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EEN WOORD VO O RAF

Dit stuk rretenc3eert geen grondige of uitputtende behandeling

te zijn van het onderwerp groepsgedrag . Ook rl.e selektie van

literatuur is vrij willekeurig tot stand gekomen en beperkt .
t7at wel is beoogd, is hen die -praktisch funktioneren in

(taak-) groepen en het de moeite waard vinden eens stil te

staan bij het funktioneren van deze groepen, en hun eigen (indi-

viduele) funktioneren daarin, een praktisch hanteerbaar middel

daarbij te geven . Zo is het mogelijk met behulp van dit stuk

groenen systematisch te observeren, ter diskussie te stellen

of praktische oefeningen voor groepen op te stellen . Ook kan

het dienen als "ko#nitieve ondersteuning" van voornamelijk

emotionele- en handelingservaringen, opgedaan door deelnemers

aan trainingen, gericht op het funktioneren in/van groepen .

In,dit verband kunnen genoemd worden het keuzevak "werken in

en met groepen", en de samenwerkingstrainingen aan bestaande

( Troj ekt- ) groeren die door de Werkgroep 0.0.G. worden uitge-

voerd .
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I KOMMUNIKATIE EN ROLGEnRAr7

Een van de manieren om te leren over groepen is het ob-

serveren en analyseren van de gebeurtenissen in de eigen

groep . Elk van ons heeft zijn leven lang deel uitgemaakt

van*p,roepen van allerlei aard -het gezin, een buurtgroepje,

een clubje, een sportteam, een werkgroep, etc .-, maar zelden

nemen we de tijd om even te stoppen en na te gaan wat er

nu gebeurde in de groep, of waarom de leden zich gedroegen

op de manier waarop ze dat deden .

Maar waar kijken we dan naar? Wat valt er te zien in een

groep?

1, Inhoud versus proces

Als we observeren waarover een groen praat, richten we

onze aandacht on de inhoud . Als we proberen te observeren

hoe de groep kommuniceert (d .w .z . wie praat hoe lang, off

wie nraat tegen wie) hebben we het over het groersproces .

De meeste onderwerpen uit de thuis- of werksituatie bena-

drukken de inhoud : "wat is goed leiderschap", "hoe kan men

groepsbijeenkomsten meer effektief doen verloren" . Het zijn

zaken die we met "daar en dan" aanduiden, in die zi~ dat

ze abstrakt zijn, het verleden of de toekomst betreffen, en

ons niet direkt raken . Richten we onze aandacht or het groers-

proces, dan kijken we naar wat onze groep doet in het "hier

en nu", hoe de groep werkt in de zin van procedures en or-

ganisatie .

Feitelijk is de inhoud van de konversatie vaak de beste

leidraad om vast te stellen welk rroces-gegeven de mensen

bezig houdt als ze het moeilijk vinden dat gegeven direkt

onder ogen te zien . Bijvoorbeeld :



INHOUD: PROCES:

a . Praten over authoriteits-
problemen in werksituaties,
kan betekenen . . . .

dat er een leidersc,haps-
konflikt gaande is in de
groe p

b . Praten over hoe slecht
groepsbijeenkomsten vaak
verlopen, kan betekenen . . . .

dat groepsleden ontevreden
zijn met het funktioneren
van hun eigen groep

c . Praten over deskundigen in
organisaties die eigenlijk
niemand tot nut zijn, kan
betekenen . . . .

dat er ontevredenheid bestaat
over de rol van de leider of
begeleider van de groep

Eenvoudig uitgedrukt, betekent kijken naar het proces het

richten van de aandacht op wat er in de groen gebeurt en

proberen dat te begrijpen in termen van andere dingen die

in de groep zijn gebeurd .

2 . Kommunikatie

Een van de eenvoudigste wijzen om een groe-psproces te obser-

veren is het kommunikatie-patroon

a . Wie praat ; hoe lang ; hoe vaak?

b . Naar wie kijkt men als men praat?

-naar niemand

-naar de groer

-naar een enkeling of enkelen, mogelijk

gevers?

rotentiPle steun-

c . Wie spreekt na wie? Wie onderbreekt wie?

d . Welke kommunikatie-stijlen of-middelen worden gebruikt?

bevestigingen, vragen, stemgeluid, gebaren, etc .

Dit soort observaties kunnen ons houvast-bieden bij andere

belangrijke zaken die in cie groep bestaa.n, zoals wie leidt

wie o .ff wie betnvloedt wie?



Menselijke kommunikatie in een oog-in-oog situatie is bijna

altijd komplex en vaak een interaktie . De komplexiteit van

motivatie en gedrag van de zender staat tegenover dezelfde

komplexiteit van waarneming en motivatie van de ontvanger .

Een verscheidenheid van indrukken of boodschannen worden

verzonden en ontvangen Sn een moging tot kommunikatie, en

vaak is een grote hoeveelheid interaktie tussen de betrokken

nersonen nodig om de kommunikatie effektief te doen zijn .

Het is belangrijk bij een dergelijke kommunikatie enkele van

de krachten te onderkennen die in de interrersonale of groeps-

situatie aanwezig zijn en die de kommunikatie beinvloeden,

Groepen en interpersoonlijke relaties staan voortdurendd voor

het gemeenschapnelijk probleem om doelstellingen te verwezen-

lijken of taken uit te voeren en om de groen of de relatie

werkbaar te houden . Als bijvoorbeeld de kommunikatie in de

groep slecht verloont, kan men niet effektief samenwerken ;

als men geen eensgezinde nrocedure heeft, of als er sprake

is van kompetitie tussen de leden of met de leider,. zal men

weinig effektief kunnen werken . De groer moet zich dus voort-

durend bewust zijn van en werken aan problemen van zowel tank-

uitvoering als groepsbehoud,

3 . Taakrollen in een roep

Het volgende gaat ervan uit dat het de taak van een groe r is

gemeenschannelijke n roblemen te selekteren, te definiëren en

or te lossen . De rol-omschrijvin F en staan i_n relatie tot

funl-ties van ver g emakkelijken en koórdineren van nrobleem-

oplossend.e groersa.ktiviteiten . Elk groepslid kan meerdere rollen

vervullen .

a, initieren/ het doen van suggesties of voorstellen die een

bijdragen : nieuw idee of een veranderde manier van nro-

rlemen-benade .ring inhouden . Het nieuwe daaraan

kan de vorm hebben van een voorstel tot het

herzien van het groersdoel of van de nrobleem-

omsch .ri,iving . Het kan de vorm krijgen van een

voorgestelde oplossing of een manier om een



moeili,jkheád te overwinnen waarmee de groer

werd gekonfronteerd . Ook kan het een voorstel

zijn tot een nieuwe rrocedure voor de groep,

een andere manier om de groer te organiseren,

gegeven de taak waarvoor de groer staat,

b .'informatie vragen om verduidelijking van suggesties in

zoeken : verband met hun eventuele adekwaatheid, vragen

naar deskundige informatie en feiten die be-

trekking hebben op het nrobleem waaraan de

groen werkt,

c . meningen zoeken van informatie nietzozeer omtrent de

zoeken : feiten van de zaak, maar gericht op verduide-

lijking van de qaarden en voorkeuren die ver-

band houden met wat de groe r wil bereiken, of

van de waarden die in su ggestie besloten liggen

en die welke in eventuele alternatieve sug-

gesties kunnen schuilen .

d . informatie het naar voren brengen van feiten of algemene

geven: gegevens die "gezaghebbend" zijn o-P een ervpring

inhouden d ie aansluit bij het Proensrrobleem .

e, mening geven ; het geven van meningen over een gedane supgestiP

of over alternatieve suggesties . De nadruk ligt

op het voorstel om als groen bensP,l d e waarden

te hanteren, niet zozeer on relevcinte feiten

of infor.rme.tie .

f, uitwerken : het uitroeren van suggesties in termen van voor-

beelden of mogelijke betekenissen, het bit-den

van een logisch kader voor redane suggesties,

en proberen af te leiden hoe een idee of sug-

gestie zou kunnen uitwerken, indien het (loor d P

proer zou worden overgenomen .



g . koórdineren : het aantonen of verd.uideli .iken van ~e relatie .-,
tussen verschillende ideeën en suggesties,

proberen ideeën en surgesties te verenigen

proberen de aktiviteiten van verschillende

of

leden of subgroeren op elkaar af te stemmen .

h, oriënteren : het benalen ven de positie van de greep met

het oo# op de doelstellingen door samen te

vatten wat er gebeurd is, te wijzen op af-

wijkingen van overeengekomen richtingen en

doelen, of vragen te stellen over de richting

die de groersdiskussie inslaat,

i, evalueren : dat wat de groer bereikt heeft onderwerpen

aan een standaard, een norm, of meerdere

standaards/normen met betrekking tot het groers-

funktioneren in het licht van de groepstaak .

Dat zou bijvoorbeeld kunnen betreffen - het

evalueren van de "praktische betekenis", de

"logika", of de "procedure" van een suggestie

of van een periode van diskussie .

j . aktiveren : de groep opporren tot aktie of tot het nemen

van een beslissing, het pogen de groep te

stimuleren of tot grotere aktiviteit te brengen

of tot aktiviteit van een"betere kwaliteit",

k, helpen t,a,v, het bevorderen van de voortgang van de groep

procedure : door dingen voor de groep te doen : routine-

taken uitvoeren, materiaal distribueren of het

manipuleren met andere voorzieningen .

1 . registreren : het noteren van suggesties, opschrijven van

genomen groe psbeslissingen en van het diskussie-

produkt (bet groepsgeheugen) .



