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1.Toelichting
In deze bundel zijnenkele hoofdstukken uit de groepsleer bijeengebracht.De teksten sluitennietvolgens een tevoren gekozen,of achteraf
toegevoegde,strakke systematiek opelkaar aan.
Je zouvanachtergrondsinformatie kunnen spreken, bedoeld voor mensen
die inenmet groepenwerken. Leergroepen, en educatief groepswerk,
krijgen specialeaandacht.
Vanvolledigheid isgeen sprake, van algemene geldigheid evenmin.Hopelijk biedt het herkenningsmogelijkhedenen richt hetde aandacht op
groepsverschijnselendieweleensalsondoordringbaar worden beschouwd.
Het kaneenhulpmiddel zijnbijdeverdergaande verheldering enontwikkeling vanhet eigen groepsdynamische denken, waarderen en handelen.
Allereerst zaleenplaatsbepalingmijnerzijdsworden gegeven, omdatvan
daaruit groepstheorie isgekozen enbehandeld. Vervolgens komen groepsfaseringen aandeorde. AanRuth Cohn'sgroepsleer wordt aandacht besteed.De thema's confrontatie envertrouwenworden behandeld.
Vervolgens komt het vraagstuk van gelijkwaardige sociaal-emotionele
verhoudingen inbehandeling, via de theorievandetransactionele analyse.Tenslotte eenvoorbeeld vaneen groepsstrategie inhet perspectief
van mens- en maatschappij-verandering. Eerder verscheen het werkstuk
overKurtLewin,eenvandevoorvaders inditveld.
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2. Samenvatting
Lerenwordt hier gezienalshet bijjezelf bewerkstelligen vanduurzame,
relevante veranderingen of verander-mogelijkheden. Die veranderingen
betreffen niet alleenkennis en inzicht. Het gaat tegelijkertijd, of
misschien welvooreerst, omverandering inbewustzijn en houding, om
verandering in jewaarderingen engewoonten. Involwasseneneducatie en
voorlichting gaathetuiteindelijk omanderhandelen, inzakendievoor
jezelf enanderenvangroot belang zijn. Jekunt denken aan gezondheid
en zeggenschap, aan welzijn enveiligheid. Het betreft niet alleen
individuenmaar ookgroepen,organisaties,maatschappijen.
Groepen worden hier indeeerste plaatsgezienals zich ontwikkelende
sociale systemen. Leden vaneengroep zijn regelmatig voor langere tijd
indirect interpersoonlijkcontactmet elkaar. Zijdelen enkelemin of
meer gemeenschappelijkeofminstens verenigbare belangen enwaarden.Zij
ontwikkelen met elkaarminofmeer gemeenschappelijke doelen ennormen.
Deze bepalen de richtingwaarin endegrenzen waarbinnen de groepsactiviteit zich beweegt. Leden vaneen groep staan in communicatie met
elkaar, komen totwederkerige uitwisseling vanbedoelingen, waarderingen, informaties, gevoelens enhandelingen. Zijbeïnvloeden op deze
wijze eikaarsvoorkeuren engewoonten. Daarin ligt, in principe, het
educatievevermogenvan eengroep.
Alles wàt ingroepsverband wordt verricht vindt opeenbepaalde manïer
plaats. Het werk-of taakniveau ineengroepverwijst naarhetwàt of
naar de inhoud vande groepsactiviteit. Het sociaal-emotionele niveau
verwijst naar hoe ermet elkaarwordt gewerkt en omgegaan. In deze
bundel zaldeaandachtmet namenaar dit laatste uitgaan endan vooral
bijleergroepen.
Leergroepen wordenwelbewust gevormd omeen leersituatie tot stand te
brengen. De communicatie tussende ledenwordt educatief gericht en
benut. Educatief groepswerkwordt hier gezienalshet doelbewust (zich)
sociaal organiserenvanmensen. Het contact wordt zodanig aangegaan en
onderhouden dat daardoor hetbeoogde leer-resultaat wordt opgeroepen of
bevorderd. Het iséénvandeeducatievemogelijkheden enhet dientzich
slechts aanbijbepaalde doelstellingen, doelgroepen, en in bepaalde
leerstadia. In leergroepenwordt van communicatievoorwaarden uitgegaan,
zoalscoöperatie, cohesiviteit encongruentie. Mijns inziens ishet in
ontwikkeling brengen enhoudenvan sociaal-emotioneel gelijkwaardige
verhoudingen ook zo'nvoorwaarde.Bijeendergelijke verstandhouding kun
je jezelf blijven, hoeanders jeook tenopzichtevan elkaar bent en
blijft. Het anders zijnwerkt dan leer-bevorderend inplaats van leerbelemmerend. Wanneermensen zich,uiteindelijk,tenopzichtevanelkaar
niet alsgelijkwaardigervaren,dan raakthun zelfwaardering uitbalans.
Je zult jedaneerder tenopzichtevan elkaar afsluiten,beveiligen,dan
openstellen enleren.
Bijeducatief groepswerkwordt hier gedacht aan personen en organisaties
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die, onder begeleiding, intrainingsgroepen, gespreksgroepen,studiegroepen enontwikkelingsgroepen bijelkaarworden gebracht. Het betreft
evenzeer mensen enorganisaties die zich, zonder begeleiding, in lotgenotengroepen,basisgroepen,steungroepen of zelfhulpgroepen verenigen.
Niemand begint alseenonbeschreven blad aaneen nieuwe groepservaring.
Je brengt jesociaal-emotionele voorgeschiedenismee, met nameookmet
betrekking tot jezelf-gevoel. We zijnvan jongsafaan gewend geraakt
onszelf met anderen tevergelijken, en temeten. We zijnvanhuisuit
opgegroeid in manieren van sociale bejegening en zelfbejegening. Dat
verledenheb jein jewerkelijkheidsvoorstellingen, je percepties, je
kennis, jegevoelens, jegedragingen bijje.Medevan daaruit ontstaan
in nieuwe groepende eerste interacties. Deze eerste contacten leiden
tot eensociaal-emotionele rangordening binnen degroep. Mensenmaken,
veelal ongemerkt,keuzesvoorhogere of lagereposities,c.q. latenzich
die posities toewijzen.
Mann spreektmet namevan strijdprocessenwaaruitwinnaars enverliezers
tevoorschijnkomen,dieonderling coalities kunnen vormen.Debetreffende rangordening enverstandhouding kan zich vastzetten. De coalities
kunnen ookeen strijdmet elkaaraangaan, omdegroeps-doelstellingen,
omdegroeps-procedures. Het zijnveelaldegenen die zichdoor de gang
van zaken benadeeld voelen die devaak impliciete groepsdoelen en
groepsregels aan deorde stellen. Datkanhet beginvan een bewustwordingsproces inhouden,eneenherformulering vandoelen enwerkwijzen.
Het kan inhouden datmenbemerkt dat hetwinnen of verliezen minder
belangrijkwordt, datmenhet groepsproces gezamenlijk kan gaanreguleren. Er kan zichdan eenverstandhouding van interdependentie, van
wederzijdse afhankelijkheid,ontwikkelenwaarin jetevens jezelfblijft.
