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In deze presentatie

- Arbeids- en Organisatiepsychologie en Medezeggenschap

- Wie zit er te wachten op participatie? 

- Vertrouwen of wantrouwen als basis voor participatie \

- Vier bouwstenen voor vertrouwen

- Wat te doen bij een breuk in vertrouwen en groot

wantrouwen

- Duiven en Havikken

- Een oud stripverhaal



Arbeids- en Organisatiepsychologie en Medezeggenschap

- Heel weinig (inter)nationaal psychologisch onderzoek naar

medezeggenschap

- In NL discussie over positive van A&O Psychologie, als neo-

liberaal (Matthijs Bal, UK).

- Wel onderzoek naar (directe) participatie in besluitvorming

o Participatief leiderschap

o Zelfsturende teams



Enkele recente publicaties



Voorbeeld 1: participatieve besluitvorming in de school. 

1. MBO groot project gestart vanuit sectorfonds/ sociaal overleg. 

2. Lopen al Jaren initiatieven om meer teamgericht te werken

3. Komt moeizaam van de grond

4. Hoe komt dat nu? 

5. Te weinig regelruimte?  Rol-onduidelijkheid voor teamleiders? Wat is 

de functie van die docententeams? Zien docenten dit eigenlijk als

een kans? Of als een extra last? 



Voorbeeld 2: directe participatie in besluitvorming?

De pensioendiscussie van FNV.Een schoolvoorbeeld van ledenparticipatie

“Heel apart, zo’n online discussie, nog nooit gedaan! Wat er met de 

digitale ontwikkelingen allemaal niet mogelijk is!”



Voorbeeld 1: ING reorganiseert…. 

Sterk verschil in reacties

Nederland 

Belgie

Participatie in 

Besluitvorming?



Wie van u stelt in het sociaal overleg de kwaliteit van 

het leiderschap ter discussie?

1. Bent u betrokken bij het definieren van het gewenste leiderschap?

2. Op welke manier is participatie daarin van belang?

3. Bent u betrokken bij de evaluatie van het leiderschap?



Vertrouwen in wie en wat?



Vertrouwen: 

“Het accepteren van kwetsbaarheid, gebaseerd op positieve

verwachtingen over de intenties of gedrag van de ander” 

(Rousseau, 1998:395)
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Vertrouwen of Wantrouwen



Vertrouwen - Wantrouwen 

Geen -- Vertrouwen – totaal

Geen – Wantrouwen - totaal
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Vertrouwen en wantrouwen tegelijkertijd?

Vertrouwen

Positieve

verwachtingen

Wantrouwen

Negatieve

verwachtingen

BEREKEND Ze houden zich aan

hun woord omdat

ze anders zelf in de 

problemen komen

Ze moeten

bezuinigen, dus we 

worden sowieso

gepakt

IDENTIFICATIE Het CvB heeft echt

het beste voor

Dit CvB zit hier

alleen voor de 

eigen carriere



Bouwstenen van vertrouwen

• Competenties: kennis en vaardigheden, zowel ‘harde’ als ‘zachte’ 
kant. 
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Bouwstenen van vertrouwen

• Competenties: kennis en vaardigheden, zowel ‘harde’ als ‘zachte’ kant. 

• Welwillendheid: heeft de ander oog en oor voor mijn belang en is de ander bereid
ook mijn belangen te dienen, of is deze slechts egocentrisch?

• Integriteit:  heeft en handelt de ander naar aanvaardbare morele en ethische
principes?

•

• Consistentie:  er is sprake van 

voorspelbaarheid in gedrag



Conflict leidt vaak tot vertrouwensbreuk



Conflict escalatie

Groot wantrouwen

Ontbreken van vertrouwen



Conflict escalatie

Vertrouwen is weg

Groot wantrouwen

Communicatie verandert

Externe hulp is nodig



Conflict en wie repareert vertrouwen? 

1. Als een conflict dreigt te escaleren tussen OR en CvB weten wij bij wie

we terecht kunnen

2. Onze organisatie heeft een protocol over wat te doen bij escalatie van 

conflicten of vertrouwensbreuk tussen OR en CvB

3. Bij vertrouwensbreuk (OR-CvB) schakelen wij een 3e partij in  

(bemiddelaar)

4. Wij hebben in onze organisatie gewerkt met een derde partij

5. Mijn ervaringen met derde partijen voor herstel van vertrouwen zijn

positief. 



3e partij interventies/

bemiddeling

- Preventieve

- Vroege Escalatie

- Crisis

- Nazorg



Pleidooi voor bemiddeling ROC

• TERNEUZEN - Het Terneuzense raadslid Pim Broekhuysen (eigen 

lijst) maakt zich zorgen over de situatie op het ROC Westerschelde in 

Terneuzen.

• De Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van het ROC 

liggen met elkaar overhoop over de opvolging van directeur Toine 

Huijsmans. Het raadslid vindt dat burgemeester en wethouders 

eventueel in het conflict moeten bemiddelen. "Want het is wel de 

kleinste ROC van ons land en dat maakt kwetsbaar. De toekomst van 

de school mag geen gevaar lopen."



Duiven en Havikken in de achterban



Overleg en onderhandeling wordt snel conflictmatig

Vooral bij een radicale achterban



Investeer in ontwikkeling van vertrouwen

- Binnen de OR (tussen duiven en havikken)

- Binnen de school (tussen klagers en vernieuwers)

- Tussen management en OR

- Geef extra stem aan ‘duiven’

- Geef extra status aan ‘duiven’ Give extra voice to

doves

- Give extra status to doves



Vertrouwen herwinnen

• Erkenning

• Verantwoordelijkheid nemen

• Duidelijke verklaring

• actions, not words

• Structurele oplossingen

• Informatie delen

• Actief luisteren



Bouwen van vertrouwen

Open communicatie

Participatie

Competenties

Risicos nemen

Pro activiteit



Combineren van  zachte en
harde krachten