1+ ; Rollen ter instandhouding van de groep

De volgende analyse van groeps- of leden-funkties is gericht

on die aktiviteiten die de loyaliteit en d e motivatie in de

groep verhogen en de kapaciteit van de groep tot open, eerlijke

en effektieve interaktie en probleem-oplossing doen t n rnem+•n,

Deze rollen kunnen door een of meerdere leden vervuld worden .

s, . aanmoedigen : nrijzen, interesse tonen, blijk geven van

eensgezindheid, aksepteren van bijdragen van
anderen ; blijk geven van warmte en solidariteit
in de houding t .o .v, andere groersleden, aan-
dachtig en serieus luisteren naar bijdragen

van anderen, deze bijdragen volledig en ade-

kwaat in overweging nemen zelfs indien men

er niet volledig achter stamt ; het gevoel aan

anderen over brengen dat-"dat wat jij probeert

naar voren te brengen is belangrijk voor mij" .

b . harmonizeren : bemiddelen bij geschillen tussen andere leden,

pogen onenighed en te verzoenen, spanning ver-

minderen in konfliktsituaties door grapjes te

maken of "olie or de golven te gieten", etc .

c . schikken : opereren vanuit een konflikt waarin j e eigen

idee of rositie betrokken is, en daarbij een

kompromis aanbieden door status af te staan,

fouten toe tegeven, jezelf onder kont .róle

houden ten behoeve van de harmonie binnen

groep, of "halfweg" toe te geven aan het

standpunt .

te

rI e

groers-

d . bijdragen nogen de kommunikatie-kanalen oren to houden

bewaken : door de rarticipatie van anderen aan te moedigen

of te vergemakkelijken of door regulatie voor

te stellen van de kommunikatie-stroom .



e . normen stellen : het uitspreken van standaards, normen, idealen

voor de groer of het toerassen van normen bij

het evalueren van de kwaliteit van het groers-

rroces,

f, observeren : het bijhouden van verschillende espekten van

het groersproces en deze gegevens met inter-

pretaties inbrengen als de groen haar proce-

dures evalueert . De bijdragen van de rersoon

,iie deze rol vervult worden doorgaans het

meest geaksenteerd door de groer als deze rol

door deze persoon vervuld werd op verzoek van

de groep en als het verslag aan de groer vrij

is van waar.de-oordelen, bijval of afkeuring,

g, volgen : meegaan met de groep, meer of minder rassief

aksepteren van ideeën van anderen, dienen als

toeschouwers(s) bij diskussie en besluitvorming

5, Anti-groepsrollen= indi v~duele rollen

Niet alle gedrag dat in een groep vertoond wordt is gericht op

taakuitvoering en g .roepsbehoud . Fr wordt ook gedrag vertoond dat

gericht is op het voldoen aan individuele behoeften van leden,

gedrag dat vaak niet-funktioneel is of zelfs ten koste gaat van

de "Fezondheid" van de groep .

a . ag g ressief : bouwen aan eigen status ten koste van de

status van anderen, door anderen te bekritiserei

of te blameren, vaarden, gedrag of gevoelens

ven anderen af te keuren, het aanvallen van

de groep, een inrlivi,du of het probleem .

b, blokkeren : het verstoren van de voortgang van de groer

door ineens van koers te veranderen, r,er-

soonliike ervaringen or te halen die niets

met het probleem te maken hebben, ideeën te

verwerr en z .onder duidelijke re d enen, punten

opnieuw op te halen die de groep bewust
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verworren of renegeerd heeft .

c . erkenning

zoeken : proberen de aandacht te krijgen, door lui,1

en expressief te praten, extreme ideeén naar

voren te brengen, ongewoon gedrag te ver-

tonen, persoonlijke prestaties naar voren

te brengen, etc .

d . opbiechten : de groep rebruiken als klankbord door per-

soonlijke, niet op de groep perichte, re-

voelens, pezichtsnunten o .ff ideologYën te

uiten .

e . rondzwieren : het tonen van gebrek aan betrokkenheid met

het groepswerk . Kan verschillende vormen

aannemen : grappen maken, nabootsen, cynisch

doen, h©nchalantt ged.rapren,

f . domineren/

wedijveren :

P•

proberen macht af te dwingen door de groep

of individuen te manipuleren ; proberen het

beste idee te produceren, het meest aan het

woord zijn, de meeste rollen te vervullen,

de leider voor zich te winnen, etc .

zoeken van hulp, nroberenusvmpathie-reakties" aan anderen te

symD_e.thiet ontlokken door uitingen van onzekerheid> ver-

warring of teleurstelling, of door *jezelf

of je eigen ideeen te kleineren .

f . "belangen het introduceren of steunen van sugFesties

behartigen" : die verband houden met "stokpaardjes", voor-

oordelen, persoonlijke filosofign, e .d .

Deze hebben vaak betrekking or bepaalde be-

volkingsgroepen : b .v . de "kleine middenstandwr",

de vrouw .



i . terugtrekken : onverschillig of passief doen, toevlucht

zoeken in extreme formaliteiten, dagdromerijen,

het "de domre uithangen", fluisteren tegen

anderen, afdwalen van het onderwerp, etc .

6 . Analyse-nivo's van groepsgecl.raF

We zagen dat het gedrag in een groep geanalyseerd kan worden

or twee nivo's die elkaar wederzijds belnvloeden :

- nivo van de groepstaak

- nivo van het groepsbehoud

Daarnaast beinvloeden die gevoelens die groensleden hebben over

het werk dat zij doen zichtbaar de omvang en kwaliteit van het

werk . Gevoelens zijn onverbrekelijk verbonden met alle denken

en'hfl,ndelen . Vandaar de tweede set van analyse-nivo's :

- nivo van het werk

- nivo van emoties

Een derde manier om naar de komplexe groens- of inter-rersoonlijke

situaties te kijken is te realiseren dat er een grote verscheiden-

heidd aan doelen en bedoelingen or groer- en individueel nivo

aanwezig is . Vaak is het nuttig in het oog te houden dat er naast

de erkende, openlijk genoemde taken ook een aantal erkende, maar

niet ex-nliciet gemaakte, taken en doelstellinpen zijn . Een aan-

tal doelen, gevoelens, behoeften, zowel van de groer als van in-

dividuen, worden niet onenlijk genoemd als eigen aan de groer,

maar zijn toch even belangrijk en van evenveel invloedd op het

groe r sgebeuren als de wel openlijk genoemde taken . Dit onderscheïd

kunnen we aanduiden als :

- open agenda

- verborgen agenda



7 . Kommunikatie en motiv atie

Kommani.katie is niet een zaak van woorden alleen . De stemintonatie,

de keuze van woorden, de lichaamshouding e .d . brengen allen een

aantal informatie over . Een eenvoudige uitsnraak als :

"goede morgen" kan door de daarnaast overgebrachte informatie

een smeekbede zijn of een uitdrukking van ondergeschiktheid, etc .
De ontvangert kan op zijn beurt b .v . minzaamheid, bewustzijn van

machtspositie, of vijandigheid overbrengen zonder zich daar in

woorden over uit te laten .

Kommunikatie is het resultaat van komplexe motivationele

systemen van de kant van beide rartijen . Daarom is bet belangrijk

beDaalde opmerkingen te maken over motivatie en gedrag .

Alle gedrag is gemotiveerd- is niet toevallig . Hgt lijkt gemak-

kelijk te denken dat versprekingen, misplaatste humor, e .d . vol-

strekt toevallig zijn . In werkelijkheid zijn al onze gedrag,ingen,

verbaal en non-verbaal, gemotiveerd op een bepaald nivo van ons

motivationele systeem .

- Er zijn meerdere oorzaken voor ons gedrag . 'Taak zoeken wij een

enkele, eenvoudige oorzaak ter verklaring van het gedrag en de

kommunikatie van de ander, terwijl in werkelijkheid een veel-

voud aan oorzaken aanwezig is .

Niet alleen de zender in de kommunikatie draagt vele komrlexe

motivaties met zich mee en draagt er vele van over ; ook de ontvanger

"hoort" de kommunikatie vanuit een even komplex motivatieneel

s,ysteem . Elk van ons heeft een waarnemingsscherm of filter waar-

door wij het gedrag van anderen waarner}en .

We "horen" wat we willen horen . Het individu weet niet welke van

de vele boodschappen die hij uitzendt ontvangen worden of dat het

wa,a.rnemingsscherm van de ander de bedoelde boodschap vervormt .

Elk van ons is geinteresseerd in het opbouwen en in stand houden

van zijn self-image, het (gewenste) beeld dat wij van onszelf

hebben opgebouwd . Boodschappen die overkomen als bedreigend voor

onze self-image en de image die we willen dat anderen van ons heb-

ben ontlokken ons defensieve of aggressieve reakties .
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zelfs als de zender zich niet bewust is van het bedreigende in

zijn boodschan . Resultaat is da-,k geen van beiden naar de ander

luistert of reageert op de image van waaruit de ander spreekt .
Men spreekt langs elkaar heen .

8 . Het interaktie-proces

De interaktie_van enlindividu met anderen in een groen kan men

zien als een proces met de volgende fasen :

1 . Het individu heeft beraalde gevoelens over zichzelf en een

geheel van attituden (houdingen) ten opzichte van de anderen

met wie hij in interaktie staat of wil staan .

2 . Deze gevoelens en attituden worden intenties, bedoelingen ten

opzichte van die anderen . Bijvoorbeeld :

zegt dat zijn ideeën gewaardeerd worden

3 .

leveren, kunnFn we voorspellen dat hij

als zijn gevoel hem

en zijn attituden ten

opzichte van anderen inhouden dat hij graag een bijdrage wil

-positiei.o• 'h ; jdrage te leveren

de intentie heeft om '
in een groepssituatie.

Deze intenties zijn de oorzaak van het feit dat het individu

Dat gedrag wordt ge-

b . zijn mogelijkheden : elk van ons is in zijn"gedra g srerertoire

beperkt door het leerproces waaraan (jit renertoire onderhevig

in de groep bepaald gedrag zal initiëren .

stuurd door :

a . Zijn intenties

is geweest . Het anticiperen op getirar dat wij denken te gaan

of willen vertonen kan angst bij ons onroeren, waardoor wij

afzien van dat gedrag .

c . Zijn "verleden" in de groep : de reakties die hij reeds heeft

vertoond ten aanzien van het gedrag van de anderen .

Deze fasen leiden tot "gedrags-outrut" .



4 . Het vertoonde gedrag (de gedrags-outrut) gaat dan door

de filter die bij de anderen aanwezig is . nie filter

omvat zaken als hun waarden-systeem, verwachtingen om-

trent hoe ons individu zich in deze situatie zou moeten

gedragen en ervaringen met hoe hij zich is soortgelijke

situaties heeft gedragen .

5 . Het vertoonde gedrag wordt vervolgens door de anderen

geëvalueerd in termen van deze verwachtingen . Het kan

eraan voldoen, het kan er ook van afwijken .

6 . Als resultaat van deze evaluatie ontwikkelen de anderen

betaalde intenties ten opzichte van het individu .

7 . Deze intenties dienen weer om hun gedrag tegenover het

individu te motiveren .

Met deze fasen is de "gedrags-input" beschreven .

8 . Dit gedrag gaat_, doorr de filter die ons individu eigen

is : zijn gevoelens omtrent zichzelf en zijn attituden

(die hij aanvankelijk reeds had), en hij krijgt feed-

back, terugkoppeling, die zijn verwachtingen bevestigt

of verandert .



II pROBhEEm-nPL(1SSING IN GR O EPFN

In het voorgaande lag de nadruk on kommunikatie en rol-

gedrag, met het doel na te gaan hoe enkelvoudige bijdr a gen,
uitspraken, ge d ragingen in groepen begrepen en geklassifi-

ceerd kunnen worden . Daarnaast lijkt het zinvol de bredere
konte kàt waarin een en ander gebeurt aan de orde te stellen :

In het nu volgende kan men aan het begrip ltrrobleemt? een
brede betekenis toekennen : elk doel dat een groep zich ge-

steld heeft, elke taak die een groep moet of wil uitvoeren,

kan men hier invullen, mits er enige beslissingsruimte of
keuzevrijheid voor de groep aanwezig is .

