwikkelen van interventies bij trauma in organisatie.
Het gaat eerst over organisatiecultuur en niet effectieve gedragspatronen,
dan over organisatietrauma.

6.3.1 Over organisatiecultuur en niet effectieve gedragspatronen
Het proces van betekenisgeving dat onder ‘cultuur’ ligt:
Omdat iedere situatie anders is en ieder mens zijn eigen waarheid
construeert, bestaat dé waarheid niet en is waarheid altijd meerstemmig
(Boonstra & De Caluwé 2006).
Het beeld wordt 'werkelijk' wanneer maar voldoende actoren in de directe
omgeving overtuigd zijn dat dit beeld de 'werkelijkheid' weergeeft. Een
dergelijke gedeelde werkelijkheidsconstructie geeft het idee dat de wereld
ook daadwerkelijk zo is en dat daarmee dus definitieve zekerheid is bereikt
(Watzlawick, 1989, p. 105).
In de rol van actoren worden mensen gezien als degenen die betekenis aan
iets geven. Deze actor construeert of structureert het onbekende. Hij brouwt
zijn eigen soep of zoals Homan (2005) het mooi formuleert:
“Het construeren van betekenissen houdt dus in dat men al
interacterend een eigen en uniek zingevend brouwsel brouwt uit de
totale soep van alle impulsen waar men mee geconfronteerd wordt.
Dergelijke interactieprocessen zijn lokaal: ze vinden continu en overal in
de organisatie plaats (Homan, 2005, p.79).”
Door betekenis te geven aan ‘verstoringen’ in het organisatieproces ontstaat
een gevoel van stabiliteit in het organisatieleven. Emoties vormen een
onderdeel in het betekenisproces; als een verstoring plaatsvindt roept dat
emoties op die van invloed zijn op het betekenisproces. Doordat
voortdurende processen worden verstoord worden emoties toegediend aan
het betekenisgevingsproces (Weick, 1995, p. 45). Als een verstoring als
schadelijk wordt ervaren, dan roept het negatieve emoties op. Positieve
emoties worden opgeroepen als het gaat om een onverwachte verwijdering
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van een verstoring of als een plan of doel sneller kan worden bereikt dan
verwacht. Negatieve emoties hebben een grotere kans om plaats te vinden,
dan positieve emoties. Dit komt omdat organisatieleden soms weinig invloed
hebben op begin of einde van verstoringen. Daarnaast krijgen ze vaker te
maken met verstoringen door bijvoorbeeld regels en overnames. Tot slot
worden organisatieleden bij het realiseren van plannen vaker belemmerd,
dan dat ze worden geholpen (Weick, 1995).
Systeem psychodynamisch perspectief op organisaties en
organisatiecultuur
Systeem psychodynamiek is te omschrijven als een multidisciplinaire
veldstudie die drie disciplines integreert in de benadering van diagnosticeren
en interveniëren in organisaties; de uitvoering van psychoanalyse, de theorie
en de methoden van groepsrelaties en het open systeem perspectief (Fraher,
2004; Moeskop, 2004; Vansina, 2008; Schruijer 2013). Men richt zich op het
identificeren van systematische patronen tussen individuen die bij het
vraagstuk betrokken zijn (Moeskop, 2014, p.35). Het systeem is het
uitgangspunt in het systeem psychodynamisch werken en niet de individu
(Schruijer, 2013, p.277). Individualiteit wordt daarmee niet ontkend, maar juist
door contextualisering als uniek gezien.
Schruijer geeft de volgende beschrijving van systeem psychodynamisch
perspectief;
”Het systeem psychodynamisch perspectief richt zich op de dagelijkse
spanningen die in iedere werkgemeenschap aanwezig zijn, waarbij
gekeken wordt naar hoe individuen reageren op een emotionele realiteit die
mede tot stand komt door sociale interactie en hoe de interactie van
verschillende ‘systeemniveaus’ (individu, groep, organisatie en
samenleving) gedrag van mensen stuurt. Het gaat niet over pathologische
processen, maar over dagelijkse spanningen die inherent zijn aan het
uitvoeren van taken door groeps- en organisatieleden die functioneren in
een organisatiecontext met een bepaalde taak.”
Volgens Vasina (2008) werkt het systeem psychodynamisch perspectief
hoofdzakelijk met de geschiedenis van het systeem en het recente verleden
