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1. Het gebruik van rondjes om iedereen te betrekken

Het rondje is een eenvoudige  methodiek zowel in taakgericht als groepsgericht werken met
groepen. Het effect van het gebruik van rondjes hangt af van het correct toepassen van deze
methodiek.

Doel

- Participatie en betrokkenheid stimuleren
- Mate van consensus aftasten
- Informatie, ideeën  inventariseren
- Opwarmer bij aanvang
- Zwijgers op een discrete manier betrekken
- Opentrekken naar de groep bij veelpraters

Hoe

- Geef een duidelijke en afgebakende opdracht
- Zinnen aanvullen
- Als gespreksleider gedisciplineerd aanpakken
- Als gespreksleider zelf geen commentaar aan toevoegen

Valkuilen

- Te open of ingewikkelde vraag waardoor je toch terug drempels inbouwt, veelpraters en
zwijgers profileert

- Als gespreksleider ingaan op zaken die aangebracht worden
- Op verkeerde plaats
- Op verkeerde moment
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2. Een groep functioneert niet in het luchtledige

De context  waarin een groep functioneert moet mee in rekening gebracht worden als we kijken naar
groepsfunctioneren . Dit gaat zowel over de ruime context als over de geschiedenis van de groep, de
tijdsgeest, actuele maatschappelijke kwesties die invloed hebben op de groep,..... . Het gaat ook over
het doel, de structuur en de cultuur van de groep die het groepsfunctioneren beïnvloeden.

CONTEXT

DOEL

STRUCTUUR CULTUUR

Doel: complex in het opbouwwerk . Er is  veelal een drievoudige doelrelatie : de
deelnemers/doelgroep, de opdrachtgever(organisatie en/of bestuur),de eigen expertise
Behoeften doelgroep, vraag bestuur/instelling, expertise opbouwwerker

Structuur van Meervoudige verantwoordingsrelaties:

Cultuur: normen, waarden, gebruiken en gewoonten, tradities , geschiedenis

In de cursus focussen we op de interne groepsdynamiek. Toch is het belangrijk om het ganse kader te
zien . Zo kunnen groepsproblemen te maken hebben met onduidelijke doelstellingen, problemen in de
context, belemmerende elementen in de cultuur, structurele problemen in de organisatie of bij de
opdrachtgever ,individuele problemen.

maatschapp
ij

organisatiegroepindividu
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3. verschillende interventieniveaus in groepen

Communicatie in groepen kan beter begrepen worden door in te zien dat deze zich tegelijkertijd
afspeelt op meer niveaus. Juist door deze verschillende niveaus kan de interactie zo rijk aan
verscheidenheid zijn , maar tegelijkertijd ook zo gevoelig voor verwarringen en storingen.
Goed inschatten van het niveau waarop zich storingen of moeilijkheden voordoen is belangrijk voor het
inschatten van mogelijke remedies. Zoals een bepaalde hoestsiroop geen maagpijn verhelpt, zo zullen
interventies op het verkeerde niveau niet tot de gewenste oplossing leiden.

Niet elk niveau is steeds even sterk zichtbaar tijdens het functioneren van de groep. Dit hangt af van :
-het waarnemingsniveau van de werker
-het type van groep
-de fase waarin de groep verkeert

In de groepsdynamica wordt meestal onderscheid gemaakt tussen 2 niveaus:
● taak- of inhoudsniveau
● proces- of sociaal-emotioneel niveau, ook betrekkingsniveau genoemd.

Deze indeling is vrij grof. Voor gerichte interventies kan een fijnere indeling bruikbaarder zijn:

1. inhoudsniveau: het werk aan de doelstelling en de taak
2. procedureniveau: werkwijze ter concretisering van de doelstellingen
3. interactieniveau: groepsproces en de onderlinge betrekkingen
4. bestaansniveau: het individuele proces van elk groepslid
5. contextniveau: invloeden vanuit de context, vb. maatschappelijk invloeden
6. ethisch niveau: normen en waarden

1. Inhoudsniveau
Dit is het niveau van de informatie, de inhoud, het bericht, de doelstelling:

Heeft de groep een helder doel en taakopdracht?
Is er duidelijkheid over de taak op korte, middellange en lange termijn?
Dit wordt ook soms de bovenstroom genoemd
De formele leider bewaakt het resultaat

Tussenkomsten op dit niveau zijn:
taakgericht, inhoudsgericht, oplossingsgericht, productgericht

Mogelijke interventies op inhoudsniveau:
● initiatief nemen
● bieden van of vragen naar heldere informatie over doelstelling en taak van de groep
● de aandacht van collega’s, medewerkers op het doel houden
● inhoudelijk leiden en samenvatten
● meedelen /vragen van relevante feiten en ervaring
● instructie, informatie, mening geven en vragen
● tijd nemen om stil te staan bij algemene doelen en deze voldoende concretiseren
● evalueren van taakgerichte acties
● thematiseren wat leeft: wat er in de groep als thema leeft tot onderwerp van gesprek maken
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Na een doorlopen van een stuk groepsproces liggen problemen en conflicten in veel gevallen
niet op dit niveau ook al lijkt het op het eerste zicht zo.Zo kan bij een meningsverschil eindeloos
getwist worden over de vraag ‘wie heeft er gelijk’ (inhoudsniveau), terwijl de eigenlijke vraag is:
‘wie krijgt er gelijk’ of ‘wie is de baas’ of ‘wie weet het best’ (interactieniveau).
Anderzijds is het evenzo dat conflicten die relationeel lijken kunnen opgelost worden door

duidelijke doelstellingen en overeenstemming op inhoudsniveau

2. Procedureniveau

Op dit niveau gaat het om de wijze waarop gewerkt wordt aan de doelstelling of de taak:

Heldere taakstructuur met goed functionerende procedures voor samenwerking en
besluitvorming.
Metacommunicatie over het eigen functioneren

Tussenkomsten op dit niveau hebben te maken met besluitvormingsprocedure, met methoden
van werken : Opstellen en volgorde van agenda, tijdsindeling, discussieregels, afspraken over
hoe men wil samenwerken , werkvormen, voorwaardenscheppende elementen zoals lokaal,
koffie enz.

Mogelijke interventies op het procedureniveau:
● zorgen voor een goede agenda, duidelijkheid over reden van samenkomen
● verduidelijken en stimuleren van discussieregels zoals luisteren, elkaar laten uitspreken
● eventuele regels voor het omgaan met emoties (niet weglopen, geen fysiek geweld, emoties

kunnen, …)
● storingen hebben voorrang
● duidelijke afspraken over werkmethode, timing en tijdsbewaking…
● zorgvuldigheid bij het nakomen van afspraken
● onzichtbare interventies als: geschikt werklokaal, frequentie van samenkomen , koffiepauzes,
● duidelijkheid over bevoegdheid
● afwezigen laten bijpraten

Dit niveau lijkt soms evident maar is heel belangrijk. Het bevordert sterk het klimaat en de sfeer
waarin de groep aan het werk gaat. Het is voorwaardenscheppend om ook op de ander niveaus
goed te functioneren.

3. Interactieniveau

Dit wordt ook wel eens proces- en/of betrekkingsniveau genoemd. Soms spreekt men hier
van ‘de onderstroom’ . Hier kan een ‘informele’ leider een belangrijke invloed hebben

Hier gaat het om hoe mensen met elkaar omgaan :
● onderlinge steun en vertrouwen
● klimaat van samenwerking, samenhorigheid en open communicatie
● tegengestelde meningen kunnen geuit worden
● conflicten mogen en zijn niet noodzakelijk negatief
● aangepast en gerespecteerd leiderschap
● gezamenlijke inzet
● belangrijke thema’s zijn macht/volgzaamheid en afstand/nabijheid
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Belangrijke aandachtspunten op het interactieniveau:
● oog hebben voor zich ontwikkelende subgroepen en ze zien als signaal voor behoeften die

blijkbaar niet door de groep als geheel vervuld worden
● werken aan het groepsklimaat door bevorderen van veiligheid en stimuleren van open en

directe communicatie
● juist inschatten van de fase waarin de groep zich bevindt in het stimuleren van

groepsontwikkeling
● aandacht hebben voor mogelijke weerstand en de daarachter liggende angsten en

gevoelens van bedreiging
● aandacht voor informele patronen in de groep
● bevorderen van groepscohesie,met alertheid voor groepsdenken en valse cohesie
● conflicthantering op groepsniveau: conflicten niet uit de weg gaan
● waardering tonen
● deelnemers tonen dat hun inbreng gehoord of gezien wordt = erkenning ≠

goedkeuring

Mogelijke interventies op dit niveau:
● metacommunicatie, rollen en posities ter sprake brengen
● regelmatige evaluatie over het functioneren als groep
● kritiek of weerstand au serieus nemen (judohouding)
● kritiek op begeleiding toestaan en heretiketteren als pogingen tot verbeteren van de groep
● gevoel verwoorden van hoe de groep aanvoelt
● non-defensieve communicatie
● positieve bekrachtiging, waardering tonen, complimenten geven
● participatie bevorderen o.a. door te werken met subgroepjes
● bepaalde groepsnormen stimuleren vb. ‘verschillen mogen er zijn’, ‘we hoeven niet allemaal

hetzelfde te denken’, …
● er is geen waarheid, er zijn wel keuzes
● aangepast leiderschap,meerzijdige partijdigheid
● zorgen voor voldoende “fysiek” contact: als men elkaar nooit ziet, kan geen teamgeest

groeien

Een goede groepsband is bevorderlijk voor het effectief functioneren van een groep
Toch kan voor meer taakgerichte groepen een te sterke groepsband gepaard gaan met een
daling van de productiviteit: de groep wordt  belangrijker dan de taak.