1 . Klimaatstypen

Men kan grofweg drie klimaats- of gesprekstypen onderscheiden
in groepen :

a . het gevecht, de win-verlies-situatie

kenmerken : -geen gemeenschappelijk belang

-individuele doelstellingen prevaleren en

leiden tot manipuleren .

-de anderen mogen (desnoods) vernietigd worden

-de interaktie bevat uitsluitend taak-elementen

-beeldvorming en oordeelsvorming worden "over-

geslagen" .

b . de onderhandeling

kenmerken : -gemeenschappelijk overkoepelend belang

-wil om tot overeenstemming te komen is as,n-
wezig

-srelelement en s p elregels

-tegengestelde doelstellingen en grenzen
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c . overleg, probleem-oplossing

kenmerken : -gezamenlijk belang

-gezamenlijk doelstelling : wil om te zoeken

naar beste oplossing voor totaliteit

-interaktie bevat zowel "taak" als "groe»s-

behouds "-elementen .

In het hier volgende wordt van het laatstgenoemde klima .attyre
uitgegaan .

2 . Het procesvan probleem-orlossing

Het rrobleem-oplossings-rroces kan in diverse stapren, fasen

verdeeld worden . Uit diverse studies is gebleken dat er grote

verschillen bestaan tussen de wijze waarop prop-pen problenen

oplossen, maar er is ook een opvallende eensgezindheid onder

theoretici en onderzoekers over het algemene verloor van het

effektieve probleem-oplossings-rroces . Dit zou dan de volgende

fasen doorlopen :

-algemene oriëntatie

-definiëring en formulering van het rro"bleem

-opstellen van alternatieven

-besluitvorming (evaluatie en keuze)

-toetsing

Het benaderen van dit proces als een reeks opeenvolgende

stappen betekent niet dat dit proces ook werkelijk aldus

verloopt of zou moeten verloren . (:ewoonlijk vertonen de fasen

veel overlap en interaktie met elkaar . Men kan bijvoorbeeld

tijdens de besluitvormingsfase terugkeren naar het opstellen

van alternatieven of dePinigring van het rrobleem om meer in-

formatie ten behoeve van de besluitvorming te krijgen . De in-

deling in en beschrijving van de diverse fasen dient veeleer

gezien te worden als een manier om de probleem-oplossings-

procedures te organiseren voor studie- of trainingsdoeleinden .



2 .1 . Algemene oriëntatie

De algemene oriëntatie of "set" in de benadering van

een situatie is van grote invloedd op de manier waaror

op die situatie gereageerd zal worden . Het type orign-

tatie dat onr,.fhankelijke probleem-orlossing mogelijk

maakt, zou een set of attitude bevatten, die

-het feit aksepteert dat problematische situaties een

normaal bestanddeel van het leven uitmaken, en dat

het mogelijk is de meeste van deze situaties effektief

het hoofd te bieden .

-herkenning van het optreden van problematische situaties

mogelijk maakt .

-de tendens om ofwel impta.lsief te reageren ofwel niets

te doen tegenhoudt .

Vooral de algemene verwachting van het individu, dat

hij in staat zal zijn zich voordoende rroblemen or te

lossen, en in staat is zijn omgeving te kontroleren, is

van grote invloedd gebleken or het al dan niet suksesvoll

zijn in problematische situaties .

Zelfs als men de komplexiteit van zijn omgeving aanvaardt

en vertrouwen heeft in zijn kapaciteiten om diverse

situaties effektief het hoofd te bieden, hoeft het nog

niet gemakkelijk te zijn problematische situaties te on-

derkennen als die zich voordoen . vaak treedt eerst een

emotionele reaktie op bij het individu (b .v . faalgevoelens)

Het is dan zaak deze emotionele toestand niet te doen

voortbestaan of via bepaalde (defensie) mechanismen aan-

vaardbaar te maken, maar hem te zien als een teken, een

sein om de aandacht te richten on de problematische situati,

die hem voortbrengt .

Diverse onderzoekers hebben aangetoond dat minder sukses-

volle Arobleem-orlossers vaak impulsief en ongeduldig

zijn, en snel opgeven als de oplossing zich niet direkt

aandient . Fen eerste vereiste is dus "to stop and think"!



2 .2 . Probleem-stelling

De zich aandienende broblematische situatie is vaak

een dubbelzinnige ; de nodige feiten en informatie ont-

breken en suggesties met betrekking tot de richting

die het probleem-oplossings-•proces zal moeten nemen

worden nauwelijks geboden . na de vermijdingsreaktie

waarvan voorheen sprake was, zal men

-alle asrekten van de situatie in werkbare termen moeten

definiéren

-elementen van de situatie op de juiste wijze moeten

formuleren of klassificeren om aldus belangrijke van

onbelangrijke informatie te scheiden, de hoofddoel-

stellingen te bepalen en de voornaamste subproblemen,

uitgangspunten of konflikten te s-necificeren .

De noodzaak van specificiteit en uitgebreidheid in een

gedetailleerde probleembeschrijving kan niet overschat

worden . Om verzekerd te zijn van effektiviteit van de

volgende fasen in het proces dient dm groer het gebruik

van vage of dubbelzinnige termen te vermijden ; alle be-

schikbare ineormatie moet gebruikt worden, en eventueel

moet nieuwe, niet clirekt beschikbare, informatie ge-

zocht worden, speciaal als de situatie veel nieuwe on,-

bekende eigenschappen bevat . Moeilijke en onbekende be-

grippen dienen vertaald te worden in meer eenvoudige,

konkrete en bekende begrippen .

Voor een juiste formulering van het probleem dienen

-de grenzen van het probleem vastgesteld te worden

-de feiten geordend te worden

-belangrijke van niet-ter-zake-doende feiten onderscheiden

te worden

-hiaten in de beschikbare informatie te worden onderkend

-de andere gegevens, nodig om deze hiaten te vullen,

te worden gespecificeerd .

Het is gebleken dat individuen en groepen meer met begrip-

pen en de daaruit afgeleide informatie werken dan met de

reële dingen of gebeurtenissen in de situatie .
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Dat verklaart dan ook de belangrijke rol van klassi-

fikatie en duidelijke begripsvorming bij het probleem-

onlossen .

Een mogelijk klassifikatie-type is het onderverdelen

van het rrobleem in meerdere meer beheersbare subpro-

blemen . Formulering kan b .v . plaatsvinden in termen van

een konflikt tussen een doelstelling en een (fysiek of

sociaal) obstakel dat het bereiken van het doel blok-

keert, of in termen van een konflikt of onverenigbaar-

heidd tussen twee of meer schijnbaar strijdige doelstel-

lingen .

2 .3 . nr str_llen v an alternatieven

Als het probleem adekwaat geformuleerd is, kan worden

overgegaan tot het verzamelen van alternatieven (moge-

lijke oplossingen) . Het verzamelen van mogelijke or-

lossingen dient dus,danig te gebeuren dat de waarschijn-

lijkheid, dat de meest effektieve onlossing van deze

verzameling deel uitmaakt, zo groot mopelijk is . Een

beproefde methode daartoe is "brains-terming", een pro-

cedure die ontwikkeld is om het zoeken naar ideeën in

groepsbijeenkomsten te vergemakkelijken . De richtlijnen

bij brainstorming zijn :

-kritiek is niet toegestaan ; het beoordelen van ideeën

geschiedt pas later .
-"free-wheeling"

beter

-kwantiteit

is welkom ; hoe wilder het idee, hoe

belangrijk : hoe groter het aantal ideeën,i ss

des te groter

-kombinatie en

het bijdragen van

nemers suggesties

is de kans op bruikbare ideeën

verbetering wordt nagestreefd ; behalve

eigen nieuwe ideeën, kunnen de deel-

doen ter verbetering van ideeën van

anderen, of aangeven hor twee of meer ideeën samengevoegd

kunnen worden tot een nieuw idee .



De basis-principPs van de brainstorming-r_rocedu .re

zijn (1) uitstel van oordeel, en (2) kwantiteit leidt

tot kwaliteit . Het uitstel-van-oordeel prinaipe stelt

dat men meer ideeën van goede kwaliteit kan produceren,

als men evaluatie uittelt tot na de opstelling van

een lijst van mogelijke alternatieven . `rolgt men dit

principe dan zal elk individu het ene alternatief na

het andere geven zonder zich te bekommeren om de waarde

bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van zijn ideeën .

Zijn losgelaten fantasie zal niet in vrije associaties

verzeild raken, maar leiden tot ideeën, zodanig beperkt

dat ze duidelijk betrekking hebben on het onderhavige

probleem,

Het ligt voor de hand dat de ideeën-rroduktie sterk

wordt beinvloed door de wijze waarop het probleem is

gedefinieerd en geformuleerd .

11

Voor wat betreft het nastreven van kombinatie en verbeterin,

van ideeën is een speciale techniek mogelijk : de "forced

relationships", wat inhoudt het kombineren van elk idee

met ieder ander idee .

Behalve procedures die dienen om een zo groot mogelijke

variëteit van ideeën te krijgen, moet de verzameling-van-

alternatieven-fase van het probleem-oplossings-proces

ook procedures bevatten die identifikatie en beschrijving

op het juiste niveau van specificiteit verzekeren . De be-

hoefte aan duidelijkheid en konkreetheid is hier even

belangrijk als in de voorgaande fase . Gebleken is dat

personen hun oplossings-mogelijkheden eerder beschrijven

in termen van algemene strategieën (doeleinden, met zeer

algemene of vage middelen) dan in termen van specifieket

gedragingen . Oplossingen hiervoor zijn : (1) bewust op-

stellen van ideeën in termen van specifieke akties, of

(2) eerst zoveel mogelijk algemene stategieën te verzamelen,

vervolgens de besluitvormingsfase in te gaan en de beste

strategie selekteren, en tenslotte terug te keren naar

de alternatieven-verzamelings-fase om zoveel mogelijk

alternatieve specifieke gedragingen te rroduceren die

aan de gekozen strategie beantwoorden .



Deze tweede methode heeft bepaalde voordelen : bespaart

energie en is meer efficiënt, er hoeven ninder sreci-

fieke gedragingen verzameld te worden .

2 .4 . Besluitvorming

De opstelling van een aantal alternatieve akties be-

tekent voor de probleem-oplossers eigenlijk het inruilen

van oude nroblemen voor nièuwe . Indien slechts éen moge-

lijke aktie gezien wordt, kan direkt tot handelen worden

overgegaan, en is besluitvorming niet nodig . Zoals we

reeds zegen, is de kans op een "kwaliteits-onlossing"

groter als het aantal alternatieven toeneemt . Het rro-

bleem is nu hoe het beste alternatief onderkend en ge-

kozen kan worden .

Om de kwaliteit van beslissingen te ortimaliseren, en

om de algemene besluitvormingsvaardighei<3 te verbeteren

kan men het verwachte nut (opbrengst) van elk alterna-

tief vaststellen door het gelijktijdig in overweging

nemen van :

-de waarde van de uitkomst, het resultaat van dat ge-

dragsalternatief

-de waarschijnlijkheid, kans, dat het alternatief zal

leiden tot dat resultaat .