Yalomgaat,schematisch,uitvanvier groepsstadia,die zichspiraalsgewijs herhalen. Een beginstadium vanoriëntatie envan elkaar leren
kennen. Een stadium van conflicten, van strijd, waaruit een sociale
rangordening resulteert. Vervolgens een toenemende aandacht voor de
groepscohesie endeonderlinge gevoelsverhoudingen.Tenslotte eensamenwerkingsverband gekenmerkt door een sterkeverbinding vanallenmet de
groepstaak, met acceptatie van de onderlinge verschillen. Yalom's
groepsleer gaatmede uitvandedrie sociale basisbehoeften van Schutz.
Zodra jejeingroepsverband begeeft, speelt debehoefte aan het 'erbij
horen'.Jewilt,tentweede,invloed uitoefenen en invloed ondergaan.Je
voeltvoorts de behoefte sympathie enantipathie tegeven, en ondergaat
die ook van deanderen. Ditwerkt door inhet groepsklimaat en de
groepsproductiviteit. Wanneer jedit èn zelf èngezamenlijk onderkent
dan kun jeproberen het eenenander inbeheer tegaan nemen. Je bent
dannietmeer onderhevig aan,c.q. gevangene van,het vrije krachtenspel
indegroep.
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Stemerding schenkt speciale aandacht aan devoor-fase Inde groepsontwikkeling.Wie gaanmet elkaar,Inwelk kader,vanuitwelke behoeften en
belangen, een sociaalverband aan? Doelbepaling, belangenbehartiging,
invloedsstrijd, vriendschap envijandigheid spelen zichdan al,voorof
achter de schermen,af.
Wie wordt wel enwiewordt niet bijdegespreksgroep ofde steungroep
betrokken,onderwelkevoorwaarden enafspraken vooraf?
Schrijft men individueel inopeencursusgroep dan vangt de groepsvorming veelalvoor allen tegelijk aan. Maar danheeftwel 'deleiding'
tevorenvanalles geregeld. Er isvaak veel, onzichtbaar, selectiewerk
voorafgegaan, ook inmaatschappelijkopzicht.Stemerding spreektvande
sociale contract-fase. Daaraan iseen interne ofonderlinge dimensie te
onderscheiden.De externe kant betreft deverbindingen en verbintenissen
tussen degroep ende sociale omgeving.
Stemerding spreekt vervolgens vande fasevande zoekende groep. Eris
een sterkebehoefte aan sturing enleiding. Menheeftmoeite om elkaar
te verstaan enopelkaar aan tesluiten. Machteloosheid is een veel
voorkomend gevoel. Via impasseskun je jegenoodzaakt zienom jeeigen
plaats, jeeigenbedoelingen en jeeigenaanpak nader tegaan bepalen.
Daarmee word jevoor elkaar duidelijker aanspreekbaar. Groepsdoelen en
groepsprocedureskunnen daarmee langzaamaanworden opgebouwd.Dat ishet
beginvandevolgende fase: dievanhet groepsfunctioneren. Men vindt
overeenkomstige c.q. teverenigen behoeften enbelangen.Opgronddaarvankunnen subgroepen ontstaan. Ook tegenstellingen kunnennuduidelijkerworden.Hetmet succeshanteren daarvan versterkt het individuele en
gezamenlijke zelfvertrouwen. Erkanvervolgens eencohesief groepsverband gaanontstaanmet ruimtevoor ieders bijdrage aandegroepstaak.Je
kunt elkaar zelfs behulpzaam zijnbijhet vaak zo moeizame verwoorden
vandatgenewat jebelemmert.
Stemerding gaatnawelke leer-mogelijkhedenelkegroepsfase biedt. Je
kunt in eenbeginnende groepnietverwachten datmensen hun jarenlang
verworvenhandelingsgewoonten veranderen. Misschien gaatmenwèl in op
deuitnodiging om tijd enbelangstelling vrijtemaken enanders tegaan
richten. In de voorfase vandegroepwordt dusvooral de motivatie
aangesproken. Indeeerste faseontstaat eenkans tot cognitief leren.
Je verneemt vananderennieuwe opvattingen en inzichten. Jewordt uitgenodigd de jouwe teexpliciteren. Inde tweede fasewordt een beroep
gedaan op jevaardigheden en jegedrag. Jemoet daadwerkelijk tot een
aanpakkomenvan taken enprocessen.Indederde,cohesieve,fasekunnen
dedieperliggende attitudes enwaarde-oriëntaties aanbodkomen.
Ookdebeïnvloedingsvormenhet beïnvloedingseffectverschillen vanfase
tot fase. Bijindoctrinatie,inhet begin,isereen eenzijdige invloed
vanbuitenaf. Bijnabootsing en Inwilliging gaathet groepsbelang een
rol spelen, ende sociale controle.Het effect blijft verbondenmethet
lidmaatschap vande groep. Identificatie iseen beïnvloedingsvorm die
ontstaat opbasisvan een interpersoonlijke relatie.Het effect isduur-
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zamer. Internalisatie of 'hetzicheigenmaken' isdemeest ingrijpende
beïnvloedingsvorm.Het effect isduurzamer omdathet verbonden ismetde
waarden ende gewoonten vandepersoon zelf.
In het begin verloopt eengroepsgesprek vaak 'onlogisch', traag envol
herhalingen. De inhoud lijkt chaotisch. Fisher vergelijkt hetmet het
ontstaan vaneenweefsel.Dewevers trekken eendraad,latendievallen,
trekken andere draden enhernemen deeerdere.De figuurwordt paszichtbaarwanneer het weefsel verder gevorderd is.
Je kunt proberen de tragevoortgang teversnellen door een lange monoloog tehouden.Individueel denk jeeen sprong voorwaarts temaken,maar
jebelemmert jemededeelnemers.
Je kunt proberen jouw logische stramien op te leggenaan de anderen.
Druk je jouwwerkmodel door, danga jevoorbijaande logische werkwijzen vandegroepsgenoten. Je gaatuit van een individueelmodel en
niet van eengezamenlijk overeengekomen en gepractiseerd model. Het
proces van acceptatie vanmeningen envoorstellen in groepen noemt
Fisherverankering. Dieverankering blijft uitwanneer eenvoorstel op
verzet stuit. Hetwordt danvaakaangepast of ingetrokken. Iser wèl
sprake vanverankering, dankomt vervolgens devertakking aandeorde.
Inhoeverrekandemening, het standpunt, deoplossing geconcretiseerd
worden. De groepsgedachtengang ofde groepsgewijze probleem-oplossing
moet daarbijvoortdurend onderbroken enopnieuw opgang gebrachtworden.
De dilemma's enimpasses zijnnietvande lucht. Er is onvoldoende
informatie beschikbaar.De implicaties vaneenmogelijke toepassing zijn
moeilijk teoverzien. Men stuit opbelangentegenstellingen, metmogelijkheid van interpersoonlijkconflict.
Op taak-niveau ishet eengangvan groepsgewijzeprobleem-stelling naar
groepsgewijze probleem-oplossing. De voorstellen gaanvanabstract en
algemeennaar concreet enspecifiek. Zijontwikkelen zichvanongedifferentieerd en intuïtief totgdifferentieerd enmeerdoordacht.
Op relationeel niveau is het een gangvan conflict naar consensus.