als ze verschijnen of tevoorschijn komen in het ‘hier en nu’. Het is zichtbaar in
taal of beelden, acties en relaties. Het gaat over het eigen
betekenisgevingsproces van observeerbaar gedrag in de context, over
interacties, uitgedrukte gedachten en gevoelens, beelden en het gebruik van
ruimte en tijd. Dit alles wordt samen gebracht in een congruent geheel dat
nieuwe betekenis geeft aan datgene dat schijnbaar niet gerelateerd aan
elkaar lijkt (Vansina, 2008, p. 111).
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In de praktijk is de systeem psychodynamiek een perspectief waar men zich
inzet om begrip te krijgen van wat er gebeurt of wat er niet gebeurt in een
systeem om effectieve actie (of geen actie) te nemen om het functioneren
van het systeem in zijn omgeving op een meer duurzame manier te
verbeteren, terwijl de betrokken mensen mogelijkheden voor psychische
ontwikkeling worden aangeboden (Vansina, 2008, p.114).
Prins (2006, p. 337) de algemene uitgangspunten van het systeem
psychodynamisch perspectief als volgt samengevat;
- Gedrag is dikwijls het resultaat van bewuste en onbewuste mentale
processen. Bij de studie van processen van organiseren moet dus
met beide rekening gehouden worden;
- Mensen creëren voor zichzelf een subjectieve, emotionele realiteit
van de organisatie. Via sociale interactie geven ze betekenis aan de
organisatierealiteit;
- Er bestaat een dynamische relatie tussen individueel en
groepsgedrag en de kenmerken van het organisatiesysteem. De
organisatiestructuren stimuleren bepaalde patronen van interactie en
deze processen zullen – op hun beurt – een invloed hebben op hoe
de systeemkenmerken zich ontwikkelen. Subjectieve ervaringen van
mensen op de werkplek hebben dus een rechtstreekse band met de
manier waarop systeemkenmerken (bv. rollen, grenzen, procedures)
zich ontwikkelen en in stand gehouden worden;
- De meeste mensen willen angst, onzekerheid en bedreiging van hun
gevoel van zelfwaarde vermijden. Daarom zoeken ze naar controle,
voorspelbaarheid en manieren om hun gevoel van zelfwaarde op te
krikken. Sociale verdedigingsmechanismen doen zich voor wanneer
een groep op onbewust niveau in collusie gaat om de angsten en
spanningen van de werkplek af te weren. Dit gaat dikwijls ten koste
van het effectief werken aan de taak.
Psychoanalyse op organisatieniveau
De psychoanalyse op organisatieniveau geeft inzicht in de dynamische
processen van ‘fragmentatie’ en ‘integratie’ met de sleutelconcepten
ontkenning van interne en externe realiteit, splitten, projectie en idealisatie.
Bij het begrijpen van groepen vanuit dit perspectief, worden deze concepten
gebruikt om de angsten in organisaties en de verdedigingsmechanismen
tegen de angsten te begrijpen.
De organisatieleden ontwikkelen gezamenlijk verdedigingsmechanismen
tegen moeilijke emoties die te bedreigend zijn of te pijnlijk om te herkennen.
Ook Jacques (1951, 1953) en Menzies (1960) geven aan dat sociale
systemen kunnen functioneren als verdedigingssystemen voor
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organisatieleden tegen onbewuste angsten op het werk. Sommige
organisatorische verdedigingsmechanismen zijn in zekere zin gezond; ze
maken het voor de organisatieleden mogelijk om te gaan met stress en
worden ontwikkeld door hun werk in de organisatie. Andere organisatorische
verdedigingsmechanismen, net als individuele verdedigingsmechanismen,
kunnen contact met de realiteit belemmeren en op die manier
organisatieleden beschadigen en de organisatie verhinderen om te voldoen
aan hun taak en om zich te kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Centraal bij deze verdedigingsmechanismen is
‘ontkenning’. Dit betekent het wegdrukken van bepaalde gedachten,
gevoelens en ervaringen uit het bewustzijn, omdat ze te veel angst uitlokken
(Halton, in Obholzer & Roberts, 1994, p.12). De concepten splitten en
projectie zorgen voor een vorm van ontkennen van moeilijke en mogelijk