Zowel de eerstgenoemde waarde-bepaling als de daarna

genoemde kansschatting zijn subjektief . De in voorpa,and.P

fasen verkregen definiëring en afbakening van rroblemen,

konflikten e .d . vormen een soort tAakbescbrijv ;ng die

dient als kontext waarbinnen de evaluatie van de gevolg(-n

van een orlossings-alternatief roet nlaatsvinden . Dit

kan rle sub,iektieve schettingen vereenvoudigen, doch geens-

zinsde- noodzaak van waarde-oordelen teniet doen . Fn r7eze

waarden verschillen van inr1ivi~u tot indivi(lu .
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21-Bovendien
zal elk orlossings-alternatiPf, terwijl het

dient als middel tot een bepaald resultaat, een aantal

andere konsekenties met zich meebrengen, zowel or lange

als or korte termijn en zowel . sociale als rersoonli.,iVe .

Niettemin zou ieder individu, or hesis van zijn e~gen

ervaringen in het verleden, zijn kennis van de ervaring

van anderen en de informatiee over de bestaande rrorle-

ma.tische situatie, in staat moéten zijn or or zijn

minst algemene schattingen te maken van de konse-kwenti.es

van diverse handelingswijzen .

Na de voorsrelling en evaluatie van konsekwenties volgt

de laatste stap in de besluitvormi_ngsfn.se : oordelen welk

alternatief het "beste" of "o-ntimaal" is . Vierbij moeten

de diverse alternatieven tegen elkaar worden afgewogen,

rekening houdend met de waarden van de verwachte konse-

kwenties en de geschatte waarschijnlijkheid van optreden

e .rvail .

7n de voorgaande fase, verzamelen van alternatieven, werd

onderscheid gemaakt tussen "strategie" en snecifieke

ekties . Het hesluitvormingsrroces m .b .t . de beste strate-

gie is in wezen hetzelfde als dat m .b .t . het meest effek-

tieve srecifieke gedrag .

Het enige verschil is het doel waartegen de orbrengst

wordt geschat . Bij de keuze van d e beste strategie wordt

de waarde van de strategie bepaald door de waarschijnlijk-

heid dat de strategie een effektieve oplossing biedt voor

het -nrobleem, terwijl de evaluatie van de srecifieke

middelen (ter uitvoering van de geselekteerde strategie)

geschiedt aan de hand van de effektiviteit waarmee de

strategie wordt uitgevoerd .

2 .5 . Toetsing

Alle voorgaande fasen hadden als doel de kans op een goe d

resultaat te optimaliseren . De toetsingsfase dient om

het werkelijk resultaat vast te stellen en korrektie moge-

lijk te maken . De groep laat zich hierbij leiden door é en



bepaalde "standaard", een soort a.sriratienivo . Is

het resultaat in overeenstemming met deze standaard,

dan stort hier het rroces . Blijkt de gekozen oplossing

tot een resultaat te leiden dat in strijd is met deze

standaard, dan worden d e a.ktiviteiten voort gezet tot-

dat de juiste keuze is gemaakt . Deze toetsing is slechts

mogelijk indien de gekozen handelswijze uitgevoerd is

en het resultaat zichbaar wordt .

3 . Besluitvarmin g anr e cedurep

We zagen reeds dat vele subjektieve elementen (waarden en

schattingen) een rol spelen in de besluitvormingsfase. Dat

betekent dat de kans dat elk groerslid dezelfde orlossing

"ziet ontstaan" vrij gering is . De groer zal vaak een be-

raalde besluitvormingsprocedure moeten vaststellen om een

beslissing mogelijk te maken .

Daarnaast moeten we ons realizeren dat groepen voortdurend

beslissingen nemen, vaak zonder zich daarvan bewust te

zijn . Zo is b .v . ook de vaststelling van een beslissings-

rrocedure een beslissing or, zich .

IJe kunnen de volgende methoden onderscheiien volgens welke

groepen beslissingen nemen :

a . de "overval" (b .v . "laten we ons eerst maar een voorstel-

len aan elkaar" ; of : "we moeten een voor-

zitter kiezen" . )

b . de "zelf-nachtiging" (b .v . "laten we ons aan elkaar voor-

stellen, mijn naam is Max Beek e rrr" .. :)

c . de "hand-klan" (b .v . Freek zeg t : "misschien moeten we )

ons aan elkaar voorstellen"- waarop Jan zegt :

"Goed idee, mijn naam is Jan Scbouten

d . het "mi.nderheidsbesluit" (b .v . "ni em».nd tegen?", of

"iemand bezwaar?", of "daar

maal mee eens" . )

e . de "stemming" :meerder.heiri - minderheid

zijn we het alle-

f . de "inventarisatie" : P,fcheckPn van voors en tegens, elks

mering vragen : in feite ook een soort stem-

ming, ris,ar n ;et bedoeld om een meerder-
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III r.RDEPS- nNTWIKKELINCEAI

Groepen kunnen aanzienlijk verschillen in wijze van funktioneren,

afhankelijk van hun grootte, doel, samenstelling etc .

De onder 11 .1 genoemde klimaatstypen zijn een voorbeeld van

de hier bedoelde verschillen . Dok de tijd speelt een grote
rol : groepen maken een beraalde groei door .

niet altijd tot hetzelfde eindresultaat :

Deze groei leidt

groenen kunnen in een bepaalde ontwikkelingsfase blijven steken .

1 . Enig e werknivo's

Een indeling in nivo's, ontwikkelingsfasen, is per definitie

onvolledig en willekeurig . Het aantal tussenfasen is vrijwel

onbeperkt, en de beschrijving nooit uitputtend . De hieronder

beschreven nivo's zijn dan ook vooral bedoeld ter illustratie

van het onderhaVige thema .

Nivo 1 : Weinig beschikbare werk-energie .
Symptomen :

a . apathie, lusteloosheid, laag energie-nivo .
b . -plichtmatig in het uitvoeren van de voorreschreven taak,

volgt suggesties van leider(s) .

c . uitingen van emoties leiden eerder tot het uiteenvallen

van de groep dan tot Verbetering van de samenwerk5ng

d . groep is bevreesd voor verlies van de bezadigheid, verstoring

van het prettige maar onrealistische beeld van de groep van

zichzelff

e . groen is bevreesd verzeild te raken in iets waarbij of

waardoor de groep zich onbehaaglijk zal voelen, iets dat

bedreigend kan zijn .

f . groep is afhankelijk van rituelen en gevestigde ratronen ;
is dwangmatig en formeel bezig

g . groep is weinig gemotiveerd tot nieuwe projekten of verander-

ingen van enige aard .



heidsbesluit "door te drukken"

g . 'het zoeken naar overeenstemming : zorvuldig a:t'ts,sten van elks

bezwaren en argumenten, nagaan of eenieder te-

vreden gesteld kan worden .



Nivo 2 : ('remeenschantielijk verlangen om on gang te komen

Symptomen :

a . groep poogt een taak te definiëren uit behoefte aan een

duidelijk taak, wat dat ook is .

b . groep voelt behoefte om "aan de gang te gaan"

c . er worden pogingen gedaan de groep betrokken te doen

raken

d . er worden technieken aangewend die ongeschikt zijn tot

r .robleem-oplossing

e . groep stelt belang in samen verder te komen

f . groer hindert, remt, individuen die pogingen doen tót

probleem-onlossing

. individuen proberen het

resp . over te nemen .

Nivo 3 : doelgericht werken

Symptomen :

initiatief in handen te krijgen

a . reële, doelgerichte alternatieven

b . diskussie in termen van konkrete akties die kunnen -nlaats-

vinden

c . er is aandacht voor mogelijke gevolgen van konkrete alterna-

tieven

d . men aksepteert deskundige inbreng, bouwt voort or vroeger

werk

e . groeiende wederzijdse ondersteuning, men helpt elkaar bij

het naar voren brengen van gezichtspunten

f . groer aksepteert de verschillen in rolgedrag tussen de

leden

g . er is sprake van een grote betrokkenheid bij dm taak

h . er worden pogingen gedaan groepservaringen en bevindingen

overzichtelijk te maken en te toetsen .

i . individuPn namen initiatief tot het n.kserteren van groe»s-

ordrachten

j . doelen zijn duidelijk gesteld of omschreven, en er is over-

eenstemming over wat reeds bereikt is



k . vertrouwen wordt ongebouwddoor toetsing aan realiteit-,

men rast een exrerimentele benadering tot probleem-
oplossing toe .

1 . groep is zelfvoldaan ; men is tevreden met wat men be-

, reikt (heeft)

Nivo 4 : groepskreativiteit

Snit omen :

a . individuele vrijheid tot uiten van gevoelens

b, gemeenschappelijk gevoel van en wens tot rrobleem-orltassing

c . leden reageren enthousiast or alternatieven die getuigen

van inzichten die belangrijk zijn

d . ideeën leiden tot even of meer belangrijke ideeën

e . benadering van problemen geschiedt in termen van oorzaken

f . de groen is flexibel

g . er heerst een gevoel van kreativiteit

h . de gr~ep is sterk, heeft voldoende weerstandd om "schokken"

aan te kunnen

2 . Dimensies van g roe p s- g roei

Een manier om groepsontwikkelingen te karakteriseren is een

aantal dimensies te hanteren waarop groepen kunnen worden

bekeken resp . vergeleken . Ook voor de hier volgende lijst van

dimensies geldt dat zij niet volledig pretendeert te zijn .

i . In hoeverre is er overeenstemming/duidelijkheid t .a .v .

kommunikatie-mechanismen : begrippenkader, procedure-regels,

etc?

2 . In hoeverre wordt het leden toegestaan uiting te geven

aan angsten, behoeften, ideeën, e .d .9

3 . In hoeverre i s de groe T) in staat interpretaties over het

funktioneren van een lid of van de groer te maken en te

aksepteren?

4 . In hoeverre is de groep in staat proces-informatie over

zichzelf te verzamelen en te gebruiken?

5 . In hoeverre zijn leiderschapsfunkties (sturen, koërdineren,

etc .) over de leden verdeeld?



6 . In hoeverre is er sprake van wederzijdse gevoeligheid

voor de behoeften en deelname-stijlen van (alle) deel-
nemers?

7 . In hoeverre is men in staat bij de led .en "rol-bi.jdragen"

te onderscheiden van persoonlijkheids-kenmerken?

8 . In hoeverre leiden nieuwe ideeën en initiatieven niet tot

groep s-des int egratie?

~ . In hoeverre leidt de opname en or+iang van nieuwe leden

tot een versterking van de groen en niet tot verstoringen?

10 . In hoeverre houdt de groep zich aan gestelde doelen ob

langere termijn als de situatie dat vereist?

11 . In hoeverre rrofiteert de groep van sukses-ervaringen?

12 . In hoeverre trekt de groep lering uit faal-ervaringen, en

stelt zij realistische doelstellingen?

13 . In hoeverre maakt de groep konstruktief gebruik van interne

konflikten?