Interpersoonlijkconflict, aldus Fisher,isonvermijdelijkennoodzakelijkvoorhet toetsen en funderenvan standpunten envoorstellen. Taakprocessen en sociaal-emotionele processenvinden gelijktijdig plaats.Er
zijn vier fasen teonderscheiden die Inde werkelijkheid voortdurend
spiraalsgewijs Inelkaar overlopen.Deoriëntatiefase houdt eenpositiebepaling eneen elkaar aftasten in. Indeconflictfase botsen debelangen. Men verdedigt eigenopvattingen envoorstellen. Andere ziens-en
handelwijzenworden bekritiseerd.Erkunnen zichcoalities vormen.Inde
kristalllsatiefasedient zich, veelal onder tijdsdruk,degroepsbeslissing aan. Men staat voorhet sociaal-emotionele probleem omde tegenstanders, deminderheid,achterhet meerderheidsvoorstel tekrijgen.In
deconsolidâtlefasekomtmen tot eenvergelijk. De groepscohesie neemt
toe. Menkan inprincipe rekenen opde loyaliteit endemedewerking van
alle groepsleden.
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InFisher's gedachtengang Isgeen plaats voor gespreksleiders die namens
de deelnemers knopen doorhakken. Zijhelpen eerder bijhet ontwarren
daarvan. Efficiënte managers enslagvaardige actie-voerders lokken een
stemming uit zodra zicheenmeerderheid aftekent. Het overwicht vande
meerderheid verkort dande kristallisatie-fase. De consolidatie-fase
wordt overgeslagen. Die ogenschijnlijke tijdwinstweegt echter niet op
tegenhet ongenoegen enhet verzet vandeverongelijkte minderheid.
Cohn paste, net alsLewin, bijdeopleiding van groepsbegeleiders het
principevanhet ervaringsleren envanhet groepsgewijs leren toe.Eigen
belevingen engedragingenwerden inhet leerproces betrokken. Begeleiders bleken daarbijaandezelfde krachten onderhevig alshun cliënten,
ookaan impasses. Het hanteren daarvanwerd eenonmisbare fase inCohns
handelingstheorie enmethodiek. Zijonderscheidt vier componenten die
samendeleersituatie vormen. Dat zijnhet individu, degroep,de taak
endeomgeving. Het leerproces dient zichafwisselend tebewegen tussen
"ik", "wij", "het"en "omgeving". Ineencursusgroep zalde leerstof
benadrukt worden.Ineen zelfhulpgroep staatmetname depersoonvoorop.
In eenactie-groep deomgeving, ineen sociale oefengroep hetwij. In
Cohn'sgedachtengang Iseen themahet focuswaaromheen zich inde groep
het werk ende samenwerking afspelen. Het isdeverbinding tussenhet,
wij, ikenomgeving.Erwordt gewerkt aandehand van sociale spelregels
of afspraken. Spreek niet indemen-vorm,of indewij-vorm,maar inde
ik-vorm. Neem zélfverantwoordelijkheid voorwat jezegt en doet. Dat
biedt deanderde gelegenheid haar of zijneigenmening ofvoorstel te
formuleren.Reageer nietvanuit gehoorzaamheid of tegen-afhankelijkheid.
Wees jeeigen leider. Praat niet door elkaar. Voorkom dat pratersals
maar meer gaan praten enzwijgers nogmeer zwijgen. Let op lichaamssignalen, de taalvanhet gevoel. Daaraan beluister enbemerk jevaak
het eerst wat jijenanderen ervaren. Maak kenbaar wanneer je niet
langerkuntdeelnemen. Storingen,zoalsverwarring en irritatie,vragen
nooit toestemming omer tezijn. Ze zijn eren jekunt eraan overgeleverd raken.Als jezedurft uiten,enerwordt naar geluisterd,danis
dat meestal reedsvoldoende om jeweer terichten opdegroep enop de
taak. Bovendienkanhet ookanderen gelegenheid geven om zich teuiten,
terwijlopgroepsniveau bijsturing kan plaatsvinden.
Lagrou omschrijft confrontatie alshet aangaan van eenmeningsverschil.
Dat kan leiden tot contact-breuk wanneer deeende stellingname van de
andervolstrekt onaanvaardbaar vindt. Bijhet constructieve meningsverschil houdtmen contact met elkaar en gaatmen intensief opelkaar in.
Ditkan leiden totuitdieping vanopinie en informatie.Vanzelfsprekendhedenwordenuitgesproken.
Uiteenlopende en tegengestelde standpunten komenvaakvoort uit het
lidmaatschap vanuiteenlopende 'instanties'.Beslissend voordegezamenlijke probleemoplossing ishet onderkennen,c.q. creëren van gemeenschap-

-7-

pelijkebelangen envan interdependentie.
Lagrou onderscheidt vier communicatie-vormen. In het probleemgericht
groepsoverleg isveel contact enveel confrontatie. Dat isaandeorde
inprobleemoplossingsgroepen en in leergroepen. Het gaat erom tot een
vergelijk tekomen tussen tegenstrijdigewaarden enbelangen. Men beluistert enbevraagt elkaar intensief. Er ontstaan nieuwe inzichten en
voorstellen. Langzaamaan ontwikkelt zicheenmin ofmeer gemeenschappelijke gedachtengang eneengroepsconclusie of groepsbesluit.
Indeconversatie isweinig contact enweinig confrontatie. Menwisselt
van onderwerp met dewisseling vanmensen diemen toevallig ontmoet.
Gezelligheid staat voorop. Inhetdebat isweinig contact enveelconfrontatie.Departijenworden geacht tegengestelde standpunten teverdedigen. Zijzijnvanuit hun positie,vanuit doel-enbelang-stelling,in
een machtsstrijd gewikkeld. Men gaat alleen inopdeander om hem te
ondermijnen.Men laat zichnietverslaan,de tegenstandermoet verslagen
worden.
Xndeconspiratie isveel contact enweinig confrontatie. Het gaathier
omhomogene, solidaire groepen. Menbereikt gemakkelijk consensusmaar
komt niet totuitdieping. Menverdedigt gemeenschappelijkebelangen en
verstaat elkaar zonderwoorden. Ditwordt nogversterkt wanneermeneen
gemeenschappelijke vijand heeft,c.q.creëert.
Lagrounoemtvier situatieswaarin de ruimte tot confrontatie ontbreekt,
c.q. beperkt is.Men stuit op 'hetvoldongen feit'.Er isgeen probleem
te besprekenofaan tepakkenomdat deoplossing al vaststaat. Er is
geenopdracht omdat eldersdebeslissing al genomenis.
Er wordt gewerktmet 'dooddoeners', met onwrikbare stellingnames. Ook
danhoef enkun jegeenconfrontatie aangaan. "Demens isnueenmaalin
zonde geboren". Ervalt daarna eendiepe stilte. "Ermoet nu eenmaal
bezuinigd worden". De uitspraak iszo gesloten dat ergeenaanknopingspunten tevinden zijn, c.q. gebodenworden. Anderzijds ishet in een
democratie ieders recht omvast tehouden aande eigen overtuiging.