conflicterende emotionele aspecten in de ervaringen.
In de analyse van kinderen ontdekte Melanie Klein (Halton in Obholzer &
Roberts, 1994) dat kinderen hun gevoelens ‘splitten’ als het samen
conflicteert. Bijvoorbeeld de slechte heks (slechte moeder) en de goede fee
(goede moeder). Gevoelens worden dus verdeeld in verschillende elementen.
Het splitten gaat vaak vergezeld met ‘projectie’. Dit betekent dat de eigen
gevoelens in anderen worden gezien. In organisaties kunnen de
verschillende emotionele aspecten worden gerepresenteerd door
verschillende mensen of bepaalde verschillende karakters worden gebruikt in
het begrijpen van groepsprocessen. De emoties worden gesplit en
geprojecteerd op verschillende (groepen) mensen in of buiten de organisatie.
De projectieve processen die plaatsvinden in organisaties hebben hetzelfde
doel als bij kinderen; het verlichten van angsten die kunnen ontstaan door het
‘containen’ (dragen) van conflicterende behoeften en conflicterende emoties.
Het splitten en projectie op verschillende organisatieleden is een
onvermijdelijk deel van het organisatieproces en leidt tot fragmentatie in
organisaties.
Een vruchtbare grond voor splitten en projectie van negatieve beelden in
organisaties zijn de gevormde structuren zoals afdelingen, functies,
disciplines, professies. De structuren worden gevormd om organisaties
effectief te laten functioneren, maar zijn dus ook een bron voor splitten en
projectie. Elke groep vindt dat zij iets goeds representeren en dat andere
groepen iets inferieurs representeren. Hoe minder contact er bestaat tussen
de groepen, hoe groter de kans op projectie. De projecties door
organisatieleden vinden plaats binnen en buiten de organisatie (open
systeembenadering). Bepaalde organisatieleden kunnen staan voor bepaalde
negatieve geprojecteerde gevoelens, zoals de zondebok. Als deze
organisatieleden vertrekken, dan dienen de blijvende organisatieleden deze
gevoelens zelf weer te voelen en te dragen (Halton in Obholzer & Roberts,
1994).
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Holding environment
Het begrip ‘holding’ wordt volgens het systeem psychodynamisch perspectief
gebruikt als een verzamelnaam om aan te duiden wat benodigd is als
faciliterende omgeving voor het werk en de ontwikkeling daarvan. Het is het
geheel aan ondersteuning dat een organisatie haar organisatieleden biedt bij
het verdragen van uitdagingen en spanningen in het werk en verandering.
Holding is de steun, houvast, dat wordt geboden door de manier van
organiseren zoals visie, organisatie-identiteit, taak, rol, structuur, werkwijzen,
cultuur, grenzen, groepen en leiding (Winnicott, 1965; Moeskop, 2014). Het
kanaliseert (sterke) emoties (Winnicot & Britton, 1947; Shapiro & Carr, 1991;
Davis, 1981 in Moeskop, 2014). De holding environment wordt alleen
aangesproken als er een bepaalde mate van spanning is (Kahn, 2003).
Volgens Kahn (2003) vindt holding plaats in organisaties, maar wordt het niet
altijd zo gelabeld. Holding vindt vaak in de vorm van relaties plaats, zoals
mentoring, leider-werknemer uitwisseling, groepen, collega of consultant.
Deze relaties zijn soms een tijdelijke holding environment. In de relaties
worden mensen, als ze ‘verzuipen’ in hun angst, opgevangen en veiliggesteld
door anderen. Ze worden gekalmeerd, gewaardeerd, begrepen en geholpen,
totdat het voor hun weer mogelijk is om hun balans te hervinden en weer
verder kunnen. (Kahn, 2003, p. 263). Hoe collega’s op een ideale manier met
elkaar omgaan, komt overeen met hoe volwassen vrienden met elkaar om
gaan als ze vragen om steun.
Als binnen de organisatie omgeving triggers aanwezig zijn die spanningen en
angsten oproepen, dan kan dat de behoefte voor holding en containment
tijdelijk doen toenemen (Moeskop, 2014). Als de aanwezige holding en
containment te kort schiet, onvoldoende is afgestemd op het werk en
ontwikkeling of zelfs ontbreekt kunnen er ‘niet effectieve gedragspatronen’
ontstaan.