14 . In hoeverre is de groep in staat zich informatie te ver-

schaffen, doelgericht te denken en kreatief te zijn in

haar beduitvorming?

15 . In hoeverre wordt van de potentiële bijdragen van alle

leden gebruik gemaakt?

16 . In hoeverre is de groen in staat haar ^stofwisselings-ritmen"

(vermoeidheid, spanning, tempo, emotionele atmosfeer, etc .)
te signaleren en onder kontrele te houden?

17 . In hoeverre is de groep in staat belangrijke sociometrische

faktoren in haar eigen groepsstruktuur te signaleren en

onder kontrt)le te houden?

18 . In hoeverre is er sprake van een bevredigende integratie

van ideologiën, behoeften en doelstellingen van leden met

de tradities, ideologie en doelen van de groep?

19 . In hoeverre is de groep in staat zich aan veranderingen in

zijn omgeving aan te rassen?

20 . In hoeverre is de groen in staat nieuwe funkties en grof-ren

in te stellen als daar behoefte aan is en haar bestaan te

beéindi g en op het geéigende ma7nent .



3 . Karakteristieken van "rijpe" &roeren

Niet alle dimensies van groensfunktioneren zijn even 'belang-

rijk . Er bestaan ook duidelijk v#wrschillen<le opvattingen

over het belang van diverse dimensies in de literatuur .

De uitspraken met betrekking tot volgroeide, rijpe, groepen

waarover de meeste eensgezindheid bestaat, zijn de volgpnde :

Karakteristiek voor een rijpe groe-n is :

-een voortdurend toenemende kapaciteit tot "zelf-sturend"
zijn . (niet afhankelijk van een leider)

-een toenemende tolerantie voor en akseptatie van het feit

dat vooruitgang tijd kost

-een toenemende gevoeligheid voor eigen gevoelens en gevoelens

van anderen

-een opvallende verbetering in de Vaardigheid om spanning,

frustratie en onenigheid te weerstaan

-het oog hebben zowel voor de gemeenschappelijke noemers die

de groen "binden" als voor individuele verschillen

-het beter in staat zijn realistische gedragsresultaten te

voorzien en emoties te kanaliseren in meer geaksepteerde

wijzen van uiten van deze emoties

-een toenemende vaardigheid in het veranderen van plannen

en methoden als zich nieuwe situaties ontwikkelen

-het minder tijd nodig hebben om zich te bevrijden en te her-

stellen van bedreigende situaties . Pieken en dalen, emotionele

groepskrises, komen minder nadrukkelijk voor .

-een toenemende doeltreffendheid is het vaststellen van rro-

blemen, oplossen van problemen en het helpen van individuen

die hulp nodig hebben

-de akseptatie van het recht van de ander om anders te zijn

-de akseptatie van het verschijnsel, feit, dat mensen verschillen

van elkaar .
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~+ . De levenscVaus van een groep

Behalve het onderkennen van ontwikkelingsfasen, en het

doen van uitspraken over gewenste wijzen van funktioneren,

is het belangrijk te onderkennen dat de realiteit van een

groepsproces meestal de formatie en de ontbinding aan de

groep bevat . Voorbeelden van zulke tijdelijke groepen hoeven

niet gegeven te worden ; men kan hierbij bijvoorbeeld denken

aan trainingsgroepen en studenten-nrojektgroepen .

Het gebeuren in een trainingsgroep wordt in de literatuur op

verschillende wijzen benaderd en verklaard ; in de hier vol-

gende beschrijving is geprobeerd verschillende van deze model-

len te integreren en bovendien voor een breed publiek

begrijpbaar te maken .

Bovendien ligt in de beschrijving de nadruk op het groepsge-

beuren en niet op de individuele ervaringen en veranderingen .

Doelstellingen van trainingsgroepen kunnen aanzienlijk ver-

schillen van elkaar, vandaar dat regelmatig gesproken wordt

van de groerstaak of het groepsdoel zonder dat daar verder

op in gegaan wordt .

Overigens gaan veel verschijnselen die zich in de trainings-

groep voordoen ook op voor andexssoortige groepen .

Men kan 5 hoofdperioden onderscheiden in de levenscyclus van

de trainingsgroer :

-=de ontmoeting

-zoeken naar grenzen en rollen

-opbouwen van een norm -systeem

-produktie

-ontbinding

Per periode zullen we ingaan op de vragen die de groer in dat

stadium bezighouden, de aktiviteiten en ontredende kenmerken .



4 .1 . Ontmoeting

-vragen :

Wat de groep in deze fs,se bezighoudt is or de eerste plaats

de vraag of de groer werkelijk; gestalte zal kri,jgen .

Zullen voldoende mensen terugkomen, blijven komen?

En als ze dat doen, in hoeverre zullen gemaakte afs-nrs .ken
en procedures geschikt blijken te zijn om het beoogde

doel te bereiken?

Het individuele groepslid vraagt zich of of hij wel wil

deel uitmaken van de groep met het oog op de eisen van

de situatie en de voordelen ervan .

Daarnaast : zal ik in staat zijn lid te zijn van deze

groep? Ben ik, bijvoorbeeld, in staat om te zien wat ik

wil zien, te doen wat ik wil doen, me+te laten beoordelen?

Fn, vooruitziend, zullen de anderen dat wat ik kan bieden,

waarderen?

- e.kt ivitei ten :

Karakteristieke ged.ragsresponses op deze vragen zijn :

1 . Naief aktivisme : groepsleden storten zich on de taak

op een wijze die gebaseerd is on vooronderstellingen

over groersdiskussies, over menselijk gedrag, over

eigen rolgedrag in vergelijkbare situaties en gesteund

door de hoop dat deze vooronderstellingen generaliseer-

baarr zijn .

Als gevolg van de bijna altijd niet adekwaat blijkende

vooronderstellingen, het toenemende inzicht dat het

aanpakken van een taak nog niet betekent volbrengen

van die taak, en de onzekerheid die ontstaat door de

waarde-verschillen tussen de groensleden maakt zich

een zekere ontgoocheling, desillusie, van de groep

meester,

2 . Terugtrekken : als gevolg van d e desillusie trekken de

groepsleden zich terug uit de meer gekompliceerde

asrekten van de taak en onderdrukken hun meer ner-

soonlijke gedachten .
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-optredende kenmerken :

In de groep ontstaat een toestand van anomie (norm-

loosheid) . Vooronderstellingen omtrent wat men zou

moeten voelen, zeggen, en doen en omtrent gedrags-

rollen van leden en begeleider blijken niet adekwaat

te zijn en worden opgegeven . Daar indikatiesontbreken

over enige deskundige bron om te betalen wat er plaats

moet -iinden, ontstaat anomie .

Individuën veranderen hun voornemens : zij willen nu

meer "geven" aan de groep dan ze (direkt) zullen terug-

krijgen en zij zijn bereid kwetsbaarder te zijn dan

normaal, zowel intellektueel als emotioneel .

k .2 . Zoeken naar grenzen en rollen

-vragen :

De groep probeert vast te stellen hoever de anomie zich

uitstrekt . nver de voorheen bestaande ideeën omtrent

wat de groen zou moeten zijn en doen : hoeveel moeten

er opgegeven worden, hoeveel veranderd, hoeveel behouden?

Hoe ver strekt de onzekerheid zich uit? Hoe groot is de

betrokkenheid? Hoe bedreigend het nroces?

Een tweede vraag betreft de aard van de afspraken die de

anomie zouden kunnen vervangen . Wat is nodig om de groep

tot een (leer-) groep te maken? Wat maakt de groep pro-

duktief en bevredigend?

Voor het individuele lid is de centrale vraag : kan en

moet ik nieuwe houdingen, nieuwe gedragsrollen uitproberen

als de kans op sukses klein en d e kans op falen groot is?

Kan ik doorgaan zonder deskundige goedkeuring of afkeuring

als houvast? In welke mate wil ik riskeren voor idioot

uitgemaakt te worden?



- Aktiviteiten :
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De gedragingen zijn in deze fase gericht or het pragmatisch

nagaan van de beperkingen van de eerder gemaakte vooronder-

stellingen en het uitproberen van nieuwe gedra .psrollen zo-

dat hun nut, effektiviteit, ervaren en beoordeeld kan worden

door de groersleden . Dit is dan vooral gericht on de volgen-

de gebieden :

1 . binding aan de groer : hoe belangrijk de groep voor je is

kun je nagaan door afwezig te zijn ; hoe belangrijk je bij-

drage is door je optimaal in te zetten of door te zwijgen ;

hoe belangrijk bijdragen van anderen zijn door openlijke

aanvallen of stille kritiek .

2 . Autoriteit : de diskre-nantie tussen (ie verwachte en de aan-

gekondigde of vertoonde rol van de begeleider wordt ge-

test door pogingen hem te manipuleren in de meer konven-

tionele aktieve, direktieve, beoordelende en verzorgende

rol, of door zijn rol over te nemen of door een vervangende

machtstruktuur te organizeren . rantasiën omtrent hem als

allesweter en alles-kunner en omtrent (Ie groerslec7en zelf

als onwetend en niets-kunnerrd worden getoetst . In het ver-

loor van deze rogingen worden allerlei rollen vertoond :

de rebel, de geweldenaa,r, de stille annha .nger, de onafhanke-

lijke etc .

3 . Intimiteit : gezocht wordt naar een evenwichtige, rrettige

afstand tussen de groersleden, vaak door elkaar te ~icht te

"benaderen" en elkaar te ver van zich af te"d.uwent' .

dezelfde wijze wordt gezocht naar

de grenzen van het doen van onthullingen over jPzel_f en

wat men zich kan veroorloven te zien in anderen .

- de tolPrante in overeenkomsten en verschillen tussen g .roers-

leden

- de blijvende waarde van aanvankelijke indrukken en voor-

keuren, en van bewondering en derreciatie van anderen

- de solidariteit van subkroeren die zekerheid en veiligheid

kunnen bieden

Vertoonde rollen kunnen gekenmerkt worden als de koude, de

intieme, de oren f4guur, de ontwijker, de maa,t, de kollega, etc .
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?,Terk : het rroces van informatie-zoeken gebeurt veel

door de feiten voor zichzelf te laten srreken, door een-

-~•oud5g voorbeelden te akserteren of te verwerpen inrlaa .ts

van te begrijnen, door gevallen te verklaren door een

enkele theorie of begrirrenkader toe te nassen . Er wordt

me,teriaAl verzameld dat absolute zekerheid geeft aan in-

terpretaties . Paar de vraag naar wat de groerr zou willen

of kunnen worden nog volop leeft, zijn c3iskussies over

externe zaken en gebeurtenissen vaak "gema,skeerde" dis-

kussies waarbinnen de exploratie van 4e toekomst van de

groen zich afspeelt, vandaar de dubbelzinnigheir9 en on-

zekerheid over datgene wat er gezegd wordt ; er i s geen

onderscheid tussengevoelens over externe en over interne

aanpelegenheden,

- optredende kenmerken :

Door het bovenbeschreven zoeken naar grenzen en rollen en

de daaruit voortvloeiende konklusies ontstaat er enig in-

zicht in de voorwaarden voor produktiviteit en een gevoel

van tevredenheid . De groen krijgt het gevoel aan het doel

te werken . en dat vooral op grond van haar eigen ervaring-

en . Men heeft dan ook redenen om niet alleen vragen te

selekteren die belangrijk zijn voor het bereiken van het

doel, maar ook om mogelijke alternatieve wijzen van aa .nPak-

ken, benaderen, van deze vragen te evalueren .