Wanneer jedieniet intwijfelwilt trekkenmoet jeerniet overdiscussiëren. Jekunt eralleenvan getuigen,c.q. kennis nemen.Lagrou noemt
bezinningsgroepen over persoons-enwaardengebonden thema's.Belevingen,
ervaringen, getuigenissen kunnen inspireren,afschrikken,ontroeren.Je
kunt over enweer vertellen, vragen,luisteren.Argumenteren endiscussiëren isnauwelijks op zijnplaats endoet debetreffende gespreks-of
steungroep uit elkaarvallen.
In de partij-groep tenslottewordt interneconfrontatie als een gevaar
voor degezamenlijke belangen gezien. Wieafwijkt isverdacht en moet
worden 'gelijkgesteld'of uitgeschakeld.
Cooper behandelt vertrouwensprocessen inen tussen mensen, groepen,
organisaties. Hij omschrijft het alseen inschatting dat jebelang bij
de ander ingoedehanden is. Vanuit die intentie zie je Inje relatie
met deander afvandefensie encontrole. Jeweet dat jedaarbij risi-
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co's loopt dochdathet jeuiteindelijk verder brengt. Je blijft zelf
mede-verantwoordelijk. Cooper onderscheidt vertrouwen van volgzaamheid,
goedgelovigheid enookvanloyaliteit.
Je kunt jeeen continuüm voorstellen vandrangmatig over-vertrouwen tot
drangmatig wantrouwen. Vertrouwenwordt niet gezien alseenwaarde in
zichzelf.Het functioneert ineencomplexpersoonlijk enmaatschappelijk
perspectief. Het lijktwèlmeedoorslaggevend voor slagenof falen van
werk ensamenwerking, voor relatie-ontwikkeling encommunicatie, voor
verander-en leerprocessen. Het issituationeel en structureel medebepaald:posities,rollen,taken spelenaltijd mee.Het geven enontvangen
van vertrouwen roept inhetmenselijk enmaatschappelijkverkeer positieve reactiesop.
Doelbepaling endoelrealisering, aldus Cooper, ontwikkelen zich niet
eerder enniet sneller dandeopbouwvanhetvertrouwen inelkaar enin
jezelf. In eenwerk-ensamenwerkingsklimaat opbasis van vertrouwen
vindt een meer openuitdrukking enuitwisseling plaats van ideeën,
waarderingen.
Informatie is er niet omvoor jezelf of omachter gehouden te worden.
Formulering, ontvangst enverwerking van informatie verloopt directer,
nauwkeuriger enmeer betrouwbaar dan ineensfeervanargwaan,afkeuring
enafwijzing.
Bijdedaadwerkelijkedoelrealisering enprobleem-hantering wordtactiever naaroplossingen gezocht. Diewordenmetmeermotivatie, rust en
zorgvuldigheid ingebracht enbehandeld danwanneer men zichvoortdurend
tegen elkaar afzet of bang isdeboot temissen.
Conclusies, beslissingen enafsprakenwordenminder vaak misverstaan.
Over voortgang ènverstoring vanwerk ensamenwerking wordt eerder en
nauwkeuriger 'feed back'gegeven ènontvangen.Er ismeervoldoening met
werkproces enwerkresultaat,enmet het sociaalverkeer.
Op intra-en interpersoonlijk niveau stijgen dekansen om jezelf en
anderen genuanceerder tegaan zienenbenaderen. Jekuntmeer inzicht
krijgen in jeeigen eneikaars reacties enbent minder bevreesd voor
'zelf-ontsluiting'van jezelf enanderen. Jedurftmeer risico tenemen
vanuit een gevoelvaneigenwaarde, ook alsdat opdeproef wordt gesteld.Jewordtmeer bewustvanèn jeautonomie èn jeinterdependentie.
Het proces vanelkaar en jezelf lerenvertrouwen verloopt in een opwaartse of ineenneerwaartse spiraal. Vertrouw jejezelf endeander,
dankrijg jeookeerder vertrouwen. Wantrouw je jezelf endeander,dan
ontmoet jeeerderwantrouwen.Onderken jedie neerwaartse spiraalenkun
jehem stopzetten dan iser eenkans omhem tedoorbreken.
Voor het inzicht inhet ontwikkelen vangelijkwaardigeverhoudingen in
groepen enorganisaties levert de transactionele analyse een bijdrage.
Het is een theorie overhoemensen positie ten opzichte van elkaar
nemen. Het maakt positie-en interactie-patronen zichtbaar diewe met
een zekere regelmaat toepassen. Inonsvoelen, denken enhandelen gaan
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weuitvandriebasis-posities.We gedragen ons,gewoontematig ofsituationeel, meer als 'ouder',als 'volwassene'ofals 'kind'.Alledriede
posities hebbenwenodig. Erdient een zeker evenwicht tezijn. Teveel
ouderschapmaakt onspaternalistisch. Teveelvolwassenheid maakt jetot
computer. Teveelkinderlijkheid maakt jeinfantiel.Vanuit deze gedachtengang kun jebepaalde communicatie-problemen signaleren en verklaren.
Als begeleider kun jeermeecommunicatie-problemen helpen ontwarren en
voorkomen.
Erwordendrie soorten communicatie, c.q. transacties onderscheiden.Er
is allereerst decomplementaire communicatie. Een communicatie iscomplementair zodra de eenreageert vanuit debasis-positie waarin ie door
de ander is aangesproken. Betrokkenen zijnenblijven in hun eigen
waarde. Decommunicatie kan,opdezewijze,vanzelfsprekend enononderbroken voortgaan. Zehoeft zichniet alleen tussendezelfdepositiesaf
tespelen. Je reageert vanuit debasis-positie waarin jedoor de ander
werd aangesproken. Dat hoeft niet dezelfde basis-positie tezijn van
waaruit deander spreekt. Er isvervolgens gekruiste communicatie. De
aangesprokene reageert vanuit een andere positie danwaarin ie werd
aangesproken.Decommunicatie isonmiddellijk verstoord. Stilte,verwarring,verontwaardiging,ruzie ishet gevolg.Demeest voorkomende kruistransactie is de inprincipe volwassen transactie dieomslaat in een
ouder-kind-transactie: als aangesprokene voel jeje dan gekleineerd.
Ontmoeten elkaarmensendie patroonmatig vanuit tegengestelde posities
opereren,dan isdekans opcommunicatie-stoornissen vrijgroot.Jekunt
echter ookwelbewust eenkruis-communicatie aangaan,omdat jecomplementaire transacties geen perspectief meer bieden.
Tenslotte demeervoudige communicatie. Je opereert vanuit twee posities
tegelijk. Zuchtend zeg je zoblijtezijn deze taak op je te mogen
nemen.Opwelke positie reageer jenualsontvanger? Je loopt het risico
op zo'ndubbeleboodschap dubbel-zinnig tegaanreageren.
Hulpverleners lopenbijvoorbeeld het risico antwoorden en adviezen te
geven aan mensen diedaarogenschijnlijkwel omvragen maar ze niet
willen ofkunnen ontvangen.Op elkadvies volgt de 'ja-maar'-reactie.Er
is dan geen complementaire communicatie tussen twee volwassenen die
zoeken naar oplossingen. Er isevenmin sprakevan een complementaire
communicatie tussen deouder-positie ende kind-positie waarin hulp
wordt gevraagd, gegeven enontvangen. Onder deogenschijnlijke hulptransactie lijkt zicheen tweede transactie af tespelen. Zowel inhet
afwijzenvanalshet dwangmatig blijven gevenvanhulp, veroorzaakt en
bewijst men eikaars tekortschieten. Menversterkt dwangmatig heteigen
gelijk.