Groepsrelaties
Volgens Bion (1961) vinden in een groep rationele en emotionele activiteiten
gelijktijdig plaats. Soms heeft de ene activiteit de overhand, soms de andere:
welke dit is hangt mede af van de mate van onzekerheid (ambiguïteit) die een
bepaalde taak met zich meebrengt. Als onzekerheid binnen een groep groot
is, wordt een groep snel in de richting van de emotionele activiteiten
getrokken. De emoties in organisaties kunnen bijvoorbeeld een reactie zijn op
bedreigingen van buitenaf: overheidsbeleid of sociale veranderingen of het
zijn reacties op interne conflicten: tussen management en werknemers. Soms
worden emoties opgeroepen door de aard van het werk en/of een bepaalde
klantengroep. De spanning tussen de rationele en de emotionele activiteiten
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wordt in evenwicht gehouden door verschillende gedrags- en psychologische
structuren, met inbegrip van individuele verdedigingssystemen, spelregels,
verwachtingen en groepsnormen.
Bion noemde de rationele activiteiten ‘werkgroep mentaliteit’. Deze heeft
betrekking op de primaire taak die een groep heeft, zoals het behalen van de
organisatiedoelen. De primaire taak is de taak die de organisatieleden
moeten uitvoeren om te kunnen overleven in de externe omgeving (Rice,
1963 in Roberts, 1994). Het is een niveau van functioneren waarin leden
bewust de overeengekomen doelstellingen nastreven en werken aan het
voltooien van een taak. Het bepaalt hoe de bronnen worden toegewezen aan
de verschillende afdelingen en hoe er wordt geprioriteerd tussen de
verschillende organisatorische activiteiten (Miller & Rice, 1967 in Roberts
1994).
Bij het werken aan de primaire taak verbergen de organisatieleden hun eigen
agenda’s en vertrouwen ze op de interne en externe controles om te
voorkomen dat deze verborgen agenda's opkomen en interfereren met de
aangekondigde primaire taak. Zij bundelen hun irrationeel denken en
combineren hun vaardigheden om problemen op te lossen en beslissingen te
nemen (Bion, 1961; Stoker in Obholzer, 1994; Schruijer, 2013).
Groepen kunnen zich ook niet bezighouden met de primaire taak. Ze kunnen
zich verwijderen van het ‘gevoel van basisvertrouwen’ die progressie en groei
mogelijk maakt in tijden van wonden, wantrouwen en verwachtingen van
uitbuiting. Verdedigingsmechanismen, dysfunctionele interactiepatronen of
‘basis assumpties’ kunnen ontstaan (Minichin, 1974; Bion, 1961).
Onderzoeken van niet effectieve gedragspatronen
Volgens het systeem psychodynamisch perspectief is vaak het creëren van
gezamenlijke bewustwording van de ervaren spanningsvelden en angsten,
die gerelateerd zijn aan een specifieke situatie (ambiguïteiten), voldoende om
contact met de werkelijkheid te herstellen. Als over en weer betekenis aan
gedrag kan worden geëxpliciteerd, kunnen problemen worden opgelost en
alternatieven komen in beeld. Dit gaat niet altijd zonder emoties (Vansina,
2008, p.114).
In organisaties kunnen consultants nodig zijn om tijdelijk de geprojecteerde
gevoelens, die opkomen bij ambiguïteiten, te dragen van de groep. Totdat de
groep er klaar voor is om te luisteren naar mogelijke interpretaties van de
aanwezige projecties in de organisatie en het weer zelf kunnen dragen
(Kahn, 2004). De groep krijgt door de consultant de ruimte om te gaan
reflecteren. En kan zich bijvoorbeeld afvragen wat de impact is van de
onbewuste groeps- en organisatieprocessen, wat zijn contributie daarin is en
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door welke verschillende rollen hij in beslag wordt genomen (Halton in
Obholzer & Roberts, 1994).
Het gaat om een juiste timing van het duiden van de projecties, anders
worden ze gezien als een aanval van de consultant. Daarnaast dient de
consultant zijn eigen gevoelens ook te reflecteren. Hij kan namelijk ook een
rol gaan spelen in de projecties (Moeskop, 2014). Pas na het duiden van de
projecties kunnen sommige projecties weer worden terug geëigend, het
splitten en de ‘polarisatie’ verminderen in een organisatie. Het verminderen
van projecties, splitting en polarisatie bevordert integratie en co-operatie in en
tussen groepen, want stress en conflicten verminderen, zodat veranderingen
en ontwikkelingen kunnen ontstaan (Halton in Obholzer & Roberts, 1994).
Vanzelfsprekend is er over organisatiecultuur heel veel geschreven. We
hebben hier een compacte samenvatting gegeven van perspectieven die
behulpzaam zijn om in te zoomen op organisatietrauma.