4 .3 . Opbouwen van een normsysteem

-vragen :

Nu de vooroordelen

aanwezi g blijken

emotioneel leren

richt bezig zijn

zijn weggevallen, meerdere mopeli,jkheaen

te zijn, vooruitgang in verstandelijk en

wordt ervaren, en een gevoel van rioelge-

ontstae.t, wordt het belangrijkste probleem

dat van de ontwikkelinp van een adekwaat normerstelsel .

Hoe moeten waarden en voorkeuren worden geformuleerd in

termen van ideeën omtrent wat wel en wat niet mag, en om-

trent de typen interpersoonlijke relaties die de voorkeur
verdienen .

Voor het intiividuele groepslid worden de centrale vragen óf



de van hem verwachte rol hem intakt laat als de rersoon
die hij is en wi.l zijn, en off de gewenste rol zowel kreatiPf

is en verenigbaar met zijn behoeften en kaPaciteiten .

- Aktiviteiten :

de groep 'begint de onbouw van een eigen normenstelsel en

selekteert individuen om te sanktioneren en te kontroleren

in het licht van deze normen . Individuën proberen daartoe

mogelijke rollen uit .

1, binding aan d e groer : geroogd wordt ~_e kriteria te bepalen

voor het lidmaatschap van de groen . Verschillende

"rechten" worden betwist : het ro-c>it van leden om tijd

te yonsumeren om iets nersoonl5 jks naar voren te brett,gen9

het recht van stille leden om te ontvangen zonder te

peven, het recht van afwezige leden om terug te keren

zonder een rri j s te bpta,lPn, etc . Leden getuigen van

loyaliteitstests uit .

(-erderpernoemde fantasi ;:n

2 . autoriteit : de groen komt orenlijlf in crste,nd tegen de
t,ep„elc-ide .r/instrukteur, waa,rbi ; de

3 .

over deze rersoon worden omgezet in ideeën over wat

leden kunnen en zouden moeten doen onalhankPl4 .ik van

begeleider,

doel

li,jk

vols

hun ~

dd e

Lidma.etsc'hap brengt schuld aan opstan ,1 en vera.ntwc,c,rde7 i_ ;k_

heid voor besluitvorming met zich nee . 7owel leden als

hegeleiderr hebben nu 'net recht en de vernlicbting beslis-

singen te nemen instrumentePl aan het grnersdnAl . Het uit-

drukking g even a an neg a tieve gevoelens i e g ens de bege-

leider is g een taboe meer .

intimiteit ; de ervaring dat iets geleerd wordt door samen

te werven resulteert in een tegengaan van 4ntinit"4t als

op zich . Intiem zijn om intiem te zijn wordt duidP-

onderscheiden van intiem genoeg zijn om iets waarde-

te rroduceren ; dit laatste wordt de basis

ni&-uwe normatieve relatiPr,

Verschillen tuss e n

worden getolereerd

bet doel . Personen

van de

leden, als rersonen en in hun roliPn,

en erkend, mits eenieder bi,idra,a.~t tot

die wat dit betreft blijven afwijken

krijgen 'het moeilijk of worden zel?s wel verbannen .



D- tot-stand-kominp van de nieuwe normen gebeurt eerst

door middel van rollen die

en later in een afname van

van positieve gevicelens,

echte samenwerking benaderen

de taboes rond het Uiten

n4, werk : heeft de groep eenmaal ontdekt dat beriaa,ld gedrag

van benaalde leden deskundig, instruktief en nroduktief

is, dan poogt zij deze voorbeelden te volgen . Ann de ene

kant worden alle gegevens als belangrijk beschouwd, aan

ciP andere kant blijven de wetten van observatie, inter-

pretatie en formulering van kracht,

- optredende kenmerken :

een kerngroep heeft zich onderworpen aan een normsysteem

in opbouw ; de normen zijn gebaseerd on rragmatische toetsing

van wet de groep kan doen en moet doen om haar doel te be-
reiken .

Een aantal voorwaarden worden gesteld waaraan groersledPn

moeten voldoen voor zij rroerstijd in beslap.g nemen en voor-
dat zij hun rollen diff'erentiéren .

Er ontstaat een nieuwe rol-relatie tussen groepslid en bp-

releider, die de voorheen bestaande tegenstelling tussen

almacht en machteloosheid vervangt . Leden zijn verrlicht te

informeren en te beslissen ; de begeleMer verplicht zich

ertoe nieuwlichters te beschermen en hen die de normen be-

weken te steunen .

?'n de nieuwe rol-relatie tussen de leden manifesteert zich

het onderscheid tussen het instrumentele en het nersoonlijYe

karakter an relaties ofschoon leden vernlicht zijn samen

te werken, zi jn ze niet verlicht lkaar aardig te vinAen,

evenmin wordt dat voorkomen . Hoewel wel vernlicht tot het

uiten van 9etroelens die essentieel zijn om tot inzicht in

zaken en in hèt groersprcces te komen, blijven ie leden vrij

om wel of niet uitdrukking te geven aan rersoonli jke voor-

keuren of afkeren man de neriferie van de groenstank .

Er ontstaat een nieuwe opvatting aan de groer,staak . Net

beeld van een vormlose, losse massa gegevens, x, .-ojekties,

inter»retaties en Oentasign wordt vervangen door een idee

van dP relevantie van feiten, de waarde van interrretaties



en de vruchtbres,rheid van f.or.muleringen . Rruikban.rheid ver-

vangt zekerheid als kriterium .

Van de groen ontsta.a.t het beeld van een unieke entiteit

anders dan cae baar samenstellen de rersoonlijkheden en an d ers

dan alle andere groeren . De groer zou nu een naam tophe-

dePld kunnen kri,iren .

De grenzen tussen g.roer en niet-groen worden bevestigd door

biivoorheeldd de onmogelijkheid een vreemde or te nemen en

de onvPrrmi idhare mijn bi ; het "verlies" van een groepsli d ,

4 .4, Produktie

-vra en :

Wat kan de nu ontstane groep nroduceren? Kunnen haar ob-

servaties en interpretaties de toets aan lp realiteit weer-

staan? Kunnen baar konklusiPs overprerirappen, begreren en ont-

houden worden? Kan zij iets v a n blijvende waarde tot

r•-engen?

stanil

Het individuele „roerslid vraagt zich A.f of hi,$, ideeën

kan aandragen die zowel relevant zijn als toetsbaar aan ie-,
realiteït . Fen tweede vraag is o~P hij ideegn van anderen

kan waarnemen, evalueren en toetsen .

- Aktiviteiten :

Niet voor de eerste maal raar met hernieuwde vA,stra-rsdenhei d,

rassen de leden verworven kennis toe omtrent processen van

observa.tie, emotionele exr ressie+ , 4ntPrrretatie,. formulering

en toetsing .

1, observatie : in hoeverre zijn observaties komrleet en

nauwkeurig? Welke aanwijzingen en signalen gaan aan ons

voorbij?

2, emotionele exrressie , : in welke mate- wordt aan gevoelens

op adekws,te wijze uitdrukking FPgeven? Wat wordt onder-

drukt? Wat wordt verdraaid of vervormd? Wordt er rerro-

jekteerd?

3 . interrrets.tie : op hoeveel nivo's en vanuit welke benaderings-

wijzen moet men een g egeven interPreteren? Wat betekent

een uitsrraak of een gegeven voor de g .roemstaak?
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Wat zegt het over de zegsman?

4 . formulering : welke vaardighe d en moeten aan g ewen d

5 .

worden om ideeën gebaseerd op konkrete en specifieke

feiten te transformeren tot ideeën die dienstbaar zijn

bij het verduidelijken en verklaren van ongelijksoortige

gegevens .

Hoe moeten gegevens vertaald worden in ideeën die over-

draaghaar zijn en toetsbaar on relevantie en blijvende

waarde?

toetsing : observaties, interpretaties en formuleringen

worden op onpersoonlijke wijze getoetst op volledigheid,

nauwkeurigheid en bruikbaarheid .

6, interne kontr.óle : daar toetsing heeft uitgewezen welke

het leerrroces beinvloedt .

invloed verschillende defensies hebben op het werlrrroces,

gaat de proer kontroles uitoefenen op ontkenningen,

vervbrriinatn, intellektualizeren en rrojekteren . Uitspraken

worden "frezeefd" en leden worden frerangordend naar hun

kontakt met dm realiteit,

diagnose : leden pogen vast te stellen wat in het hier-

en-nu het werkproces belemmert of vergemakkelijkt en

proberen meer inzicht te krijgen in hoe het groersrroces

- optredende kenmerken :

Door ga &n s leidt het toet s en van de rroduktie tot een revisie

van bepaalde komronenten :

De aard van de taak wordt geherdefinieerd .

Het asniratie-nivo van d e groep wordt wat verlaagd .

Normen die voorschrijven wat wel en wnt niet gedaan of F e-

zepd kan worden, worden enigszins losgelaten . "Af4rijken„ ge-

drag" kan toch produktief blijkien te zi,jn .



De groer als geheel wordt een ob jekt voor negatieve ge-

voelens . Leden zijn teleurgesteld over de mogelijkheden

van de groer .

Gelijkertijd worden de intellektuele verschillen duide-

lijker tussen feit en fantasie, tussen groepsproces en

inhoud van uitspraken, tussen interne groep en externe

objekten, etc ., door de voortdurende toetsingen .

4 .5 . .Ontbinding

De meeste trainingsgroenen verlopen volgens vastgesteld

we .r1-schema . De eerste en laatste bijeenkomst liggen van

tevoren vast . Het feit van de noodzakeli,jke ontbinding,

ongeacht de prestaties en aspiraties van (3e groen, brengt

voor de groen nieuwe eisen en vragen met zich mee .

-vragen :-..._,

Twee vragen beheersen de groer : kan zij iets waardevols

kregren dat blijvend is, en hoe kunnen de grenzen tussen

de groep en andere objekten op tijd worden opgeheven?

Voor het groepslid is de eerste vraag hoe hij iicr in de

nog beschikbare tijd kan bezinnen op en losmaken van zijn

gehechtheid, binding aan anderen en aan do groep .

De tweede vraag is of hij waardevolle dingen zal kunnen

meenemen .