Dubbelzinnige ofmeervoudige communicatie isoverigens niet alleen een
probleem.Het isook eenonuitputtelijkebronvan humor.Neemnoualleen
alhet woord kruiscommunicatie.
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In de 'Movement foranewsociety'kanmen, tenslotte, een voorbeeld
zien vangroepsleer engroepspraxls, inhetkadervanmaatschappelijke
bewegingen.Het betreft eennetwerkvan leef-,steun-,studie-enactiegroepen. Men zet zich invoorvredesvraagstukken, emancipatie,mensenrechten, milieu,buurtproblematiek e.d. Ineenvoedselcoöperatie,bank,
drukkerij, uitgeverij, ineigenwoongemeenschappen en trainingsgroepen
probeert men zelfnieuwe vormenvan leven en samenleven, werken en
samenwerken terealiseren. Trainingwordt zoveelmogelijk gekoppeld aan
acties encampagnes. Menmaakt zich,met elkaar,houding enbekwaamheid
eigen invergaderen enorganiseren, inprobleem- enconflictoplossing,
inbegeleiding enactievoeren. Ookhetpersoonlijkwelzijn ende eigen
ontwikkeling zijn inhet geding: 'eenveldexperiment aan debasis'.
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3•Plaatsbepaling

3.1.Probleem
Begeleiders, ontwikkelaars,voorlichters willen dat 'mensenmaatschappij' léren, levenslang leren. Wemoeten onsmilieuvriendelijker gaan
gedragen,gezonder gaan leven,energiebewuster gaanhandelen.
Daartoe worden personen enorganisaties ondermeer in trainingsgroepen,
gespreksgroepen,ontwikkelingsgroepen encontactgroepen bijeengebracht.
Mensenorganiseren zichook zonder educatieve begeleiding inlotgenotengroepen, basisgroepen, steungroepen, zelfhulpgroepen.Menwil vanelkaars ervaringen en inzichten iets opsteken.Menwilgezamenlijk problemen lerenaanpakken.
Het samenkomen en samenwerken inleergroepen isniet alleen een in
principe effectievemethodiek. Het isookeen sociaal-emotioneel moeilijkeenriskantemethodiek.Ingroepsverband wordt namelijk ietszichtbaar enaanden lijve ervarenwaar jetijdens het lezenvaneen tekstof
het luisteren naar een lezingminder last vanhebt. Wanneer je met
elkaar ineengroep totuitwisseling vanopvattingen en van gewoonten
komt, dan blijken diemeerdan eens uiteen te lopen. Moeilijker wordt
hetwanneer zetegenstrijdig,c.q. onverenigbaar zijn of lijken tezijn.
Dat verstoort de innerlijke enonderlinge verhoudingen. Je gevoel van
eigen-waarde kanuit balans raken. Jegaat twijfelen aan degeloofwaardigheid vananderen envaakookvan jezelf. Jewilt jetegen dergelijke
evenwichtsverstoringen beschermen.Dat bemoeilijkt deverstandhouding en
belemmert het leren. Wil jeinenmet groepen gaanwerken, dan is het
mijns inziens zaakdat betrokkenen eenverstandhouding van geloofwaardigheid engelijkwaardigheid leren ontwikkelen. Indat perspectief zijn
de indezebundel bijeengevoegde teksten geschreven.

3.2.Leren
Onder leren versta ik: het bijjezelf bewerkstelligen van duurzame,
relevante,veranderingen ofverander-mogelijkheden.'
Leren wordt hierniet alleenalseen geheugenactiviteit gezien, ofals
eenhersenactiviteit. Het gaat tegelijkertijd, ofmisschienwel vooreerst, omverandering inbewustzijn enhouding,omverandering inwaarderen enwillen. Het gaatuiteindelijk omandere gewoonten, om ander
handelen en wel inzaken dievoor jezelf envoor anderen van belang
zijn. Het gaat overwelzijn enzeggenschap,omgezondheid enveiligheid
e.d.
Het gaat hierbijniet alleenover het leren van individuen, maar ook
over het leren van groepen, vanorganisaties en van maatschappijen.
Leren isveranderen, maar daarmee isniet gezegd, dat anderhandelen,
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persoonlijk enmaatschappelijk, alleen langs educatieve weg tot stand
komt.
Mens enmaatschappijveranderen ookbijcrises en re-organisaties, bij
beleidswijzigingenenuitvindingen,bijgehandicapt raken of bijsociale
acties. Enookalwordt leren envoorlichting hier afzonderlijkbesproken, het isaltijd verstrengeld met politieke, bestuurlijke, economische, familiale, juridische, godsdienstige, technische en culturele
processen. Voorlichting en leren spelen zichnooit inhet luchtledige
af.Het komt altijd voortuit,maakt deeluit van enwerkt inopbredere
persoonlijke enmaatschappelijke bedoelingen, handelingen en gebeurtenissen. Leren isookniet eengoed, eenbelang ofwaarde,inzichzelf.
Je kunt verkeerde dingen lerenenvoorlichting kaneen persoonlijk of
maatschappelijkkwaad worden.Het ontleent zijnbetekenis aan decontext
waarin endebedoelingen, belangenenwaardenwaartoe het plaatsvindt.
Leren isniet alleen ietsvoor "cursisten", maar voor overal en voor
iedereen. Je bent er jehele levenmee bezig. Hetverloopt grotendeels
vanzelfsprekend,maar het isookdoelbewust enplanmatig bijjezelf,als
individuofals samenleving, tebewerkstelligen inde zinvanmet jezelf
enmet elkaar àf tespreken.
Met betrekking tot ditmeerdimensionale leren liggen de beschrijvende,
de verklarende endeprescriptieve theorieënniet kant enklaar gereed.
Er zijnniet alleen deuiteenlopende denkrichtingen. Er isveelal een
afzonderlijkegerichtheid ophet cognitieve leren, het affectieve leren
enhet gedrags-leren. Er isveelal eenafzonderlijkegerichtheid ophet
lerenvanhet individu envandemaatschappij, of ophet formeleenhet
informele leren.Terwijl aldeze dimensies onafgebroken opelkaar inwerken. Je neemt niet uitpure intellectuele aandrift kennis van nieuwe
informatie, daar gaat een belang-stelling achter schuil. Je verandert
jehouding niet, als zichniet eennôôd-zaakdaartoe voordoet.Je leert
niet alseenling, maar alsdeel vaneen jonge generatie, eensociaalcultureleklasse,als inwonervan eenwesters ofoosterswerelddeel,als
"deelnemer"aaneen emancipatie-beweging.
Jekuntviaboekenkennisverwerven. Jekunt je ineenpracticum vaardigheden eigenmaken.Jekunt individueel ofklassikaal aanwijzingen van
leraren ontvangen enopvolgen. Jekunt, eerder of later, samenmet en
vooralviaanderen leren, ingroepsverband.Datkan plaatsvinden met of
zondereducatieve begeleiding.