6.3.2 Over organisatietrauma
“A system will protect its pathologies over its profits… or its future
(Brown, 1997, p.175).”
In dit deel wordt ingegaan op de theorieën over organisatietrauma. Daarbij
wordt de lijn doorgetrokken uit het vorige hoofdstuk, waarin opvattingen over
organisatiecultuur en disfunctionele gedragspatronen zijn opgenomen.
Een organisatie, opgevat als een sociaal systeem, kan te maken krijgen met
een collectief trauma; organisatietrauma. Het kan één van de oorzaken zijn
dat een organisatie ‘vastzit’. Organisatieleden zitten dan vast, gevangen in
patronen die hen frustreren of hen belemmeren om gebruik te maken van hun
capaciteiten om te doen wat ze wensen om te doen. De ontwikkeling van
relaties, groepen en organisaties worden niet alleen gekarakteriseerd door
vastzitten, er is een cycli van bewegen en vastzitten (Smith & Berg, 1987).
De focus van het concept organisatietrauma ligt op het gehele systeem die
individuen creëren, dus op organisatieniveau. De context van de organisatie
en het individueel trauma worden echter wel in beschouwing genomen. In de
beschrijving van een organisatietrauma spelen individuele trauma’s een rol.
Bovenstaande wordt onderbouwd met het concept parallel proces (Smith et
al., 1989, p. 13 in Bloom, 2011). Smith geeft aan, dat wanneer twee of meer
systemen significante relaties met elkaar hebben -ongeacht of ze bestaan uit
individuen, groepen of organisaties- ze de neiging hebben om dezelfde
emoties, kennis en gedrag te ontwikkelen. Deze parallelle processen kunnen
in beweging worden gezet op verschillende manieren. Wanneer het eenmaal
in gang is gezet, blijkt niemand meer immuun hiervoor te zijn. Deze
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emotionele besmettelijkheid gaat dwars door ervaren grenzen van individuen,
groepen en organisaties (Barsade, 2012).
Deze ‘besmettelijkheid’ van trauma roept de vraag op of een individueel
trauma wel een individueel trauma is.
Omschrijvingen van het concept organisatietrauma
De organisatie die als sociale collectiviteit getraumatiseerd kan raken en
daarvan kan herstellen is beschreven door onder andere Pena, Van den
Broucke, Sylin, Leysen & de Soir (2017), Vivian & Hormann (2005, 2013,
2015, 2017), Burke (2012), Gabriel (2012), Hopper (2012), Klein & Alexander
(2011), Bloom (2011), Pross & Schweitzer (2010), Kahn (2001, 2005, 2008,
2015), Stein (1994, 2004, 2007), DeKlerck (2007) en Powley (2012), Powley
& Piderit (2008). De onderzoekers naar organisatietrauma zijn onder te
verdelen in type organisatie waar ze onderzoek hebben gedaan, omschreven
type oorzaken trauma, de omschreven symptomen, factoren in organisaties
die de kwetsbaarheid voor een organisatietrauma verhogen of verlagen en
hun voorstel voor werkende interventies. Andere omschrijvingen voor
organisatietrauma zijn; ‘trauma-effecten in organisaties’ en een door ‘trauma
georganiseerd systeem’.
Vivian en Hormann (2017) hebben de omschrijvingen van organisatietrauma
van verschillende onderzoekers gecombineerd (Stein, 2004, Kahn, 2008;
Vivian & Hormann, 2015). Ze komen tot de volgende omschrijving (Vivian &
Horman, 2017, p.175);
“Trauma is at any level as an experience for which a person-family-group is
emotionally (not only cognitively) unprepared, an experience that overwhelms
ones defensive (self-protective) structure and leaves one feeling totally
vulnerable and at least temporarily helpless. Trauma and traumatization
overpower the organization’s cultural structure and processes and weaken
the organization’s ability to respond to external and internal challenges.
These experiences leave the organization feeling vulnerable and helpless
and create lasting impact on the organizational psyche and culture.”
Bloom (2010, 2011, 2013) noemt organisatietrauma, een ‘trauma
georganiseerd systeem’. Zij heeft het over wanneer de tragedie toe slaat,
daarmee bedoelt ze niet alleen acute stress door een eenmalige
traumatische gebeurtenis, maar ook de impact van chronische stress. Ze
geeft aan dat doordat (kwetsbare) mensen samen een organisatie vormen,
de collectieve bewuste en onbewuste energieën samen een complex
adaptieve systeem vormen met z’n eigen unieke karakteristieken (Senge,