Symptomen:
● sterke druk op conformiteit
● negatieve denkbeelden over andere groepen (wij zijn het beste team)
● afsluiten voor info die de unanimiteit bedreigt

Remedies:
● laat subgroepen onafhankelijk van elkaar aan een zelfde probleem werken
● maak procedureafspraken om geen info weg te selecteren
● zoek naar alternatieve verbinding via het doel
● nodig experts, externen uit
● speel “gedocumenteerd” voor advocaat van de duivel
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4. Bestaansniveau

Dit is het niveau van het individuele proces van elk groepslid.
Het gaat om:
● erkenning voor de eigen identiteit:

- het gevoel mee te tellen
- erkenning voor wat je kunt
- erkenning voor wie je bent

● iets voor de ander betekenen in psychologische zin
● het bevorderen van elkaars zelfgevoel

Mogelijke interventies op dit niveau:
● bevorderen van openheid
● gevoelens durven toelaten
● stimuleren van persoonlijke feedback op constructieve manier
● rekening houden met ieders eigenheid, verschillen toelaten en stimuleren
● norm van ‘fouten zijn geen ramp’
● als begeleider zelf authentiek zijn en kwetsbaarheid toelaten: zelfonthulling kan hier

belangrijk zijn (voorzichtig  in de beginfase van een groep)
● bevestiging en erkenning bieden aan elkaar
● koppelen aan ervaringen
● onveiligheid signaleren en die ook soms even ‘laten zijn’
● empathie, echtheid, congruentie, acceptatie
● bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen
● gesprek teruggeven op een dieper gevoelsniveau
● autonomie stimuleren vanuit vertrouwen en verbondenheid

Door interventies op dit niveau kan het dat iemand zich toont zonder de façade van het naar
buiten gepresenteerde zelfbeeld. Dit kan verbondenheid stimuleren maar kan ook minder
aangename aspecten naar voor brengen.
Het door anderen ook in deze aspecten erkend en geaccepteerd worden, is belangrijk zowel voor
het individu als voor het groepsklimaat.

5. Context Niveau

Dit niveau heeft te maken met een sociaal-historische aanpak, het plaatsen van problemen in het
maatschappelijke context i.p.v. te duiden als persoonlijk falen. Daarbij is herkenning een
belangrijk mechanisme. Immers, de maatschappelijke omstandigheden waaronder we leven en
als kind geleefd hebben, kunnen grote gelijkenissen vertonen.

Mogelijke interventies:
● individuele problemen duiden als maatschappelijke patronen
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● blootleggen van eventueel historisch gegroeide problemen en of collectieve stigma vb.
Campingbewoners, woonwagenbewoners, vrouwen/mannen, etnische minderheden ,….

● alert zijn voor normering over wat normaal is
● als begeleider u bewust zijn van uw eigen definities over wat normaal/goed is
● alert zijn voor zelfstigmatisering (ik ben maar tot  x jaar naar school geweest)
● een contextprobleem niet proberen op teamniveau op te lossen maar duiden dat een

probleem te maken heeft de context of elementen uit de context

6. Ethisch niveau

Hier zijn normen en waarden in het geding. Niet alleen op groepsniveau maar ook universele
menselijke waarden.
Voorbeelden: betrouwbaarheid en nakomen van afspraken, respect voor anderen, openheid,
bereidheid tot samenwerken, zorgzaamheid hulp en steun, persoonlijke integriteit

Voor de begeleider  vormen deze normen en waarden samen de beroepscode.  Ook de groep en
de deelnemers hebben een eigen waarden- en normenpatroon. Verschillen en tegenstellingen op
dit niveau kunnen zich zowel intra(binnen een individu) als inter situeren (tussen groepsleden of
tussen groepsleden en begeleider )

Te eenzijdige nadruk op één van die niveaus brengt het functioneren van de groep in gevaar

● Te veel nadruk op de inhoud, de productiviteit, het resultaat kan de interactie, de sfeer, in gevaar
brengen.

● Te veel nadruk op de interactie, de vriendschap, ‘als we het maar goed hebben’ kan ten koste
gaan van de taak, kan leiden tot “groepsdenken”, tot conformisme en “nep”-samenhorigheid.

● Een overmatige aandacht voor procedures, regels kan leiden tot verstarring en heeft nadelige
effecten zowel op taak (creativiteit, uitdaging) als op interactie.
Een te beperkte aandacht voor procedure (alles kan, alles mag, elk doet zijn ding) leidt tot chaos
en brengt zo het team in gevaar.

● Een te sterke aandacht op het bestaansniveau leidt tot gebruik (= misbruik) van de taak en de
groep voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu waardoor resultaat en zorg voor elkaar
uit het oog verloren wordt.
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4. Fasen van groepsontwikkeling en uitdagingen voor de begeleider in de
verschillende fasen

Een groep doorloopt verschillende fasen . In elke fase treden andere interactieniveaus meer op de
voorgrond. De rol van de begeleider om tot gezonde groepsontwikkeling en -cohesie te komen kent ook
andere uitdagingen in die verschillende fasen .Waar in fase 1 een verstandelijke structurerende
aanpak van de begeleider verwacht wordt, is in de tweede fase de gevoelsmatige ondersteuning en
coaching belangrijk. In de derde fase de oriëntatie op waarden belangrijk.

Werken aan een gezonde groepsontwikkeling en -cohesie houdt het gevaar in van ‘te hoog-cohesieve
groepen . Te sterke interpersoonlijke cohesie heeft duidelijk een bovengrens waarboven ze
contraproductief wordt. Elke groep heeft weer een ander omslagpunt waar een stijging in de cohesie
gepaard gaat met een daling van de productiviteit.

hoog

productiviteit

laag hoog

cohesie

Een te sterke neiging om de cohesie en de consensus in de groep te behouden kan niet alleen leiden
tot een omslag in de doelgerichtheid, maar ook tot  groepsdenken en conformisme

- Symptomen van groepsdenken:
o Men aanvaardt het dominante denkpatroon binnen de groep
o Er is een sterke druk tot conformiteit
o Het behouden van de harmonie binnen de groep wordt belangrijker dan het nemen van

een verantwoorde beslissing
o Deelnemers zijn er zich meestal niet van bewust: illusie van unanimiteit,

onkwetsbaarheid, morele meerderheid
o Men sluit zich af voor informatie die unanimiteit bedreigt
o Het ontbreken van enig tijdsbesef in de groep: kan een vluchten zijn voor de

spanningen die het werken aan de taak zou kunnen oproepen
o Teveel aandacht aan het middel om het doel te bereiken: vb. heel veel tijd besteden

aan procedures, kiezen van een voorzitter,… .
o Uiteenvallen van de groep in een actieve groep en toekijkende rest.
o Veel aandacht aan ‘de boze buitenwereld’, wat ‘anderen hadden moeten doen‘
o Ontbreken van kritische zin tav elkaars bijdragen

- Gevolgen van groepsdenken
o Onvoldoende aftasten van doelstellingen en alternatieven
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o Onvolledige informatieverzameling
o Selectief evalueren van beschikbare informatie
o Onvermogen om alternatieven te overwegen
o Minder kwalitatieve beslissingen

0.   Voorfase : toeleiden en samenstellen van een groep
Soms gaan er activiteiten aan de eerste bijeenkomst van een een nieuwe groep vooraf. Er is
dan sprake van een voorfase, dit vooral het geval bij vormen van taakgroepen of formele
groepen

- Formuleren van doelstellingen
- Keuze voor werkvormen en methodieken
- Zorgen voor voldoende middelen
- Nadenken over groepssamenstelling en groepsgrootte
- Materiële voorbereiding: locatie …….

Aandachtspunten voor de begeleider:
- is groepsvorming hier een goed om iets te bereiken ?
- voldoende temporiseren : soms dient een probleem zich aan en gaat een groep zich vormen

op een alles of niet - basis . Zoeken naar ‘verbreding van de problematiek ( wat heeft hier
allemaal mee te maken) om dan tot begrenzing en prioriteitenbepaling te komen kan een groep
een reële basis en kans bieden om zich te ontwikkelen

- Werken aan een ‘aanvaarde probleemstelling’. Verabsolutering van een probleem, samen
tegen zonder te werken aan een duidelijk doel  kan in latere fasen van een groep zijn tol eisen .