3.3.Groepen
Onder een groepversta ik: een zichontwikkelend sociaal systeem van
mensen. Ledenvaneen groep zijn regelmatig voor langere tijd indirect
interpersoonlijkcontactmet elkaar. Zijontwikkelenmet elkaarmin of
meer gemeenschappelijkedoelen enzijdelenenkeleminofmeer gemeenschappelijke ofminstens verenigbare belangenwaarden en normen. Deze
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bepalen de richting waarin endegrenzenwaarbinnen zichdegroepsactiviteit beweegt. Leden vaneen groep ontwikkelen een systeem vanrollen,
een stelselvan verwachtingen tenopzichte vaneikaars plaats engedrag.
Hieruit komen rol-afsprakenenrol-verdelingenvoort.
Leden van een groepwerkenmet elkaar aaneen netwerk van sociaalemotionele verhoudingen. Zijmaken, als groep enals individu, altijd
ookweer deeluitvanänderesociale verbanden.
Leden van eengroep staan incommunicatie met elkaar.Onder communicatie
versta ik: dewederkerige uitwisseling van informatie, bedoelingen,
waarderingen,belangen,handelingen.
Leden van eengroepbeïnvloeden opdezewijze eikaarsdoen en laten,
eikaars voorkeuren engewoonten. Daarin ligt, inprincipe, heteducatieve vermogenvaneengroep.
De groep is tebeschouwen alseen bemiddelaar, enevenzeer als een
wrijfvlak, tussende sociale omgeving,demaatschappij,enerzijds enhet
individu anderzijds. '
Door groepslidmaatschappen ben jeinde sociale omgeving opgenomen en
met demaatschappijverbonden. Via groepslidmaatschappen heb je,direct
of indirect,geleerd tevoelen,te spreken,teoordelen,tehandelen.We
zijn allemaalkinderenvanonze familie, onze streek, onze tijd. Je
denkt enwerktmede vanuit degroepsinvloeden die jeondergaat.
Ingroepen zoek jeoverigens ook steun enbevestiging met betrekking tot
jedenken enhandelen. Je sluit jeaanbijoordelen en gedragingenvan,
betrouwbare, anderen.Of jekeert jeafvanwie jenietmeervertrouwt.
Groepen bieden jeookgelegenheid jeeigenmeningen envaardigheden te
toetsen. Jekunt jeervergelijkenmet anderen.Je zultdus aansluiting
zoekenbijgroepenwaarvan jevermoedt,ofhoopt,datmen er opvattingen
en gewoonten heeft dievergelijkbaar ofverenigbaar zijnmet die van
jezelf. Andere groepen zul jebestrijden, mijden of niet opmerken.
Individuen oefenen middelshun groepsverbanden ook invloed uit op de
directe sociale omgeving, enopdemaatschappij. Dat verloopt meer en
minderwelbewust, in verenigingen, raden, kerken, belangen-groepen,
bedrijven,actie-comité's,commissies,overleg-organen e.d.
Elke groep, organisatie of samenleving functioneert tegelijkertijd op,
minstens,tweeniveau's.Alleswàt ingroepsverband wordt verricht wordt
opeenbepaaldemaniergedaan. Hetwerk-of taakniveau verwijst vooral
naar hetwàt ofde inhoud vande groepsactiviteit. Het sociaal-emotioneleniveauverwijst naarhoe ermet elkaarwordt samengewerkt en omgegaan. In deze bundel zaldeaandachtmet namenaar dit laatste uitgaan
endanvooral bijleergroepen.

3.4.Leer-groepen
Onder een leer-groep versta ikeengroep diewelbewust wordt gevormd om
een leersituatie tot stand tebrengen. De communicatie tussende leden
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wordteducatief gericht eneducatief benut.Het contact tussende"leerlingen" endebegeleider wordt zodanig aangegaan en onderhouden, dat
daardoor het beoogde leer-resultaat wordt opgeroepen of bevorderd.
Educatief groepswerk,zoalshierbegrepenen toegepast,omschrijf ikals
het doelbewust, planmatig en langsmethodische lijnen sociaalorganiseren vanmensen, met debedoeling dat leerprocessen gaan plaatsvinden.
Het isniet eenopzichzelf staande benadering. Het staat niet losvan
schriftelijke of audio-visueleactiviteiten. Het iséénvande educatievemogelijkhedenenhet dient zich slechts aanbijbepaaldedoelstellingen endoelgroepen. Het isslechts toepasbaar inbepaalde fasen van
het educatieve proces. Ietsuit jehoofd leren, of ietsvoor jezelf
opschrijven of beproeven,hoef jeniet ingroepsverband tedoen.
In leergroepen ontkom jeermijns inziensniet aan om van bepaalde
communicatie-voorwaarden uit tegaan.Ik lichtmijnopvatting enplaatsbepaling hieromtrent toeaandehand vandebegrippen coöperatie, cohesieencongruentie.Tenslotte probeer ikmijn opvatting over gelijkwaardigeverhoudingen inleergroepen teverduidelijken.
Zelf denkenwerk ikin leergroepen eerder inde richting vaneen meer
coöperatieve groep, danvan eengroepwaarinmen elkaar stelselmatig in
deweg zitofdwarsboomt. Men isineen leergroep, bijafspraak, zeer
sterk afhankelijk vanhethandelen vandegroepsgenoten. Werkend aande
eigen doelen, opdeeigenmanier, belemmert mendeander in principe
niet in dïènsdoelrealisatie, integendeel. Men schakelt elkaar in.
Spanningen en tegenstellingen tussen eigen eneikaars belangen zijn
daarmeeniet uit dewereld.Indeuitwisseling met elkaar komen ze juist
aanhet licht. Looptmen elkaar daarmee voordevoeten, dan kanmenin
principe bijsturen vanuit eenachterliggend gemeenschappelijk doel: "We
zijnhier uiteindelijk ommet elkaar envan elkaar te léren. Dat hadden
weafgesproken".
Bij leergroepen denk en werk ikookeerder inde richting van een
uiteindelijk meer cohesieve groep, daneengroepwaarvan de leden als
los zand aanelkaar hangen. Ineen cohesieve groep iseen sterkeonderlingebetrokkenheid.Men blijft mindermakkelijkweg enkomt veelminder
vaak telaatdan ineenniet-cohesieve groep. Ineen cohesieve groep
voel je jegaandeweg veiliger envrijer om jeteuiten. Je staat er
uiteindelijk positiever tegenover jezelf enanderen. Je ontwikkelt er
meer gevoelvan eigenwaarde. Er ismeer onderlinge acceptatie en meer
wederzijds vertrouwen. Cohesieve groepen staan ookdeontwikkeling, de
uitdrukking endeuitwisseling vanonderlinge irritatie envijandigheid
toe.
De groepkanvoor jezelf envoor elkaar zóveel gaanbetekenen, dat je
dit ongemakwilt enkunt verdragen. Jeneemt het risico om conflicten
met elkaar aan tegaan endieookop telossen. Het isdan zaak om de
communicatie ofuitwisseling niet teverbreken, hoemoeilijk jehet ook
met elkaar enmet jezelf kunt krijgen. Het iseerder debedoeling omnu
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verantwoordelijkheid tenemenvoor jeuitingen. Jeblijft inhet conflict metelkaar samenwerken. Jeblijft tenopzichtevan elkaar aanspreekbaar enaansprakelijk. Tegenstellingen tussenmensen zijndan,zo
gezien enzogehanteerd, aanwijzingen dat zijelkaar serieusnemen.Een
conflict isindie zindanookeenmogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen, mits deverschillen entegenstellingen niet teingrijpend enuiteindelijkverenigbaar zijn.'