1990 in Bloom, 2010). Door de groepsidentiteit ontstaat er een constante en
interactieve uitdaging om stress tussen organisatieleden en in de organisatie
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als geheel te managen. Organisatietrauma omschrijft Bloom hetzelfde als
Erikson die, door trauma geteisterde, gemeenschappen onderzocht (Erikson,
1994 in Bloom, 2010). Erikson ziet een collectief trauma als;
“A blow to the basic tissues of social life that damages the bonds attaching
people together and impairs the prevailing sense of communality. The
collective trauma works its way slowly and even insidiously into the
awareness of those who suffer from it, so it does not have the quality of
suddenness normally associated with ‘trauma’. But it is a form of shock all the
same, a gradual realization that the community no longer exists as an
effective source of support and that an important part of the self has
disappeared... ‘I’ continue to exist, though damaged and maybe even
permanently changed. ‘You’ continue to exist, though distant and hard to
relate to. But ‘we’ no longer exist as a connected pair or as linked cells in a
larger communal body” (Erikson, 1994, p.233).
Volgens Kahn (2008) raakt door trauma het vermogen van de organisatie om
te reageren op externe en interne uitdagingen verzwakt.
Samenvattend is het concept van organisatietrauma lastig om specifiek te
duiden. Het is een complex begrip en nog niet eenduidig omschreven
alhoewel Pena et al. (2017) een eerste poging hebben gedaan.
Bij
organisatietrauma gaat het erom hoe organisatieleden interne en externe
gedragingen en gebeurtenissen emotioneel hebben ervaren. Hoe ze
betekenis geven aan deze gedragingen en gebeurtenissen, die ook weer
afhankelijk is van hun eigen persoonlijkheid. Onder andere afhankelijk van
hun copingsmechanismen en de context waarin ze deze gedragingen en
gebeurtenissen ervaren. Duidelijk is dat acute of chronische stressoren die de
organisatieleden ervaren kunnen leiden tot emotionele responsen die
mogelijk kunnen leiden tot trauma. Hiervoor hoeven de organisatieleden niet
primair het gedrag of gebeurtenis te ervaren. Ook als familie, vriend,
hulpverlener, collega of indirect betrokkene of mogelijk betrokkene, kun je
een trauma ontwikkelen. Als de emotionele responsen na interne en/of
externe gedragingen en gebeurtenissen blijven bestaan kunnen binnen
organisaties patronen ontstaan die zo disfunctioneel zijn dat de
organisatieleden niet de primaire taak van de organisatie goed kunnen
uitvoeren. Deze patronen worden gevormd en in stand gehouden door de
organisatieleden ongeacht of ze betrokken waren of niet, bij het ontstaan van
het organisatietrauma.
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Oorzaken van organisatietrauma
De oorzaken van trauma’s in organisaties zijn hetzelfde als bij een individueel
trauma, echter het vindt plaats in organisatiecontext. Net als bij een
individueel trauma is bij organisatietrauma sprake van peritraumatische
risicofactoren zoals de ernst van het trauma, de ervaren levensbedreiging,
mate van persoonlijke verwonding of het gaat om interpersoonlijk geweld en
de dissociatie die ontstaat. Deze zijn van invloed op de ontwikkeling van een
trauma.
De oorzaken van een organisatietrauma kunnen buiten of binnen de
organisatie liggen. Het kan gaan om een eenmalige gebeurtenis of
aanhoudende gebeurtenissen of door de impact van cumulatieve trauma’s
door de aard van het werk van de organisatie.
Ook Pena et al. (2017) gaan ervan uit dat een parallel kan worden getrokken
tussen triggers van een organisatietrauma en een individueel trauma. Ze
kaarten aan dat het beschermende emotionele membraan, genoemd door
Stein (in Vivian & Hormann, 2005), wordt beschadigd. Als ingrijpende
gebeurtenissen behoren tot het normale werk in de organisatie, dan worden
de gebeurtenissen vaak niet als traumatisch ervaren (Brown, 1997).
Vivian & Horman (2013, 2015) hebben de gebeurtenissen getypeerd die
kunnen leiden tot traumatisering. Daarbij hebben zij een onderscheid
gemaakt tussen de oorzaken van de traumatisering van buitenaf of van
binnenuit de organisatie en acuut of cumulatief en door de aard van het werk.
Zie tabel 1 Type trauma en oorzaken.
Type