- A ktiviteiten :

1 . Werk: Er wordt energie gestoken in het genererer van

nieuwe interrretaties en formuleringen die "de -,leut(-1"

of "het geheim" kunnen bevatten . De geschiedenis van de

groep wordt opnieuw bekeken en suksesvolle gedeelten

worden opgehaald . Parallel hieraan wordt er gepoogd te

begrijpen wat de prrer is (niet wat zij doen)
door inzicht te kr? j€•en in haar, eizide .

2 . intimiteit : leden trekken zich terug door eerst uit(?ruk-

king te geven aan hun diepste gevoelens jegens elkaar,

zoN a' -positieve als negstieve, en later door positieve

gevoelens te uiten . De grenzen tussen groeraliden en

andere worden opgeheven Aoor b .v . vrienden binnen te



brengen als bezoekers en door vrienden uitvoerig in te

lichten over de groep .

3 . autoriteit : de poging om de grens tussen de begeleider

als autoriteit en andere autoriteiten or te heffen krijgt

loaak de vorm van een vraag aan de begeleider om voor

eens en vooral-te verklaren dat zijn rol kunstmatig was .
niet echt, dat de hele training een experiment wa,s, en

dat h ij , als hij werkelijk zichzelf was geweest, nooit

gedaan zou hebben wat hij heeft gedaan .

4 . binding :leden blikken terug op hun rol in de groen en op

wat zij hebben gegeven en gekregen . Zij zoeken naar be-

vestiging dat hun beslissing om deel te nemen een juiste

was . Positieve gevoelens over de ervaring worden opgewekt

en leden danken elkaar voor hun bijdragen .

- optredende kenmerken :

Wat er overblijft is een groen die dood is en niet opnieuw tot

leven gewekt kan worden, en individuele fantasign over een

toekomstige hereniging . Bij de deelnemers blijft zo nu en dan

de neiging bestaan hun emotionele en intellektuele rrocessen

van ervaren, observeren, interpreteren, formuleren, etc :

modeleren naar het patroon van de processen in de groer .

te

Sommige leden pogen wel groepen te krecren waarin zij de rol

van de begeleider kunnnen orvoeren .

Anderen rroberen vrienden te bewegen hun gedragsrollen aan de

orde te stellen door eens deel te nemen .

~~n~mi~*~n ~ j~r ~rr+r+:rl s~r árt i~+ege~~r omdat hijj ergens aan be-

gonnen is waarvan hij kon weten dat het niet berindigd kon off

mocht worden, anderen zij kwaad op zichzelf omdat ze aan iets

dergelijks begonnen zijn .

Er heerst een gevoel iets volbracht te hebben .
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IV KONFLIKTEN

Vrije associaties op het woord "konflikt" leveren doorgaans

3 typen responses or :

-negatieve : oorlog, dood, vernietiging, wanorde, aggressie,

geweld

-positieve : avontuur, kans, drama, opwinding, ontwikkeling,

etc .

-neutraal : spanning, kompetitie, bemiddeling, hereniging, etc .

zowel individueel als kollektief is Pr sprake van een am-

bivalentie t .o .v . konflikt ; deze gemengde attituden worden

ook weerspiégeld in de emD"irische realiteit . Konflikten

"brengen inderdaad wanorde, vernietiging en dood in mense-

lijke aangelegenheden, maar konflikten kunnen ook kansen,

ontwikkeling en groei inhouden . Tn feite kan men stellen

dat alle individuele groei en sociale vooruitgang het onder

ogen zien en het rationeel, kreatief oplossen van konflikten

met zich meebrengen. Het negeren, onderdrukken ~f ,elia~iztLLeren

van konflikten kan dan ook het negeren, onderdrukken en

elimineren van mogelijkheden tot groei en vooruitg2~'tng be-

tekenen . Bovendien is volledige eliminatie op deze wijze

onmogelijk : het konflikt blijft bestaan en k$ijgt hierdoor

pas goed haar "lelijke" gezicht en negatieve konsekwenties .

1 . Uitgangspunten

Enkele uitgangspunten die ongang doen in het denken over

strategién om konflikten aan te pakken zijn de volgende :

a . Konflikten treden altijd op in een kontekst van weder-

zijdse afhankelijkheid . Tndien de akties van de ene be-

trokken "-partij" geen konsekwenties heeft voor de andere

"partij" en vice versa, zou een konflikt niet mogelijk

zijn . nit uitgangspunt biedt ook hoor voor konstruktieve

oplossingen : als de wederzijdse afhankelijkheid waarde

heeft voor alle nartijen van het svsteer en als een ge-

meenscharrelijke waarde het in stand houden van dat



systeem is, biedt dat een stimulans tot het kretren

van een bevredigende en akseptabele oplossing van het

k.onflikt, wat ook weer inhoudt een verbetering van (lat

svsteem. .(Het "systeem" kan een individu zijn, maar ook

2rersonen, een groep, een organisatie, een natie, meerdere

naties, etc.)

b . Een type konflikten komt voort uit overeenkomsten in de

behoeften en waarden van elementen van een systeem bij

gelijktijdige schaarste of niet-versr,reidbaarheid van de

"goederen" die nodig zijn om in de behoeften te voorzien

en de waarden te realizercn . Vergroten van de voorraad

schaarse goederen kan het konflikt oplossen . Het ver-

anderen van d e betekenis van het goed om gemeenschant?elijk

gebruik i .p,v, eenzijdig bezit mogelijk te maken, kan ook

een orlossing zijn . Nog een oplossing : het kregren van

versrreidbare en niet-schaarse waarden en behoeften met

nadruk on gemeenschappelijk gebruik en manipulatie van

de goederen .

c . Een ander type konflikt vloeit voort uit verschillen in

behoeften en waarden tussen elementen van het systeem .

Een groep kan het onderling oneens zijn over de richting

die ingeslagen moet worden of over de wijze waaror een

richting moet worden ingeslagen,

oplossingen zijn dan het opsplitsen van de groer, het

sluiten van een kompromis, of in een kreatieve synthese

die een nieuwe richting of een nieuwe wijze van inslaan

inhoudt . Voor dit laatste dienen alle nartijen boven hun

verdeaigende houding uit te stijgen en hun onderlinge

verschillen konstruktief te gebruiken om zo een kreatieve

onlossing te bereiken,

d . De "ideale" oplossing van de 2 genoemde k.onflikt-tyren

stelt 2 eisen aan de betrokken parti,jen . Or de eerste

plaats moeten zij elkaars recht erl~ennen om aansrraken,

eisen te hebben in de situatie . Bovendien moeten beide

-nartijen in staat zijn de oorsrrong van het konflikt

realistisch en rationeel te lokaliseren . Als konflivten

niet als zodanig worden onderkend ; als vrije kommuni-

katie over de aard en de ontstaanswijze van het konflikt



niet tot stand wordt gebracht en in stand gehouden,

zullen de nartijen vaak een onrealistische zienswijze

on elkaar en op de situatie ontwikkelt-n . Een vaak on-

tredend verscbijnsel is daarbij het rróimkteren van

eigen niet-akseptabele motieven ©n de oprositie .

2 . On Luiste ffitrategi 4n

Welke vorm nemen nu de strategign tot het neg eren of eli-

mineren van konflikt aan? De meeste zijn al terloops ge-

noemd . We zetten ze no r P en op een rijtje :

a . Afscheid.ing van konflikterende elementen in een situatie .

Deze afsche S ding of afzon d ering verkt zelden door de

feitelijke interderen d entie binnen het systeem .

b . Melodramatische externalisatie van het konflikt . Het

hele konflikt is dat tussen de "heilige" ik of „*ij en dé

"slechte" hij of hen . Het konflikt ligt feitelijk zowel

binnen het ik ( wij) en

c .

binnen de anr3er(en) al s tussen ik

(wij) en de ander(en) . Externalisatie verdoezelt dus rie

realiteit .

Een deugd maken van onderwerping aan gevestigde machts-

verhoudingen . Het in stand houden van een bestaande or-

dening tegen alle interne weerstandd in, betekent het uit-

gaan van "dat wat .is, is goed" . npnieuw een verkeerde

voorstelling van de realiteit .

d . De vooronderstelling h oLnteren dat wij in de grond ellen

e .

hetzelfde zijn . Dat is onjuist : ik ben ik en jij bent

jij . "aar zelfs als we het voor waar aa.nnemen, lost het

geen konflikten op die ontstaan uit overeenkomstige be-

hoeften en woorden bij gelijktijdige schaarste en onver-

sp.reidbaarheid'van goederen .

Het ondermijnen van "nartiële" identifikaties onder het

mom van toewijding aan de totaliteit (b .v . de hele groep).

ik ben zerwel verantwoordelijk voor het instand
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houden van de totaliteit van het systeem waar ik deel

van uitmaakt als voor de verandering van dat systeem

waar ik dat nodig acht . Mijn "narti E le" identifikaties

binnen het geheel zijn mijn bijdra g en aan verand erin g

van het geheel . Indien mij dit verboden wordt, wordt

ik tot passiviteit g edwon g en .

f . Het "legaal" bestraffen van agrressieve daden zonder

rekening te houden met b et essentiële van de kontext

waarin de a gg ress i e optree dt . Ir aak proberen we met

de vraag : "wie begon?" de zaken on te lossen i .P .v .

te vrag en : "wat heeft tot deze situatie g eleid, wie

heeft w* lke rechten?"

3 . Konstruktieve benaderingswijzen

Wat zijn nu de kondities en strategién tot het onderken-

nen en kreatief en rationeel oplossen van konflikten?

a . Het onderkennen en aksepteren van de komplexiteit van

mijn ( onze)eigen motieven en die van de oppositie in

konfliktsituatie . Het oversimplificèren van een kom-

-plexe situatie is het vervalsen ervan ; het vervalste

de

beeld leidt tot nieuwe onjuiste beelden of konklusies .

b . Het "nenselijk maken" van beide partijen in de konflikt-

situatie . Dit menselijk maken houdt meer in dan een

eerlijk uitspreken van elkaars fouten en deugden ; het

betekent ook aksenteren van de waarde van en de poten-

tie tot groei en leren, zowel bij jezelf als bij anderen .

Het betekent het beschouwen van het menselijk konflikt

c .

als in de grond van de zaak- tragisch i .r .v . melodramatisch .

Internalizatie van het konflikt . Objektiviteit kan

slechts bereiktworden als ik mij de eisen van de opposi-

tie eigen maak en me er evenzeer mee bezighoud als met

mijn eigen eisen . Wat er op het sx"el staat dient niet

alleen gekend, maar ook gevoeld te worden .

d . Het zichtbaar maken van de waarden die eigen zijn aan

de veranclerde situatie . Konflikten die in een bepaalde

situatie ontstaan zijn, kunnen niet opgelost worden

zonder de aituatie te veranderen ;



dit geldt ook voor de betrokken -oartijen . uit blijven

gaan van de situatie waarin het konflikt ontstaan is,

kan slechts tot een kom-Promis- orlossing leiden .