- ook de samenstelling moet een zorg zijn bij het opstarten van groepen: een ondoordachte
samenstelling ( te groot , te klein, te veel/weinig heterogeniteit,...) kan voor groeistoornissen
zorgen

1. Oriëntatiefase: oriëntering, toenadering, terughoudendheid en afhankelijkheid (van de
leider)
Hoofdtaak: positiebepaling van het individu en  de groep tegenover de omgeving en de taak

INHOUDS- en PROCEDURENIVEAU staan hier centraal
KERNWOORD: INCLUSIE = ) ZAL DIT HIER IETS VOOR MIJ ZIJN ?

- Vanuit de onzekerheid van nieuwe groep gaan de groepsleden zich behoedzaam
gedragen . De groep toont zich afhankelijk van leiding en andere externe sturing (als
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bescherming tegen eerste onzekerheid en angst). Er  is veel aandacht voor de leiding:
toont die betrokkenheid? Zorgt die voor de leden van de groep ?

- Schommeling tussen toenadering en terughoudendheid: kennismaken maar toch afstand
bewaren(erbij willen horen maar ook bescherming en afweermechanismen)

- Op zoek naar duidelijkheid en zekerheid: vragen over huishoudelijke zaken, tijdsindeling,
thema, taak

- Centraal thema: vragen m.b.t. eigen plaats in de groep. IS DIT HIER IETS VOOR MIJ?
- Dit uit zich in vragen als

o Voorwaarden voor lidmaatschap
o Hoeveel energie en inzet
o Kan ik in die groep mezelf blijven? ( angst voor de vreemde, voor verplichting en

gebonden zijn )
o Kan ik erbij horen of niet, en zo ja onder welke condities

- Deze fase eindigt met een voorlopig klimaat van vertrouwen en acceptatie

aandachtspunten voor de begeleider om te komen tot gezonde groepscohesie :

- komen tot een ‘aanvaarde doelstelling’ met de groep . Komen tot een
gemeenschappelijk visie op de vraag: ‘ wat verwacht men van ons ? Wat zullen we
hier samen doen ? Het oorspronkelijk opzet vertalen naar iets waar iedereen achter
kan staan =duidelijkheid over het doel, ruimte om het te vertalen in een vorm dat door
zoveel mogelijk mensen aanvaard wordt.

- aangezien de groep op zoek is naar houvast is het belangrijk te zoeken naar een
evenwicht tussen teveel en te weinig directiviteit:

- te veel directiviteit : de groep zal zich te afhankelijk opstellen en teveel eigen
oordeel opschorten

- te weinig directiviteit : geeft onvoldoende veiligheid, biedt te weinig kader om
tot gemeenschappelijkheid te komen . De groep heeft een kader nodig om tot
afstemming te komen

- zorgen voor inbreng van iedereen: zwijgers stimuleren, dominante groepsleden ‘met
erkenning’ afremmen

- extra duidelijkheid creëren over opzet en verwachting, eventueel verdelen in kleine
subgroepen kan een veiliger klimaat scheppen .

2.   Machtsfase of conflictfase: accepteren van de groepsactiviteit: strijd en vlucht,
conflict en controle
Hoofdtaak: positiebepaling tegenover elkaar en de leiding

Na de terughoudendheid van het begin komt er een grotere openheid, die tevens voortkomt uit
de wens om invloed uit te oefenen . Verschillen tussen groepsleden worden duidelijker, de
kans op conflicten wordt groter . Gevoelens van sympathie en antipathie ontstaan.
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Als er een formele leider is pogen de leden zijn invloed te verminderen of juist alle
verantwoordelijkheid bij hem te leggen : in deze fase kan de begeleider kritiek verwachten

INTERACTIENIVEAU STAAT CENTRAAL
KERNWOORD: MACHT - CONTROLE =)HOEVEEL INVLOED WIL EN KAN IK
UITOEFENEN ?

- De aandacht voor de interne groepsfunctioneren neemt toe
- De groep zoekt naar eigen antwoorden i.v.m. macht en invloed: wie heeft het voor het

zeggen, wie mag het voor het zeggen hebben
- Conflicten/verschillen  tussen groepsleden komen aan het licht. Deze zijn noodzakelijk voor

de verdere ontwikkeling van de groep.
- collectieve verdedigingsmechanismen komen naar voor: weigeren voorkeur uit te spreken

uit angst voor voorkeurs relaties en buitengesloten worden , lief zijn en conflicten vermijden
- Soms gaat het om eenvoudige verschillen die met afspraken op te lossen zijn, soms gaat

het om moeilijker verschillen. Conflictescalatie ligt dan op de loer.
- Centraal thema: vragen m.b.t. invloed en macht in de groep. HEB IK HIER EEN

PLAATS MET WAT IK KAN?
- Dit uit zich in vragen als:

o Hoeveel macht en invloed heb ik?
o Wie heeft macht en invloed over mij?
o Waar ligt de controle en sturing van wat we doen?
o Door wie zal ik me laten beïnvloeden en hoe?
o Vragen over het gezag en de positie van de leider

- Dit is een middenfase, dit is een fase waarin de groep kan desintegreren of cohesiever
worden.

- In deze fase kan een informele leider ontstaan
- Rollen groeien: de zondebok, de leider, de meeloper, de grapjesmaker, ……
- Defensief gedrag kan hier extra de kop opsteken =Defensief gedrag is een universeel

gegeven bij alle intermenselijke communicatie. De beduchtheid om niet te laten merken
wat er precies bij je leeft, en je toevlucht te zoeken tot manoeuvres om te voorkomen dat
iets wat je privé wil houden openbaar wordt, leidt tot defensieve gedragingen .

Meestal is degene die zich defensief gedraagt, defensief praat zich daar niet van bewust.
Hebben we niet allemaal een openbaar en een privé-ik ? En schakelen we niet onbewust over
van het ene naar het andere ?

Enkele voorbeelden van defensief groepsgedrag :

- met rationele argumenten doordraven waar gevoelvol luisteren geboden is
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- Afleidingsmanoeuvres: druk doen over bijzaken, bagatelliseren, uitstellen van een
beslissing

- Kritiekloos de begeleiding volgen , de roep om autoriteit
- Door grappenmakerij buiten schot blijven
- Agressief worden tegen leden, de voorzitter, het thema,
- Coalitievorming, kliekjes, subgroepjes
- Taboes handhaven
- Oppoetsen van de groepsmythe (wij zijn toch een goede groep)

In lichte vorm zijn deze defensies te vinden in alle groepen en vrijwel bij alle mensen

Aandachtspunten voor de begeleider om te komen tot gezonde groepscohesie :

- nagaan of de eerste fase voldoende bevredigend afgerond is : men ziet het zitten,
het is duidelijk waar de groep naartoe wil, de voorwaarden en afspraken zijn voldoende
duidelijk

- Niet in het defensief gaan als het functioneren van de groep in vraag gesteld wordt
- vragen m.b.t. onderlinge relaties ruimte geven: we gaan niet vooruit, met mijn mening

wordt geen rekening gehouden, is dit de mening van u of van de groep , …..?
- de norm ‘ gevoelens en ervaringen zijn ook feiten ‘ is hier toonaangevend
- verschillen toelaten en bevorderen , ruimte voor inbreng van emoties
- negatieve emotionele reacties , bezwaren en verwijten terugbrengen naar

voorwaarden en wensen
- uitspraken linken aan gevoelens en behoeften , immers in deze fase gaat het niet

om ‘cognitieve overeenstemming’ .
- bij neiging tot conformisme : benoem een advocaat van de duivel, laat subgroepen

onafhankelijk van elkaar werken, neem geen beslissing in één vergadering, nodig
experts uit, … .

3. Affectiefase: accepteren van de anderen
Hoofdtaak: er mogen zijn zoals je bent en ieder zijn plaats gunnen, geven om wat hij/zij is

INTERACTIE EN BESTAANSNIVEAU STAAT CENTRAAL
KERNWOORDEN: INTIMITEIT-AFFECTIE
Centrale vraag: HEB IK HIER EEN PLAATS ZOALS IK BEN ?

- Onderlinge verhoudingen komen centraal te staan
- Vragen rond ieders persoonlijke betrokkenheid, afstand en nabijheid
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- De woorden ‘wij’ en ‘onze groep’ worden meer gebruikt, de groep krijgt eigen rituelen en
jargon

- In deze fase komt een onderling relatiepatroon tot stand:
o Hoe persoonlijk zullen we met elkaar omgaan
o Welke mate van afstand of nabijheid zullen we in acht nemen?
o Kunnen we elkaar vertrouwen en hoe kunnen we een dieper niveau van

vertrouwen bereiken?
- Kenmerken voor deze fase zijn uitingen van positieve gevoelens, cohesie, affectie en

intimiteit. Maar ook soms van persoonlijke vijandigheid en jaloezie .
-
- Uitingen van sym- of antipathie van de leider worden sterk opgemerkt, jaloezie ligt op de

loer
- Gevaar van subgroepen
- Soms probleem van grens tussen loyaliteit en privacy

Aandachtspunten voor de begeleider om te komen tot gezonde groepscohesie :

- ondersteunen van het vertrouwen in ‘eigen waarden’ en de bereidheid om die ter
discussie te stellen.