Bron

Voorbeelden

Ingrijpende
gebeurtenis

Extern

Aanval op de werkplek, wegvallen van
financiering

Ingrijpende
gebeurtenis

Intern

Zelfmoord van de leider, misbruik,
verduistering door insider

Aanhoudende
verwonding

Extern

Bedreigingen of open vijandigheid van de
gemeenschap naar de organisatie

Aanhoudende
verwonding

Intern

Misbruik en destructieve
managementpraktijken

Empathische
aard van het
werk

Extern

Onduidelijke grenzen, over-identificatie met
cliënten

Verlossende aard
van het werk

Intern

Geïnternaliseerd oordeel, schuld, depressie,
wanhoop

Tabel 1 Type trauma en oorzaken, Vivian & Horman (2013)
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Vivian & Hormann hebben specifiek onderzoek gedaan in zoals zij
omschrijven missiegestuurde non-profit organisaties. Echter andere
onderzoekers, zoals Kahn (2003), deKlerck (2007) en Brown (1997) die
ander type organisaties onderzochten merken dezelfde oorzaken van trauma
op.
Voorbeelden van duidelijk zichtbare oorzaken zijn eenmalige ingrijpende
gebeurtenissen binnen de grenzen van de organisaties (ingrijpende
gebeurtenis intern). Een klokkenluider pleegt zelfmoord, een minister wordt
verdacht van seksueel misbruik, een student vermoord medestudenten in
school, een directeur pleegt fraude. Ook buiten de grenzen van de
organisatie kunnen duidelijk zichtbare gebeurtenissen plaatsvinden die van
invloed zijn op de organisatie, zoals rampen en wegvallen van financiering
(ingrijpende gebeurtenis extern).
Meer subtiele oorzaken van trauma in organisaties zijn vaak cumulatief. Het
trauma wordt dan niet door een plotselinge gebeurtenis veroorzaakt, maar
pas na een periode van constante aanvallen. Dat kan intern (aanhoudende
verwonding) zijn, zoals het werken met patiënten, moeilijke opvoedbare
kinderen, getraumatiseerde mensen en brutale leerlingen. Extern
(aanhoudende verwonding) gaat het om een bepaalde vijandigheid naar de
organisatie. Media aanvallen, dreiging van rechtszaken. De gebeurtenissen
kunnen uiteindelijk leiden tot trauma’s bij de organisatieleden door de
constantheid van stress. Het trauma ontstaat dan niet direct, maar na een
tijdje.
Organisatieleden kunnen ook getraumatiseerd raken door secondaire
traumatische stress (aard van het werk). Het trauma is dan ‘besmettelijk’. De
zorgverleners werken met mensen die emotionele pijn hebben en dat nemen
zij op. Denk aan specifieke beroepen zoals maatschappelijk werkers,
pleegzorgmedewerkers, verpleegsters en andere medewerkers in
ziekenhuizen, crisishulpdiensten, ambulancemedewerkers en politie. Allen
kunnen getraumatiseerd raken door het werken met mensen die trauma’s
ervaren of hebben ervaren. Door het soort werk dat de organisatieleden
uitvoeren worden bepaalde issues getriggered in de organisaties en bij hun
organisatieleden (Kahn, 2005, Vivian & Hormann, 2013)).