Ookdit ismijns inziens eenverschil tussen een leergroep eneenwillekeurige andere groep. Daarkunnen tegenstellingen resulteren in het
vermijden,c.q. verbrekenvan relaties.Ofmenblijft met elkaar verwikkeld ineenuitzichtsloze strijd.
Bij leergroepen denk enwerk ikeerder aan eenuiteindelijk meer congruentemaniervancommuniceren,daneenverhullende,indirecte,verwardemaniervanuitdrukken enuitwisselen. Onduidelijke, tegenstrijdige,
verborgen 'boodschappen' roepenhet enemisverstand nahet andere op.
Communicatiemoeilijkhedenkunnen zich ingroepen razendsnelvermenigvuldigen. Vaak betekent ditook communicatie-ongenoegen, hinder vanelkaar
ondervinden, hekel aanelkaar krijgen, enaan jezelf. Datmaakt het
werken ingroepen soms toteenkwelling. Het isdan zaakdit niet te
ontkennen, maar hetmet enaan elkaar expliciet te maken. Dankun je
het stopzetten,analyseren enveranderen.
Dat ishier allemaalwel gemakkelijkeropgeschreven dan inwerkelijkheid
gedaan. Dat geldt ookvoorhet streven naar gelijkwaardige verhoudingen
in leergroepen. Weinigenvanonswillengraaguithun waarde gehaald
worden, c.q. anderenuithunwaardenhalen.Toch spreek je inleergroepenmet elkaar af dat jejeeigenwaarden naderwilt lerenkennen endus
zonodigwilt veranderen.Ditkan tijdelijk verlies van eigenwaarden,en
vooralvaneigenwaarde,inhouden.
Verlies vaneigenwaarde analyseer ikalseen sociaalverschijnsel, als
iets dat tussenmensen, groepen vanmensen, en tussen maatschappijen
gebeurt.
Ineeneducatieve situatie gebeurt het ook. Maar zodra jein jezelfgevoel enin jezelfvertrouwen geraaktwordt, heb jedeneiging jezelf te
beschermen en af tesluiten. Je ervaart jezelf als anders, minder,
dommer,zwakker dananderen.Dat belemmert het leren.
Het ismijns inziens danookvanbelang dat ineen leergroep gelijkwaardigewerkverhoudingen worden ontwikkeld en inontwikkeling blijven.
Wat versta ikdaar onder,theoretisch enpraktisch?Mensen zijnniet van
dezelfde ofvan gelijkewaarde. Iedereen isanders.Ouderen hebbenmeer
meegemaakt dan jongeren. Voorlichters wetenmeer of kunnen meer of
andersdanwie omvoorlichting vragen.Studentenworden lager financieel
gewaardeerd dan docenten.Bestuurders hebbenmeer bevoegdheden danbewoners. Mensen encategorieënvanmensen,organisaties enmaatschappijen,
hebben tegengestelde belangen, uiteenlopende rechten,gewoonten,vermogens,etc.Gelijkwaardigheid wordtW.erdusniet economisch,politiekof
juridischopgevat.
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Ik doelhier op sociaal-emotionele gelijkwaardigheid enziedat alseen
educatieve voorwaarde. Wanneer mensen zich, uiteindelijk,tenopzichte
vanelkaar niet als gelijkwaardig ervaren, isofraakt hun zelfwaarderinguitbalans.Zodra en zolang dathet geval is,ishetmoeilijk omje
open testellen voor elkaar envan elkaar teleren.Jehebt dan,vermoed
ik, al jeaandacht enenergie nodig om jezelf tegenover deanderen te
beveiligen.
In een verstandhouding vanuiteindelijkegelijkwaardigheid kunnen en
mogen betrokkenen zichzélf blijven, hoeanders jeook tenopzichte van
elkaar bent enblijft. Jehoeft jeover enweer niet béter,hulpelozer,
dommer, slimmer voor tedoendan je jezelf innerlijk ervaart. In dat
gevalkan eenproces vanuitwisseling enzelfgekozen verandering opgang
komen, zonder dwang, vrijheidsverlies, zonder sarcasme, manipulatie,
e.d. Het anders zijnwerkt dan leer-bevorderend inplaats van leerbelemmerend.
Ikvermoed, dat jedànookkunt gaan spreken van geloofwaardigheid over
enweer, enover deveelbeproken vertrouwensrelatie. Over de noodzaak
daarvan is menhet indevoorlichting, en invele andere vormen van
menselijk enmaatschappelijkverkeer,eens.Als ergeen vertrouwensbasis
meer is, ofals je jegeloofwaardigheid verliest, kun jede rest wel
vergeten.
Geloofwaardigheid en vertrouwen wordenmeer daneens gezocht in of
toegeschreven aan:deskundigheid,aanzien,goede bedoelingen,of behoren
tot eenbepaalde groepof instelling. Voormijisbij geloofwaardigheid
over enweer enbijvertrouwensrelaties,naast het zojuist genoemde,ook
deondervonden gelijkwaardigheid aandeorde.

4.De groepals strijdtoneel
De Noord-Amerikaanse groepsdynamicus Mann vraagt zichafwaarom zichzo
vaak tussen mensen ingroepen problemen voordoen die veelal worden
ervaren,c.q. aangeduid,alsdie tussenverliezers enwinnaars. '
Daarmee isgeenszins eenallesomvattende invalshoek gegevenom te beschrijvenwat erallemaal ingroepen gebeurt enwaarom dat gebeurt. Het
is eenbeperkte optiek die zichvandebeeldspraak winnen of verliezen
bedient.Anderen spreken vanmeerderen,minderen,hoog-laag,sterk-zwak,
of vanslim endom. Hoekomt het datwijons tenopzichte van anderen
meer of minder voelen? Waarom ervaren encreërenwijin groepen dit
soort sociaal-emotionele ongelijkwaardigheid? Mann refereert daarbijin
eerste instantie aangroepen:
a.Waarvandedeelnemers elkaar nognietkennen;
b.Waarbijdedeelnemers zelf,gezamenlijk,hun taakstelling enwerkwijzenognadermoeten gaaninvullen;
c.Waarinaandacht kanenmoetwordenbesteed aanhet sociaal-emotionele
proces inen tussendedeelnemers, demanier waaropmenmet elkaar
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werkt;
d.Waarin implicietof expliciet wordt uitgegaan vanofwordt toegewerkt
naar sociaal-emotionele gelijkwaardigheid.
Leergroepen vallen,inmijn optiek,onder dit typegroepen.
De problematiek vanverliezen enwinnen,voortrekkers enachterblijvers,
speelt ook ingroepen waarvandedeelnemers elkaar al langkennen. Het
doet zich ookvoor inproductie-groepen die binnen een strakke taakstructuurwerken.Het isbeslist niet zodat dehier behandelde sociaalemotionele dynamiek inhiërarchisch georganiseerde groepen niet zou
bestaan.