- niet-defensieve en open communicatie bevorderen =
- beschrijvende vs beoordelend
- gelijkwaardigheid vs hiërarchie
- voorlopigheid vs overtuigd van het absolute eigen gelijk
- probleem/oplossingsgerichtheid vs dwang

- niet dwingen tot een dieper gevoel van intimiteit. Zorgen voor voldoende stabiliteit
en gemeenschappelijke overeenstemming over de mate van afstand en nabijheid , de
mate van persoonlijk met elkaar omgaan .

4. De autonome groep: acceptatie van zichzelf in relatie tot anderen. Autonomie en
afhankelijkheid, differentiëring en integratie

- Als de groep de vorige fasen goed heeft doorlopen, heeft ze haar eigen taakstructuur,
invloedsverdeling en relatiestructuur ontwikkeld. Hier stelt zich de vraag: kan ik in deze
groep helemaal mezelf zijn?

- Verschillende vaardigheden en talenten worden als noodzakelijke bijdragen aan de groep
als geheel erkend.

- Gelijkwaardigheid van allen ondanks alle verschillen wordt benadrukt in termen van gelijke
rechten en plichten

- De samenhang in de groep steunt aan de ene kant op erkenning van individuele behoeften
en bijzondere rechten en aan de andere kant op de wederzijdse identificatie met de taak
en met de groep als geheel
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- Er ontstaat een wij-gevoel, een groepsbewustzijn
- Binnen is goed: vanuit deze veiligheid groeit stilaan een sterkere openheid: de groepsdruk

en de drang tot conformeren vermindert
- De individuele deelnemer definieert zich in de groep met de zin: ik ben het effect dat ik heb

en ik ben hoe ik me voel
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5. Communicatie

1. proces van communicatie

Inzicht in het proces van communicatie is essentieel in het werken met groepen , zowel voor
het  zien van het eigen aandeel en het begrijpen en voorkomen van misverstanden

= je kan niet niet-communiceren

Communicatie : van binnenkant naar buitenkant naar overkant !

Binnenkant:
Wanneer mensen bij elkaar zijn, voelen ze rond dat gebeuren allerlei. Deze gevoelens,
bedoelingen, belevingen, gedachten spelen zich binnen ons af en zijn niet rechtstreeks
kenbaar voor anderen.

Buitenkant:
Dit is ons handelen en doen, wat we van elkaar waarnemen. Dit is zowel wat we zeggen met
woorden als zonder woorden, wat we doen en niet doen.

Overkant:
Dit is de ander. Met onze ‘buitenkant’ brengen we bij de ander iets te weeg. De ‘overkant’ ziet
mijn ‘buitenkant’, niet mijn ‘binnenkant’. Mijn ‘buitenkant’ brengt wel iets teweeg bij de
‘binnenkant’ van de ‘overkant’ en omgekeerd.

IK ANDER (overkant)

Binnenkant buitenkant

buitenkant                           binnenkant

De weg van een boodschap in communicatie is dus als volgt =
- wat u zou willen zeggen (bedoelingen, gedachten, beeld van uzelf, beeld van de ander,…)
- wat u zegt (lawaai, drukte, stress, uitdrukkingsvermogen ,taalgebruik ,….)
- wat de ander hoort (zelfbeeld, beeld van de ander, verwachtingen , ….)
- wat de ander verstaat
- wat de ander aanvaardt
- wat de ander onthoudt
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2.  Communicatieve erkenning op de diverse niveau’s

Inhoudsniveau

Aanvaarden
van de inhoud van de
communicatie van de ander

vb. ‘ik hoor dat je niet akkoord
gaat met dit voorstel, ik sluit
daarbij aan ‘

Afwijzen
van de inhoud van de
communicatie van de ander

vb. ik hoor dat je niet akkoord
gaat met dit voorstel, ik
nochtans wel

Diskwalificeren
van de inhoud van de
communicatie van de ander

vb. ik vind het werkelijk
belachelijk dat daar niet mee
akkoord gaat,

of tussenkomst ostentatief
negeren

Betrekkingsniveau

Bevestigen
van de positie van de ander in
de relatie

vb. ik hoor en begrijp dat dit
jouw standpunt is
=zelfs als je er inhoudelijk niet
mee akkoord gaat is dit een
bevestiging op interactieniveau
=ik ben ok, jij bent ok

Verwerpen
van de positie van de ander in
de relatie

vb. het kan er bij mij niet in dat
iemand dit denkt
= je mag niet denken,voelen
zoals je denkt
=ik ben ok , jij niet

Negeren
van de positie van de ander in
de relatie

vb. iemand uitsluiten uit de
discussie

Bestaansniveau

Erkennen
Van het beeld dat de ander van
zichzelf heeft

Miskennen
Van het beeld dat de ander van

zichzelf heeft

Niet-erkennen
van het beeld dat de ander van
zichzelf heeft

Iemands aanwezigheid volledig
negeren
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3.  Parafraseren: een belangrijke vaardigheid in het werken met groepen

Wat ?

- met eigen woorden herhalen wat de ander zegt
- opnieuw onder woorden brengen wat je hoorde en begreep van wat de ander zie
- met aandacht voor wat bovenop ligt : inhoud en/of emotie

Dat is niet :

- interpreteren
- analyseren
- bijkomende vragen stellen
- oplossen
- adviseren

Hoe ?

- in de affirmatieve wijze : ik hoor je zegen dat…….. en pas dan de vraag : heb ik u goed
begrepen

- Veelal start een parafrase met : Als ik u goed begrepen heb,      Blijkbaar …     Je zegt dus dat
……. Klopt dat ?

● Neutrale – betrokken toon
● Oogcontact en afcheckhouding
● Je trekt niets naar u toe, je laat het bij de ander , maar je bent betrokken
● Non-verbale rapport kan belangrijk zijn

Valkuilen

- Niet op het juiste moment

- Teveel, te weinig

- Teveel papegaaien
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4.  Vragen stellen : een belangrijke vaardigheid in het werken met groepen

Soorten vragen

-open/gesloten vragen
open:  wie, welke, wat, wanneer, hoe?
● stimuleren iemand om zijn verhaal te vertellen
● nadeel dat iemand uitgebreid en eindeloos aan het woord is
● let op met open vragen bij veelpraters
● waarom vragen: effect dat iemand zich ter verantwoording geroepen voelt. Beter: hoe

komt het dat…i.p.v. waarom
gesloten: geeft alleen feitelijke informatie

-reflectieve/zelfreflectieve vragen

● reflecteren over hetgeen de ander heeft gezegd of hoe het op je is overgekomen vb. ik
krijg de indruk dat..

● zelfreflecterende vragen zetten de ander aan tot nadenken over eigen
motieven,handelen,… vb. kun je je voorstellen hoe het zou voelen als iemand dit tegen
jou zou zeggen? Wat maakt dat je zo moeilijk je mening kunt geven in de
teamvergadering?

-directe/indirecte vragen
● directe vragen stimuleren duidelijke communicatie
● directe vragen kunnen soms als confronterend ervaren worden
● indirecte vragen kunnen soms tactvoller aanvoelen  bij een gevoelige kwestie, toch

kunnen ze geforceerd overkomen, achterdocht oproepen

-suggestieve/niet-suggestieve vragen
● bij suggestieve vragen ligt het antwoord reeds klaar vb. vind je ook niet dat …,
● suggestieve vragen zijn typisch voor de redder
● soms wordt iets anders bedoeld  vb. zag ik je vorige vrijdag niet in de stad … en je

bedoelt : je moest op je werk zijn ….
● mensen die heel erg gericht zijn op sociaal wenselijk gedrag zullen de suggestie

oppakken. Vraagt alertheid in het omgaan met groepen of in een leidende positie

-upchunck/downchunck vragen
● -upchuncken: vragen naar een hoger niveau van veralgemening. Vb ik merk

verschillende visies over de manier van aanpakken, maar zijn we het nog altijd eens
over het principe dat we dit project willen oppakken? Waarom vragen zijn ook meestal
upchunck vragen: kan helpen om meningsverschillen te verminderen of terug
verbinding te maken

● -downchuncken: heel concrete vragen zoals wat,wie ,waar, wanneer, hoeveel mag het
kosten? Precies . (zie ook precisievragen) downchuncken kan helpen om meer
diversiteit, meer meningsverschil te stimuleren. Kan helpen bij valse groepscohesie
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-probleemgerichte vragen – oplossingsgerichte vragen
● probleemvragen kunnen nuttige info opleveren over het probleem, de omvang , de

mogelijke oorzaken: het kan helpen het probleem duidelijk aan het licht te brengen
● oplossingsgerichte of outcome vragen wijzigen de gerichtheid op de problemen in

gerichtheid op de gewenste resultaten
● ! oplossingsgericht is niet hetzelfde als oplossingsgedreven

Probleemkader (problemframe) Doelenkader (outcomeframe)
Waarom is er een probleem, wat is er verkeerd?
Wat zijn de obstakels, de beperkingen?
Waarom kan je het probleem niet oplossen?
Wat zijn de mogelijke oorzaken?
Wat is de aanleiding, wat zet het probleem in
gang?
Wat zijn de gevolgen van het probleem (voor- of
nadelen )?
Hoe lang duurt dit probleem reeds?