77

Karakteristie dynamieken van organisatietrauma
Vivian &
Hormann

Pena et al.

Bloom

Kahn

Gesloten
grenzen

Centralis Groepsdenken
atie van
relaties Disfunctionele
structuren

Ineenstorting
van grenzen
tussen mensen
en organisaties
Gebrek aan basis
veiligheid
Toegenomen
autoritarisme
Besluitvorming en
conflictmanagement
verslechtert

Besmette Besmettelijkh
lijkheid
eid van
van
trauma
stress en
angst

Hopper

Verzwijgen van
tegenstellingen en
organisatorische
alexithymia
Verlies van
emotiemanagement

Ontoerei
Verlies van
kend
referentiepun
wereldbe
ten en
eld en
emotionele
erosie
zekerheid
organisat
ie
identiteit

Organisatorische
miscommunicatie

Depressie

Dissociatie en
organisatorische
geheugenverlies

Ontwikkeling te
Onveilig
persoonlijke
Mass (1 geheel)
relaties en
Ontstaan
subgroepen.

'samenzwering
van de stilte'

Aggregate
(zwijgen)

Emoties
(angsten,
huilen, woede
en furieus,
nachtmerries
Verlies van focus
op de primaire
taak van de
organisatie.

Incohesie
Sociale en
culturele
regressie

Gebrek aan
probleemoplossi
ngscapaciteit

Toegenomen agressie

Afstanden,
depressie,
gevoelens van
schaamte en
schuld.

Gefaalde
afhankelijkheid

Onopgeloste verdriet,
re-actment en
organisatorische
afwijzing
Wanhoop
en verlies
van hoop

Machteloosheid en
aangeleerde
hulpeloosheid

Hulpeloos
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Aanpassingstraject na traumastressoren; post-traumatische groei
Traumastressoren kunnen leiden tot een organisatietrauma, maar dat hoeft
niet. De organisatieleden kunnen zich eventueel ook succesvol aanpassen
aan de nieuwe situatie die is ontstaan door de ingrijpende gebeurtenis(sen).
Er kan sprake zijn van posttraumatische groei (Brown, 1997; Burke, 2012).
Concepten die een onderdeel vormen in het individueel traumaproces zijn
coping, veerkracht en posttraumatische groei.
Coping is alles wat iemand doet aan cognitieve en gedragsmatige
inspanningen om de invloed van een vermeende of feitelijke stressor te
overwinnen, te verminderen of te tolereren. Hoe iemand reageert op een
stressvolle situatie wordt veel meer door iemands copingstrategie bepaald,
dan door de aard van het probleem. Folkman en Lazarus (1980)
onderscheiden twee vormen van copingsstrategieën. De emotiegerichte en
de probleemgerichte coping. De emotiegerichte coping is gericht controle
over de emotionele respons op de stressor, op het af laten nemen van de
emotionele gevolgen van stress. Probleemgerichte coping is gericht op het
oplossen van het probleem door de situatie te veranderen of door het eigen
gedrag te veranderen; mensen proberen om de eisen van de omgeving te
verlagen of de eigen hulpbronnen te versterken.
Wat nodig is voor het inzetten van copingstrategieën is onder andere
veerkracht. Veerkracht is het vermogen om te gaan met crisissituaties door
beroep te doen op persoonlijke en sociale hulpbronnen en deze te gebruiken
voor de eigen ontwikkeling (Carver, 1998). Het resultaat van coping kan zijn
posttraumatische groei (Tedeschi & Calhoun, 1996; Tedeschi & Calhoun,
2004).
Posttraumatische groei (PTG) is een benadering van trauma volgens de visie
van positieve psychologie (Tedeschi en Calhoun, 1996). Zij omschrijven PTG
als “persons experiencing this phenomenon have developed beyond their
previous level of adaption, psychological functioning, or life awareness, that
is, they have grown” (Tedeschi & Calhoun, 1996, p.3).
Het verschil tussen PTG en veerkracht is de omvang van het herstel. PTG
gaat verder dan veerkracht. Veerkracht betekent dat men zijn levenskwaliteit
terugvindt, terwijl een ontwikkelende persoonlijkheid zelfs een voordeel kan
ondervinden van uitdagingen (Hardiness, 2013; Maddi, 2015).
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