Kreatieve oplossingen vereisen voortdurende verandering

en onderkenning daarvan .

e . Aksentatie van konflikt als eigen aan menselijke levens-

situaties . Dit vraagt niet om rassiviteit of verrukking

waar konflikten optreden, maar om een houding waardoor

een konflikt niet zo bedreigend is dat het noodzakelijk

leidt tot strategign van vermijden, negeren of ontkennen .

f . Het orbouwen en in stand houden van een juiste instelling

t .o .v . verdeeldheid in elke persoon of ander menselijk

systeem en het nastreven van oplossingen die groei ver-

oorzaken, overal waar een konflikt optreedt . Het is

zaak uit te gaan van voortdurende verandering van waarden

door gezamenlijke, kreatieve en rationele benadering en

oplossing van konflikten .



V LEIDER 9 CHAP

Fr wordt or twee manieren over leiderschap gesproken :

a . Als het geheel van funkties, rollen die vervuld (kunnen)

worden om d e groer te "sturen" ; daarbijj vorden zowel

d e taakgerichte als de groe rsgerichte rollen bedoeld .

Dit leiderschap is over alle groepsleden verdeeld, doch

meestal niet evenredig .

b . Als het geheel van g e drag ing en, dat een formele of in-

formele leider vertoond ; dus het gedrag van een persoon .

Zonder ons uit te laten over de noodzaak of wenselijkheid

van een ( aangewezen of gekozen) leider in een taakgroe r

-dat is sterk afhankelijk van d e situatie-, gaan we hier

verder in op leidersch,an in de tweede betekenis . We maken

daarbij on d erscheid tussen leider en Volgelingen .

1 . Dimensies van leiderschar

Men kan onderscheid maken tussen drie dimensies van leider-

schap : sociale gerichtheid, taakgerichtheid en beslissings-

centraliteit .

a . De sociale dimensie verwijst naar de mate waarin de

leider zich een warme, vriendelijke en steungevende manier

ten opzichte van zijn volgelingen gedraagt, en voor zijn

volgelingen belangstelling en respekt toont .

b . De taakgerichte dimensie verwijst naar de mate waarin

een leider de taken van ci.e volgelingen beraalt en er voor

zorgdraagt dat het doel van de groen wordt bereikt .

Taakgericht leiderschap is :

1 . gedrag gericht op produktiviteit

2 . gedrag dat ervoor zorgdraagt dat de nodige beslissingen

worden genomen (ongeacht wie die beslissingen gaat

nemPn )

3 . gedrag gericht op het doorvoeren van besluiten en aan-

wijzingen die van hogere niveau's afkomstig zijn .

c . De beslissingsdimensie verwijst naar de mate waarin de



volgelingen dan wel de lei_derr invloed uitoefenen or de

beslissingen die worden genomen . Een leider kan diverse

besluitvormingsprocedures hanteren :

a . gezamenlijke besluitvorming : leider en volgelingen

beslissen samen

b . raadpleging : de leider raadpleegt de volgelingen voor-

dat hij zijn beslissing neemt

d . de autokratische besluitvorming : de leider beslist

zelf zonder overleg e .d . met de volgelingen .

Aan de ene kant van de beslissingsdimensie staat de leiier

die zich autokratisch gedraagt : de volgelingen hebben

een geringe invloed or de besluitvorming ; de -participatie

is gering . Aan de andere kant staat de leider die demo-

kr atisch gedrag vertoont . Het is gericht op bevordering

van inspraak en particiratie door de volgelingen .

(delegatie van be~lissingen) . in het eerste geval (auto-

kratisch gedrag) is er sprake van centralisatie, in het

tweede geval van decentralisatie .

Deze drie dimensies (a .b .c) zijn onafhankelijk van elkaar .

Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat een leider net

een sterke socie,le gerichtheid niet noodzakelijk

ook een demokratische vorm van besluitvorming beoefent .

Bij dit alles is van belang vast te stellen dat wij

srreken over dimensies van gedrag en niet bijvoorbeeldd

over de instelling etc . van een )eider .

In de volgende riaragraA.f wordt kort ingegaan or de moge-

lijke relatie tussen 3eiderscharsgerlrag en arbeidsvol-

doening van de volgelingen .

2 . Leiderschar en arbeidsvoldoening

Onder arbeidsvoldoening wordt verstaan : de mate waarin

een asrekt van de (werk)situatie (bijv . gedrag van ~?e

leider) aan de verwachtingen of behoeften van een groers-

lid voldoPt .

7 c- er veel_ studies maken duidelijk (int de vraag of een be-

raalde vorm van leiderschapsgedrag verband houdt met de

arbeidsvoldoening van de volgeling, mede afhankmli .ik 5s

van de voorkeuren die hieromtrent bij de volgeling bestaan .



Men doet er in het algemeen versta.n~iip aan bi .i de

relatie leiderschar - arbeidsvoldoening ook (le rer-

soonli,ike kenmerken van rle volgeling in beschouwing te

nemen . 7,o hehoeft autokra.tisch gedrag niet noodzake-

lï,jk te leiden tot een geringe arbeidvoldoening van de

volgelingen : dit hangt af van de mate waarin volgelingen

behoeften aan onafhankeli,jkheiR hebben. Of een beraalde

vorm van leiderschapsgedrap al of niet verband houdt

met arbPidsvoldoening van de volgelingen hangt ook af

van de situatie, de soort beslissing . Als een volgeling

een bPraalde beslissing belangrijk vindt, zal demo-

kratisch leiderschap in het algemeen voor hem bevredigend

autokratisch leiderschar onbevredigend zijn . (zie afb .1)

Af.ih eel d ing 1 .

Paktoren waarvan d p tevrrt!a rnhp 4 r1 van d e volgel 3 ng met

h e t leiderschansgedra, g van rl e leider afhankeli,jk i s ,

rersoonli,jkheid van

de volgeling

kenmerken van d

situatie

\
voorkeuren van d

volgeling

leiderschars-

gedrag

arbeidsvoldoening

van d e vo lgr el ing

1)

Het is ondanks deze voorzichtige benadering van belang

enige, door onderzoek bevestigde,feiten samen te vatten :



In dm meeste situaties is pr een positieve relatie

tussen sociFJle gerichtheid en arhei_dsvoldoPning .

Hiermee wordt 'bedoeld : hoe meer sociaal gericht gerlrep

de leider vertoont, des te groter zal am arbeidsvoldoening

van de volgeling zijn .

De relatie tussen taakgericht leirlerscharsgedrag en

arbeidsvoldoening is in het algemeen onduidelijk . Tn de

me^stP onrierzoeken wordt geen relatie gevonden ; sociale

gerichtheid is wat de arbeidsvoldoening betreft ven groter

belang dan taakgericht leiderscharsgedrag .

De meeste studies laten een positieve relatie zien tussen

rlecentrali.satie en arbeidsvoldoening . Foe groter de rer-

ticinatie (inspraak) die d e leider aar zijn volgelingen

toPla.at, des te groter de arbeidsvoldoen ;np; van die volge-

lingen . Daar waar dit niet het geval is, blijken ner-

soonlijke kenmerken een grote rol te srelen . De relatie

tussen rarticiratie en arbeidsvoldnening 5 s evenwel ze-er

algemeen'.

3 . Le-iderschar en rroduktivite i t

De relatie -tussen leiderschapsper1.rar* en (ie rroduktivitei.t

van de groen is, zoals te verwachtPn, kompleks .

(rroduktiviteit is hier orgevat in rie meest algemene

betekenis van bet woord) .

nf er een beraalde relatie bestaat tussen dimensies van

leiderscha,r en rrodukti,Titeit hangt af van tenminste 3

andere faktoreni te weten :

_ De werkmotivatie van de volgeling, d .w .z . de hoeveelheid

energie die hij aan zijn werk besteedt en wil besteden .

- De kennis en vaardigheden van de volgelingen .

De mate waarin de taken zo zijn omschreven en verdeeli

dat de motivatie en vaardigheden tot hun recht

konen . Dit zullen wijj hier "de organisatie van

noemen .

kunnen

het werk"



Deze 3 fe.ktoren staan als ware tussen lei rierscharsge-

drag en r>roduktivitPit .

Een bepaalde vorm van leiderschap kan eerst dan gevolgen

hebben voor de rroduktiviteit van de volgelingen, indien

zij j bijvoorbeeld rIe werkmotive,tie beinvloedt;

en de werkmotivatie op haar beurt de rroduktiviteit bein-

vloedt .

Deze gedachtengang is weergegeven in afb . 2 . Uit dit schema

komt naar voren dat bepaalde dimensies van leiderschaps-

gedrag ook tesamen een bepaald effekt kunnen hebben .

Afbeelding 2 .

Mogelijke faktoren die d e relatie tussen leid e rschapsge -

drag en produktiviteit begrijpelijk kunnen maken ,

motivatie v .d .
I vol g e_l_i ng

nroduktiviteit~

kennis en vaardig-
heden v,d, volgeling

Uit bovenstaand model valt verder te lezen dat :

a . de motivatie van de volgelingen wordt beinvloed door

het sociaalgerichte, het taakgerichte en het besluit-

vormingsgedrag van de leider ;

b, de werkorganisatie wordt beinvloed door de tankgericht-

heid en de beslissingscentralitei.t ;

c, de kennis en vaardigheden van de volgelingen worden be-

Snvloed door de taakgerichtheid van de leider ;



d . dwars door deze relaties heen lopen de kenmerken van

de situatie .

Een voorbeeld : de invloed van centraliteit van be-

sluitvorming op produktiviteit (via motivatie) is

mede afhankelijk van het belang van het besluit voor

de volgeling .

De volgende samenvatting is beperkt tot de relatie tussen

leiderscha-osdimensies, motivatie en produktiviteit .

Uit onderzoek naar de relatie tussen leiderschansgedra,g,

en produktiviteit, komen de volgende bevindingen naar voren :

- Sociale gerichtheid alleen en taakgerichtheid alleen houden

soms wel, soms niet verband met de rroduktiviteit van een

groep .

tilt terzake dnende exrerimenten blijkt, dat, indien de

leider zowel van een sociale gerichtheid ten opzichte van

zijn volgelingen blijk geeft als een sterke mate van taak-

gericht gedrag vertoont, de rroduktiviteit het grootst zal

zijn . Een vriendelijke leider die blijkens zijn gedrag de

gevoelens van zijn volgelingen serieus neemt en tegelijker-

tijd als taakgericht leirler de nadruk legt op produktie,

slaart er vermoedelijk het beste in een grote inzet van de

groep te verkrijgen .

In het algemeen geldt, dat als de leider een voldoende mate

vnn decentralisatie in zijn besluitvorming inbouwt, dit

gunstige effekten heeft voor de motivatie (inzet) en nro-

duktiviteit van de volgelingen .

O f dit inderdaad het geval zal zijn, hangt ool- af van ex-

terne omstandigheden . Indien methode, tem-no en -nla.nning

van het werk volledig vastliggen, heeft een gemotiveerd

groepslid, dat beslissingsbevoegdheid van de leider krij g t,

nog weinig mogelijkheden om meer te rroduceren .
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