Wat wil je? (in positieve termen – dus niet wat wil
je niet)
Wat zal het gewenste doel betekenen?
Wat zou er nodig zijn om iets te veranderen?
Wat heb je nu reeds ter beschikking om in de
richting van het gewenste doel te gaan?
(vaardigheden, ervaringen, middelen , steun,…)
Wie kan je daarbij helpen?
Als wat verandert is er reeds een stap in de
goede richting?
Wat is de kleinst mogelijke stap in de gewenste
richting?
Wat zal er voor mij anders zijn als het resultaat –
of een deel ervan bereikt is ?

Doorvragen: een belangrijke vaardigheid in het werken met groepen

Doorvragen is heel belangrijk:
-je kunt beter je vooronderstellingen checken (cfr. proces van communicatie)
-je krijgt een completer beeld
-je neemt onduidelijkheden weg
-je komt soms op andere dingen die op het eerste zicht niet naar voor kwamen

Door vragen te stellen voldoe je ook aan een aantal belangrijke communicatieve functies:
-je toont belangstelling, je erkent de ander op inhouds-,interactie- en/of bestaansniveau
-je biedt ruimte
-je krijgt informatie
-je krijgt een beter of ander zicht
-je stimuleert openheid
-je stemt je af op de ander

Een model om door te vragen

Taal heeft als fundamentele eigenschap dat ze de werkelijkheid veralgemeent en vervormt..  Hoe
minder precies het taalgebruik, hoe meer ruimte de toehoorder heeft om er zelf betekenis aan te geven
NLP  (neuro-linguistisch-programmeren) ontwikkelde een model van  ‘doorvragen’ dat je kan helpen om
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jezelf en de ander te leiden naar een preciezere weergave in taal van de werkelijkheid waarover die
taal het heeft.  Immers, hoe dichter je bij de volledige representatie van iemands ervaring komt, hoe
meer je verandering kunt teweeg brengen.

Precisievragen zijn ook goede vragen om uit de reddersdriehoek te blijven. Je bevraagt taal om zicht te
krijgen op de werkelijkheid achter die taal. Het precisiemodel gaat niet uit van eigen reflecties,
gedachten, interpretaties , maar wil juist vanuit die ‘constructie’ van de werkelijkheid door taal naar de
werkelijkheid gaan.

Vervorming Voorbeeld Vraagstelling
1. Weglating Ik ben kwaad

Ik ben tevreden
Het is een lastige groep

Op wie? Wat precies maakt je
kwaad, tevreden? Wat is er
precies lastig aan, wat doen ze
precies wat je lastig vindt?

2. Gebrek aan referentie Ze geloven met niet
Ze zullen daar niet mee akkoord
gaan
Jullie proberen ons altijd wat aan
te praten

Wie precies?
Wie zijn ze?
Wie bedoel je met jullie? Waar
blijkt dat uit? Heb je dat al eerder
ondervonden?

3. Onspecifiek werkwoord Ik zal het proberen
We zullen hen motiveren

Wat ga je precies doen om het te
proberen?
Wat ga je precies doen om hen te
motiveren?

4.Nominalisaties: woorden die
hun specificiteit kwijt zijn

Het druist in tegen alle eerlijkheid
Ik wil meer aandacht

Wat zijn de concrete dingen die je
oneerlijk vindt?
Wat kan ik concreet doen om je
meer aandacht te geven?

5.Veralgemeningen: nooit, altijd Het is altijd hetzelfde
Ik heb altijd problemen in die
groep, ze luisteren nooit

Is er geen moment, situatie
waarin het ander was?
Nooit? Herinner je je geen
momenten dat iets lukte in die
groep?

6.Restrictieve woorden Ik kan niet verder meewerken
Dit moet afgerond worden

Wat zou er gebeuren als.. ?
Wat zou er gebeuren als je niet..?

7.Oorzaak-gevolg relaties Ze bezorgt me hoofdpijn
Zijn commentaar maakt me
kwaad

Waardoor precies?
Hoe precies zorgt X dat Y
gebeurt?

8.’Mind read’, gedachtenlezen Ze vertrouwen me niet
Ze luisteren alleen naar die met
een diploma

Hoe weet je dat, waaraan merk je
dat?
Waaruit precies maak je dat op?
Hoe weet je dat?

9.Universele waarheden Politiekers zijn leugenaars
Migranten zijn dieven

Ken je geen politiekers die.. ?
Ken je geen migranten die...?

10.Vooronderstellingen Wil je de vergadering leiden of
verslag maken?
Vergaderen we morgen of
volgende week?

Hoe weet je dat ik iets van de
twee wil?
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6. De reddersdriehoek : een valkuil in het werken met groepen

Het redderspatroon kan zich afspelen t.a.v. individuen, groepen, organisaties.
In leidinggevende of zorgrollen worden we extra uitgedaagd om in dit patroon te stappen.
Ook als leidinggevende, begeleider van groepen is het gevaar reëel dat we het redderspel
spelen. De grenzen van de eigen verantwoordelijkheid zijn niet altijd even duidelijk en veranderen
bovendien naargelang de ontwikkelingsfase van de groep.  In al die situaties wordt de vraag: ‘wat is
wiens verantwoordelijkheid’ niet altijd even gemakkelijk gesteld, laat staan beantwoord.Dit leidt tot een
patroon van ongelijkwaardigheid, van ik ben OK, jij bent niet OK.

De drie rollen

De 3 rollen in het spel zijn:
Redder, vervolger en slachtoffer.
De vervormingen , redder, vervolger, slachtoffer zijn vervormingen van belangrijke kwaliteiten
nl. =

- respectvol  ondersteunen
- respectvol grenzen  trekken
- respectvol hulp  ontvangen

Deze kwaliteiten kennen hun vervormingen

Redder: Ik ben OK, jij/jullie niet; ik moet  helpen, veel op mij nemen,  anders voel ik me schuldig
Maar als je niet dankbaar genoeg bent, zal ik me gebruikt voelen. Dan word ik kwaad.
De redder bestendigt de machtsongelijkheid, vergroot de afhankelijkheid van groep

Vervolger: Ik ben OK en jij /jullie niet; ik moet jullie, berispen, corrigeren,  straffen want je bent schuldig
Maar als ik te hard voor jullie ben voel ik me schuldig, dan wil ik het goed maken en
ga terug redden .
Als jullie  niet meewerken  zoals ik wil , word ik kwaad

Slachtoffer: Ik ben niet OK, ik kan het niet en daar heb ik zelf schuld aan.
Jullie Moeten me helpen maar niet teveel want dan voel ik me minderwaardig. Dan word ik
Kwaad en ga ik jullie vervolgen.

Barometers die aanduiden dat je in deze dramadriehoek zit

2 barometers kunnen een signaal zijn om na te gaan of je niet in de reddersdriehoek zit:
-het gevoel tekort te schieten
-kwaadheid

De redder moet leren verantwoordelijkheid afstaan .
Als begeleider van groepen is het belangrijk –ook al ben je aansprakelijk- te leren de
verantwoordelijkheid op de juiste plaats te leggen. Dit is niet altijd even duidelijk. Maar zich geregeld de
vraag stellen: ‘wat is wiens probleem/wat is wiens verantwoordelijkheid’ kan al een boeiend denkproces
op gang zetten.Dit betekent geenszins dat je als begeleider niet ondersteunend en helpend kunt zijn
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voor individuen of groepen. Dit mobiliseert echter andere vaardigheden dan het zelf oplossen en zelf de
verantwoordelijkheid opnemen.

De redder moet leren:
-vertrouwen hebben in de ander
-meer gelijkwaardigheid ontwikkelen in hulp geven en hulp vragen
-de ‘waarheid’ van anderen nieuwsgierig onderzoeken
-op tijd grenzen trekken mbt tot de eigen verantwoordelijkheid
-er rekening mee houden dat oplossen voor de ander op korte termijn misschien soelaas maar op lange
termijn afhankelijkheid creëert.
-door te parafraseren het probleem bij de ander laten maar wel begrijpend en ondersteunend zijn.

Een vervolger moet leren verantwoordelijkheid afstaan.
Een vervolger neemt teveel verantwoordelijkheid op zich, bemoeit zich teveel omdat hij denkt dat er
maar één waarheid is. De redder biedt ‘zijn’ oplossingen aan, maar wordt kwaad en vervolgt als de
ander daar niets mee doet. Als begeleider van groepen is het soms moeilijk, je bent immers
professioneel met de zaak van de groep bezig, hebt ervoor gestudeerd en erover nagedacht. Het is niet
meer dan menselijk dat je je in die positie identificeert met bepaalde oplossingen en het lastig vindt als
de groep daar niets mee doet.

Een vervolger moet leren:
-vertrouwen hebben in de ander
-leren zien dat de eigen oplossing meer mobiliseert dan een opgedrongen oplossing door de ander
-zwijgen, luisteren en afwachten
-op tijd grenzen trekken mbt grensoverschrijdingen in de groep
-zich bemoeien met hoofdzaken en niet met details
-kritiek uiten en niet oppotten
-zijn boosheid au serieus nemen als signaal dat hijzelf grenzen overschreden heeft.

Een slachtoffer moet leren verantwoordelijkheid op te nemen
Een slachtoffer neemt te weinig verantwoordelijkheid op zich omdat hij denkt dat hij zichzelf niet kan
helpen. Hoe meer dit door de redder bevestigd wordt, hoe extremer men in dat patroon verzeild
geraakt.
Als begeleider van groepen is het je taak om ‘zij die het niet alleen kunnen’ te helpen. Om uit de
reddersdriehoek te blijven zal de steun er moeten in bestaan de ander/de groep te stimuleren zichzelf
te helpen .
Ook als begeleider kun je in de slachtofferrol verzeild geraken. Hulp vragen en zich gepast kwetsbaar
opstellen is iets anders dan zich als slachtoffer gedragen

Een slachtoffer moet leren:
-vertrouwen hebben in zichzelf
-vragen voor zichzelf
-wensen omzetten in daden
-doelen stellen
-vertrouwen eisen van de ander voor zichzelf
-hulp vragen en dit niet zien als zwakte
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De Krachtdriehoek

Gepast hulp bieden gepast grenzen stellen
In plaats van Redden in plaats van vervolgen

- Parafraseren - durven neen zeggen,
- wat is precies mijn probleem - opkomen voor jezelf

- constructief kritiek geven
- grenzen herkennen en
erkennen

Kwetsbaar zijn
In plaats van in de slachtofferrol blijven

o hulp vragen
o kritiek toelaten en iets mee doen
o niet alles moeten kunnen

7. Waar ligt wiens verantwoordelijkheid : een interessante vraag

Veel begeleiders zijn bekwame probleemoplossers en nemen de zware verantwoordelijkheid op zich te
zorgen dat geen problemen van/in de groep  aan hun aandacht ontsnappen. Bovendien proberen ze zo
goed mogelijk te zorgen voor een oplossing voor de problemen waar ze mee geconfronteerd worden

Een bewonderenswaardige houding, zij het niet altijd efficiënt. Bovendien kan de tol hoog zijn Wanneer
de begeleider een probleem zelf oplost waar hij geen ‘eigenaar’ van is, is de kans heel groot om in de
‘reddersdriehoek’ terecht te komen. Deze patroon creëert een dynamiek van ‘ongerechtvaardigde
afhankelijkheid’, van ontlopen van verantwoordelijkheid, van slachtoffers en achtervolgers.

Ook in de context van opbouwwerk/buurtwerk waar er een duidelijke agogische keuze is om mensen te
versterken is dit een belangrijke kwestie.
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Uitgangspunten:

-Problemen zullen er altijd zijn. Zoals je je niet afvraagt of je dorst mag hebben, maar wel hoe je ermee
om zult gaan, zo is de vraag ‘mag ik/de groep dat probleem hebben totaal irrelevant.  Een probleem is
er! De vraag hoe je met een probleem omgaat is wel essentieel.

-Geen enkele begeleider kan overal een antwoord op geven, dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor
menselijke problemen
-Een goede begeleider moet/mag niet alle problemen oplossen, moet wel stimuleren dat ze opgelost
worden.

-Vanuit een gelijkwaardige houding, een houding van ‘ik ben OK, jij bent OK’ ga je er best vanuit dat de
probleemeigenaar in staat is –desnoods met gevraagde of aanvaarde hulp- zijn eigen probleem op te
lossen Een heel belangrijke uitgangsvraag luidt dan ook: is dit mijn probleem of het probleem van de
ander/de groep?

-Het is belangrijk dat de plaats van verantwoordelijkheid blijft bij degene die probleemeigenaar is.

-Mensen hebben soms problemen die alleen kunnen opgelost worden met behulp van middelen die ze
niet hebben (kennis, gereedschap, geld, ander gedrag van de ander.
In zo’n geval moet de probleemeigenaar beroep doen op hulp van de ander. We kunnen in dit geval
spreken van ‘gerechtvaardigde afhankelijkheid’. De plaats van actie ligt bij de ander. Als
groepsbegeleider kan je wel een katalyserende functie hebben bij dat veranderingsproces van de
ander.

-Mensen lossen hun probleem niet doelmatig op wanneer ze bang zijn dat de ander hen wil
veranderen. Dit maakt dat mensen zich defensief opstellen tegen veranderingen

-Het ligt in de menselijke aard dat ze liever zelf veranderingen in gang zetten wanneer hun gedrag een
probleem vormt voor de ander.

-Er is een verschil tussen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Als professional is het normaal dat
je door je organisatie aansprakelijk gesteld wordt voor de vooruitgang van de groep . Hoe je de
verantwoordelijkheid verdeelt is een andere zaak. Misschien wordt je met plezier aangesproken op het
feit dat je de groep en de deelnemers verantwoordelijk laat voor hun problemen .

Wie is probleemeigenaar?
Het is van fundamenteel belang dat je als groepsbegeleider het fundamentele begrip ‘probleembezit’ in
gedachten houdt.
Wat is wiens probleem? Is een belangrijke uitgangsvraag bij het participerend werken met groepen.

Vanuit deze vraag onderscheiden we vijf probleemgebieden. Elk soort probleem vergt een andere
vaardigheid om er mee om te gaan.

Soort probleem Vaardigheid
De ander heeft een probleem Helpende vaardigheden
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1. De ander heeft een probleem waar ik geen
aandeel in heb.

Vb. iemand durft zijn mening niet verwoorden
in de groep

2. de ander heeft een probleem dat te maken
heeft met wat ik doe of laat

Vb. iemand vindt dat ik veel moeilijke woorden
gebruik

1. Deur openen, begrip tonen, actief
luisteren, klankbord zijn, katalysator zijn
(vb. wat zou je nodig hebben om..). U kunt
de oplossing van de ander accepteren, u
hoeft die niet bevredigend te vinden.

2. deur openen, begrip tonen, actief luisteren,
bevragen om duidelijkheid te hebben welke
hulp de ander aan u vraagt
+ reageren op de vraag om hulp

3.Geen-probleem-zone Geen problemen maken die er niet zijn

Ik heb een probleem (persoonlijk, vanuit mijn rol

4. Ik heb een probleem dat te maken heeft met
wat de ander doet of laat.
Vb. de schepen komt telkens te laat in de
vergadering en trekt alles naar zich toe

5.Ik heb een probleem waar de ander geen
aandeel in heeft
Vb. ik vind de vele avondvergaderingen
vermoeiend

Assertieve, confronterende vaardigheden

4. confronterende ik-boodschap: gedrag-gevoel –
gevolg: feedback geven

-indien feedback niet werkt zoeken naar
andere oplossingsmogelijkheden.

5. zelfonthulling,
-nagaan wat ik zelf kan doen aan mijn
probleem

8.  Taakgericht werken met groepen
Een goede voorbereiding en agenda = tijd verliezen om tijd te winnen

‘Als men niet weet waar men naartoe wil, zal men ook nergens uitkomen ‘

Wees zuinig met agendapunten

Doelmatig vergaderen wordt bevorderd door alleen die punten op de agenda te plaatsen
die niet op een betere manier kunnen gecommuniceerd worden met het oog op het
gestelde doel (bv. telefoon, schriftelijke communicatie,individuele gesprekken …).

Zuinig zijn met agendapunten is een belangrijke remedie tegen vergadermoeheid.
M.a.w. zoek steeds een antwoord op de vraag : is er een goede reden waarom ik dit punt
met de ganse groep nu zou bespreken ?

Een agendapunt is zinvol als:

● het niet mogelijk of zinvol is daar op je eentje aan te werken
● inzichten of besluiten niet op voorhand vastliggen
● er voldoende informatie en voorbereiding is
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● alle aanwezigen een inbreng kunnen of moeten hebben
● de groepsdoelen duidelijk zijn = wat willen we in deze vergadering bereiken m.b.t.

dit punt :
● de groep bevoegd is
● er voldoende ruimte voor confrontatie is:
● de aanvaarding van de groep belangrijk is

Zelf aanpakken ???????????????????? Groep inschakelen

Bij mij
Eenvoudig
Mijn werk
Weinig
Weinig
Onbelangrijk
Weinig

Informatie
Probleem
Betreft
Belangrijk
Beschikbare tijd
Aanvaarding groep
Leerkansen

Bij groep
Ingewikkeld
Hun/ons werk
Veel
Veel
Belangrijk
veel

Is er voldoende ruimte voor confrontatie ?

Echt vergaderen is maar mogelijk als er voldoende ruimte is voor confrontatie. Als iedereen hetzelfde
denkt (of moet denken) of als er niet op elkaar ingegaan wordt, heeft vergaderen geen enkele zin . De
vergadering eindigt dan op hetzelfde punt waar ze begon (zie ook hoger upchuncken en downchunken
– zie ook het belang van toelaten en stimuleren van verschillen )

De ruimte voor confrontatie wordt bepaald door een samenspel van 2 mechanismen :
- de mate van ingaan op wat anderen zeggen

o goed naar elkaar luisteren
o één spreker tegelijk
o op elkaar ingaan (niet gelijk aan met elkaar instemmen )
o iets doen met wat gezegd is

- de mate waarin er meningsverschil heerst in een vergadering
o iedereen komt voor de eigen mening uit
o meningen worden helder gebracht
o meningsverschillen mogen en worden gewaardeerd
o meningsverschillen worden niet toegedekt maar naast elkaar gezet
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Het verband tussen beide mechanismen

populaire opvatting: goed op elkaar ingaan = weinig meningsverschil
ideaal verband: veel nood aan goed op elkaar ingaan als er veel meningsverschil is
uit onderzoek : meningsverschil wordt vruchtbaar in een bepaalde zone

Soorten agendapunten  naargelang hun doel : wat moet in dit overleg met dat punt gedaan
worden .

Doelgericht overleg vereist dat men zich bewust is van het doel van elk agendapunt. Maak het doel
ook goed bekend : dit kan veel frustraties voorkomen (zie ook  fasen in groepsontwikkeling

1. Informatie verstrekkend agendapunt
De voorzitter zegt alles, de leden stellen hooguit verhelderende vragen
De voorzitter moet erop letten :

▪ zo kort en bondig mogelijk te zijn
▪ dat de deelnemers alles begrepen hebben

2. informatieverwervend agendapunt
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De voorzitter stelt vragen, de leden geven meningen en feiten
De voorzitter stimuleert informatieve vragen bij de leden
De voorzitter waakt erop dat er geen discussie gevoerd wordt
De voorzitter vat samen en toets op of alle info verzameld is en correct weergegeven

3.   probleemstellend agendapunt
de voorzitter of een groepslid legt een probleem voor
het probleem wordt geanalyseerd, geconcretiseerd : wat is precies het probleem, waarvoor
moet een oplossing gezocht worden . Hier zijn zowel vragen naar het probleem als naar
het wenselijk resultaat belangrijk (zie ook probleemkader en doelenkader
Het agendapunt wordt afgesloten met afspraken hoe er verder aan gewerkt wordt

4. adviserend agendapunt
De groep doet voorstellen over alternatieve oplossingen
Doet eventueel een afweging van alternatieven , stelt eventueel een oplossing voor maar
beslist niet

5. beslissingsagendapunt
De deelnemers overlopen het ganse proces van probleemstelling tot uiteindelijke keuze;
De laatste fase bestaat uit het actieplan
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checklist voor  een goede voorbereiding:

Een goede voorbereiding is essentieel voor een goede vergadering.
Een concrete agenda kan ook pas opgemaakt worden als de vergadering is voorbereid

a. Wat ?

- wat moet besproken worden ?
- waarom moet dat op die vergadering besproken worden?
- Door wie moeten de verschillende agendapunten ingeleid worden ?
- Wie kan de nodige informatie bezorgen ?
- Wat is de bedoeling van elk agendapunt ?
- Wat is de bevoegdheid van de groep ?
- Wie moet er zeker bij betrokken worden ?
- Wat kan vooraf gedaan worden ?

b. Hoe ?

Algemeen: zijn bepaalde afspraken, procedures belangrijk zinvol om te installeren, af te spreken ?
Specifiek per agendapunt:
- Wat is hier de beste aanpak ? lettend op

o De omstandigheden
o Het doel
o De groepssamenstelling
o De sfeer,

- is de nodige info aanwezig ? moeten vooraf bepaalde zaken gedaan worden (individuele
gesprekken, zaken opzoeken…) Is het wenselijk of zinvol om buitenstaanders te betrekken ?

c. materieel luik

- locatie
- hulpmiddelen : overhead, video, flapbord
- drankjes,…..
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Het opstellen van de concrete vergaderagenda

‘een goede agenda zet aan tot nadenken ‘

a. vereisten waar een agendapunt moet aan voldoen

o neutraal geformuleerd en niet al een standpunt of oplossing naar voor schuiven
o bedoeling moet duidelijk zijn :

▪ informatie geven of inwinnen
▪ vrijblijvend van gedachten wisselen
▪ een beslissing nemen
▪ een manier uit werken waarop een beslissing zal uitgevoerd worden

b. de volgorde van de agendapunten

o eerste agendapunt : goedkeuring en opvolging vorig verslag
o behandel – na eventueel een ‘opwarmer’- de meest belangrijke punten eerst
o valkuil : directe bespreking van variapunten
o vraag zoveel mogelijk variapunten op ‘voor’ de vergadering

c. vragen die men zich kan stellen

o hoeveel tijd heeft ieder agendapunt ongeveer nodig
o in welke volgorde
o wie zit wanneer voor of geeft toelichting
o hoe met een bepaald besluit genomen worden : consensus, compromis, stemming ?
o welk soort verslag willen we :al dan niet schriftelijk verslag , alleen besluiten, ook

discussies ?
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9. taakgericht werken met groepen : procedures en fasen van besluitvorming

K = ExA : de kwaliteit van een beslissing is een functie van de effectiviteit x de
aanvaarding

Procedures om tot een beslissing te komen

a. Beslissen bij passieve aanvaarding

Er wordt door de voorzitter (of een groepslid) een keuze voorgesteld en als er geen
reactie komt, wordt dat beschouwd als goedkeuring van het voorstel.  (bv. voorstellen
die beginnen met ‘Gaat iedereen akkoord met…?)
➔ bespreking: nodigt uit tot gelatenheid.

b. Autoritaire beslissing

Een keuze wordt voorgelegd zonder inspraak of tegenspraak: verwezen wordt naar de
autoriteit (macht, deskundigheid) van de beslisser.
➔ bespreking: alles hangt af van of de beslissing ook wordt

aanvaard; werkt wel snel.

c. Minderheidsbeslissing

Een minderheid slaagt er in haar keuze op te dringen (bv. als de groep erg verdeeld
is).
➔ bespreking: er zijn winnaars en veel verliezers.

d. Meerderheidsbeslissing

Bijvoorbeeld na een stemming.
➔ bespreking: er zijn winnaars en (iets minder) verliezers.

e. Beslissen bij eenparigheid

Zolang discussiëren/onderhandelen tot iedereen het eens is.
➔ bespreking: dit kan leiden tot besluiteloosheid of het kan de

kwaliteit van de beslissingen (compromissen) doen dalen.

f. Beslissen bij consensus

Alle meningen krijgen uitvoerig de kans om te worden verduidelijkt (ook de afwijkende);
er wordt goed geluisterd.  Mensen met een afwijkende mening hebben het gevoel aan
bod te zijn gekomen, dat de meerderheid zelfs overwogen heeft (getuige het luisteren)
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hun mening in vraag te stellen.
➔ bespreking: er is geen verliezer, er is op zijn minst geluisterd.

Steunt op het principe dat een afwijkende mening niet
hinderlijk is, maar verrijkend.

Bemerk: geen van de zes manieren is de beste: hangt af van de situatie
(tijd, belang, is aanvaarding belangrijk,…).

Over consensus en consent

- Bij het streven naar consensus gaat men het meerderheidsstandpunt als uitgangspunt
nemen. Door middel van het argumenteren voor dit standpunt, onderhandelen over
voorwaarden om het besluit te accepteren, zoeken naar mogelijke compromissen streeft men
naar consensus.

- Bij consent gaat men zoals bij het streven naar consensus eveneens het
meerderheidsstandpunt als uitgangspunt nemen en daar de wijsheid van de minderheid aan
toevoegen. Verschillende gevoelens en standpunten mogen uitgesproken worden, krijgen
ruimte en worden meegenomen als het standpunt van de minderheid. Dit betekent dat:

- het duale denken van goede en slechte standpunten/oplossingen overstegen wordt
- er geen inspanningen gedaan moeten worden om afwijkingen te minimaliseren
- geen druk  om te overtuigen
- geen zoeken naar (dikwijls slappe) compromissen.

Stappen van besluitvorming door overeenstemming

We onderscheiden vijf fasen:
g. oriëntering en probleemanalyse
h. zoeken naar oplossingen
i. analyseren ervan
j. kiezen/besluit nemen
k. planning en uitvoering

Bij zware beslissingen verloopt dit proces over verschillende vergaderingen.

Wanneer de voorzitter in één van deze fasen te sterk betrokken is of belanghebbende is, kan
hij/zij beter de taak van voorzitter doorgeven.

a. De nauwkeurige probleemdefiniëring

Als eerste stap moet de groep duidelijk voor ogen krijgen welk probleem er precies door
het te nemen besluit moet worden opgelost.  Het probleem moet dus duidelijk gedefinieerd
worden.  Denk niet te snel tot het probleem voor iedereen duidelijk is.
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b. Het voorstellen van verschillende oplossingen

In deze fase worden (bv. door brainstorming) zoveel mogelijk verschillende voorstellen
voor oplossingen verkregen van alle groepsleden.

Aandachtspunten:
● nog geen voorstellen uitwerken
● zorgen dat er voldoende voorstellen zijn
● zich niet beperken tot twee voorstellen
● in deze fase gaat het om ideeën, geen beslissing
● sfeer van ‘alles-kan’ creëren, ‘niets is dom’

c. Het analyseren en toetsen van de voorgestelde oplossingen (oordeelsvorming)

In deze fase wordt nagegaan welke van de voorgestelde oplossingen het probleem
inderdaad oplossen: het toetsen van de oplossingen op grond van door de groep
opgestelde criteria zoals: alle beschikbare informatie en feiten, vroegere ervaringen,
mogelijke consequenties, uitvoerbaarheid, de belangrijkheid van het probleem, de
houdingen van de groepsleden.

Vermijden:
● dat de invloed van de voorzitter of van een ander groepslid zo groot wordt dat een

bepaald voorstel niet ernstig getoetst kan worden
● onvoldoende toelichting van de verschillende voorstellen, voortijdige stemming,

eindeloos gezeur van individuele groepsleden over de voordelen van hun eigen
voorstel, voorstellen wegstemmen op basis van antipathie

● eenzijdigheid( = enkel stilstaan bij het positieve of het negatieve van een bepaald
voorstel)

Een rondje dat peilt naar de opvatting van ieder afzonderlijk kan bij deze techniek opnieuw
overzicht geven.

d. Kiezen/beslissen

De groep kiest één oplossing of een combinatie van verschillende oplossingen en legt zich
daarop vast.  Zorg dat niet alleen de positieve maar ook de negatieve kanten van een
voorstel genoemd worden. Dit verstevigt de gedragenheid op lange termijn.

Het is belangrijk om de uiteindelijke beslissing in ondubbelzinnige formulering schriftelijk
vast te leggen.
Voor zware beslissingen is het belangrijk om de formulering op de vergadering te laten
goedkeuren.

valkuilen:
● blijven hangen in ‘als’.....dan’ en op die manier de beslissing uitstellen
● identificatie van voorstellen met personen
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● onvoldoende tussentijds samenvatten van de discussie

e. De planning en uitvoering

In deze fase wordt een gedetailleerde planning opgesteld voor  het uitvoeren van het
genomen besluit.

Deze fase werkt soms als test voor de aanvaarding van het besluit.
Veel ‘maars’, weerstand, gebrek aan motivatie kunnen erop wijzen dat er iets wringt.  Daar
niet bij stilstaan kan er toe leiden dat de beslissing nooit uitgevoerd wordt.

7.     gebruik van digitale mogelijkheden in een vergadering

Vergaderingen kunnen zowel ontlast worden als ondersteund worden door digitale
mogelijkheden

- vergaderingen ondersteunen :
- documenten ( agenda, verslag , andere documenten) kunnen op scherm

getoond worden. Op die manier kan iedereen meevolgen. Dit kan ook een
‘redmiddel’ zijn om documenten te projecteren waarvan verondersteld wordt
dat iedereen ze op voorhand gelezen heeft

- verslag kan geprojecteerd worden terwijl het gemaakt wordt. Dit kan belangrijk
zijn om achteraf geen discussie te hebben. Het kan ook belangrijk zijn bij heel
belangrijke punten waarvan het belangrijk is dat iedereen het eens is over de
verslaggeving

- projecties op het scherm zijn een extra hulpmiddel om zaken te visualiseren,
wat voor sommige mensen een toegankelijker kanaal is dan het auditieve

- valkuil is hier evenwel dat men zodanig focust op wat er op het scherm
gebeurt dat de face-to-face interactie eronder lijdt.

- vergaderingen ontlasten:
- door de digitale mogelijkheden kunnen bepaalde agendapunten vlot via

digitale weg gecommuniceerd worden. Dit is zeker zo voor informatieve
zaken.Op die manier kan de agenda en haalbaarder zijn en meer ruimte laten
voor de punten waarvoor ruimte en discussie nodig is. Let wel: als u zeker wil
zijn en de garantie wil hebben dat iedereen bepaalde info gehoord heeft dan is
het toch belangrijk ze op nog eens in de vergadering aan bod te brengen.

- Diverse digitale conferentie programma’s laten zelfs toe om online te
vergaderen. Dit biedt zeker voordelen waar men met grote verplaatsingen te
maken heeft of voor onverwacht dringend overleg waarbij het moeilijk is om
iedereen fysiek te verzamelen.
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10. Omgaan met moeilijke gedrag in groepen

1. Taak en groepsrollen (vrij naar Antons : groepsdynamica in de praktijk)

a. taakfuncties
1. doel definiëren
2. gegevens of meningen vragen
3. gegevens of meningen geven
4. verduidelijken
5. samenvatten
6. overeenstemming testen

b. groeps- of procesfuncties
1. aanmoedigen
2. communicatie bevorderen
3. de gevoelens van de groep vertolken
4. matigen
5. flexibel zijn
6. evalueren

2. Door de lens van het begrip: haal het beste uit de mensen op hun slechtst (vrij naar: Dr.
Rick Brinckman en Dr. Rick Kirschner. Prettig samenwerken met de betweter, de sluipschutter,
de jaknikker en alle andere dwarsliggers)

Uitgangspunten:

- achter elk gedrag zit een positieve intentie, ook achter negatief gedrag.
- wanneer een bepaalde intentie gehinderd wordt gaan mensen makkelijk in de

overdrijving ervan.
- van het beste uitgaan kan een positief effect hebben op de dwarsligger: pygmalion-

effect = mensen klimmen op of dalen af naar het niveau van verwachtingen van
anderen.

- niemand werkt mee met iemand die tegen hem lijkt te zijn.
- ga vanuit begrip voor de achterliggende intentie eerst mee, pas dan kan je in een

andere richting leiden.
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taakgericht
klager tank
neezegger sluipschutter
zwijger betweter

perfectionistisch overheersend

het goed het
doen afkrijgen

passief agressief

met mensen waardering
opschieten krijgen

gericht op gericht op
goedkeuring krijgen aandacht krijgen

jaknikker bom
twijfelaar bluffer
zwijger mensgericht sluipschutter

- Gedrag wordt overheersend als de doelstelling ‘het afkrijgen’ wordt gehinderd,
waardoor mensen veranderen in tanks, sluipschutters, betweters

- Gedrag wordt perfectionistisch als de doelstelling het goed doen wordt gehinderd,
waardoor mensen veranderen in klagers, neezeggers en zwijgers

- Gedrag wordt meer gericht op goedkeuring als de doelstelling met mensen opschieten
wordt gehinderd, waardoor mensen veranderen in jaknikkers, twijfelaars en zwijgers

- Gedrag wordt meer gericht op aandacht trekken als de doelstelling aandacht krijgen
wordt gehinderd, waardoor mensen veranderen in bommen, bluffers en sluipschutters

3. Een aantal veel voorkomende problemen (vrij naar T.Bollerman: vergaderen moet maar met
mate en goed)

de zwijger:
- zo vroeg mogelijk betrekken
- d.m.v. een rondje (zie verder)
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- niet aanvallen (zeg ook eens iets…)
- oogcontact
- aandacht voor non-verbale signalen

de veelprater:
- onderbreken door parafraseren
- opentrekken naar de groep
- vermijd dialoog tussen voorzitter en één groepslid
- eventueel tot verslaggever benoemen

de aanvaller
- kaats de vraag terug
- toon begrip voor de aanval en ga naar een doelenkader : wat wil de aanvaller wel ?
- laat u niet verleiden om te antwoorden op de aanvallen
- ga niet over tot een spel van aanval en verdediging

de criticus:
- niet in de verdediging gaan
- kritiek waarderen - kan groepsdynamisch goed zijn: sfeer van verschillen mogen
- opentrekken naar de groep
- bij continue kritiek: parafraseren maar direct naar iets of iemand anders overgaan

de slechte luisteraar
- als er naast de kwestie gepraat wordt: vat samen, maak aantekeningen, ‘merk op’,

zeg wat je er wel of niet kan mee doen
- als er veel afgeweken wordt van de gesprekslijn: ga na of het doel voor iedereen

duidelijk is
emotionele uitbarstingen:

- ga na waarmee het te maken heeft:
- de inhoud van het gesprek
- de andere deelnemer(s)
- de voorzitter
- andere?

- wat kan je eraan doen:
- de groep laten reageren
- pauze
- individueel gesprek

Algemeen:
* Bij lastige deelnemers: gevaar van etiketteren.
* Storingen hebben voorrang.