Het betreffende fenomeen blijft daar vaak 'onderde tafel'. Het wordt
als 'natuurlijk',ofalsonoplosbaar,gezien.Het blijft gehuld indikke
wolken sigaren-of sigarettenrook of inalcoholwalm. Het wordt niet
geproblematiseerd. Of hetwordt juist als prestatie-stimulans beschouwd
engehanteerd.Het winner,van elkaarwordt impliciet of explicietaangemoedigd.Of hetwordt 'opgelost'door een zware tijdsdruk eneen strakke
leiding intevoeren. Wanneerhet door eendeelnemer aandeordewordt
gesteld,kanhet gebeuren dathetwordt geïnterpreteerd als eenpersoonlijk probleem,als "moeilijkdoen".
Waarom en hoe ontstaanuitverzamelingen van vreemdelingen zo vaak
gezelschappenvanwinnaars enverliezers?
Onderwelkevoorwaarden kunnen zich sociaal-emotioneel meer gelijkwaardigeverhoudingen ontwikkelen?
Mann lanceert hierover eenbeperkte, normatieve gedachtengang. Hijabstraheert bijvoorbeeld vaneconomische ofvanpolitieke processen, al
spelen groepsproblemen zichookaltijd binnen die context af. Hijdenkt
vanuitWest-Europese enNoord-Amerikaanse culturen.Hijbiedt zijntheorieaanalsherkenningsmogelijkheid.Het kan jeinstaat stellen groepsgebeurtenissen beter of eerder of anders tegaan begrijpen. In het
laatste gevalkanhet jehelpen jegangbare ideeën, percepties enervaringen teverhelderen.Met hetwijzigen van jeperceptie-eareferentiekaders kun jeanders gaankijken enandersgaanhandelen, als je dat
wilt. Je kuntmogelijke groepsontwikkelingen, eerder, voorzien. Je
krijgt aanknopingspunten enoriëntatie-punten omgroepsgebeurtenissen te
kunnen gaan reguleren. Jekunt jeeigengroepsfunctionerenmeer bewust
worden enmeer ineigenbeheer gaannemen,als jedatwilt.
De eerstebijeenkomstenvaneennieuwe groepgevenvaak een 'collectieve
monoloog' tezien. Eenpracticum-deelneemster formuleerde dat eens met
deonvergetelijke woorden: "Iedereen zegthieruitstekende dingen,maar
niemand luistert". Iedereen kent iebodemloze put waar opmerkingen,
vragen, voorstellen inverdwijnen. Het schijnt inhet begin bijnaniet
anders tekunnen. Jewiltaande slag, maar ineennieuwegroep ishet
zeer onduidelijk hoe alles toezalgaan. Watmoet erallemaal gebeuren?
Bij wie sluit jejeaan? Hoekun jejezelf het beste opstellen? Ieder
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wil er zich thuiskunnenvoelen. Maar erblijken zoveel hoofden als
zinnen tezijn. Er gaanzichmisverstanden enwrijvingen voordoen die
zich snelkunnenvermenigvuldigen. Er blijken,grotendeels onzichtbare,
belangen ophet spel testaandiemeerdaneens inconflict met elkaar
zijn,ofkomen.
Waarom dienen deze processen zichveelalals strijdgewoel aan? Waarom
neemthetvaak devorm aanvan eenkrachtmeting tussen leiders, volgelingen endwarsliggers, tussen praters enzwijgers, tussen sterkenen
zwakken?
Sommige deelnemers, aldusMann, verwachten bijvoorbaat al strijd en
vrezen bijvoorbaat aldenederlaag.
Van huis uit gedragen zijzichookdaarnaar. Zij vullen de nieuwe
'groepsruimte' endeopen groepsverhoudingen indoor zichbij voorbaat
al te gaanverontschuldigen. Veiligheidshalve maken zijzichvan het
begin afaankleiner dananderen.
"Let maar niet opmij. Wachtmaar niet opmij. Ikbennueenmaal een
veelprater,daar isniets aan tedoen.Ikzwijg lieverdandat ikpraat.
Ik weet hier niets van. Ikheb helemaal geen enkele ervaring. Ik had
geen tijd ommijvoor tebereiden.Jullie praten allemaal zomakkelijk".
Dit zijn, inMann's beeldspraak,vroegtijdige verliezers-reacties waarmee jejeeigenplekje inde groepwilt verkrijgen.
Zo zijneranderzijds dedeelnemers diegewend zijndeeerste klap uit
tedelen, alles beter teweten, alles af tekeuren en zoeen plaats in
degroep teveroveren.
"Ik heb dit allemaalwel eens eerdermeegemaakt en ben van oordeel
dat..." Let daarbijniet alleen opwàt ergezegd wordt, en door wie,
raadtMannaan.Let erophóehet gezegdwordt.Weesvooral ookwaakzaam
tenaanzienvanwat erniet gezegd wordt,ofwat indirect gezegdwordt.
Let daarbij niet alleen opduidelijk borstkloppend ofwegkruipend gedrag. Dathebbenwemeestalwelgefatsoeneerd enafgeleerd. Let eerder
opgezichtsuitdrukkingen,bewegingen,lichaamshoudingen, ruimte-gebruik,
intonaties,oogcontact,oog-uitdrukking.
Het gaatdaarbijniet-alleen-omanderenwaar jeals begeleider of
alsmede-deelnemer mee temaken hebt.Het gaat allemaal ook over jezelf,
altijd weer, hoe onplezierig enhoeonveilig dat soms ookmoge lijken.
Als jejezelf vandeze fenomenen uitzondert, jezelf er - ongemerkt ontheffing vanverleent,dan isdat aanleiding voor reflectie.Buitenof
bovenmoeizamemenselijke gebeurtenissen willen blijven, kanop zichal
een illustratie zijnvanMann's gedachtengang. Het kan zelfs eenvande
beweegredenen zijnom leidinggevend, hulpverlenend of educatief werk te
gaandoen: het beterwillenweten, sterker en invloedrijker zijn, dan
anderen.
Met de gewoonte ofgewenning om ingroepen tereageren en te handelen
"vanhuisuit"bedoeltMannhet volgende. Niemand begint alseen onbe-
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schreven blad aan zijnofhaar nieuwe groepservaring, ookal zóu je
'blanco' willen starten. Iedereen brengt een sociale voorgeschiedenis
mee, met nameookmet betrekking tot haar of zijngevoelvaneigenwaarde. Niemand van ons isuit eenmaanlandschap afkomstig. Inhuiskamers,
slaapkamers, schoolklassen, families, werkplaatsen, kantines, kerk,
buurt, streek enwereld-deel hebbenwij, ongemerkt,onze socialeervaringen opgedaan enmee-geraaakt. Dit geldt ondermeer voor onzeervaringen met betrekking tot sociaal-emotionele rang-ordening. Wijzijn van
jongs afaangewend geraakt onszelf met anderen tegaanvergelijken en
met anderen tegaanmeten.Daar zijnwijgewend geraakt aanmanierenvan
sociale bejegening enzelf-bejegening. Daar hebbenwijonze gevoels-,
kennis-, gedrags-gewoonten eigen gemaakt. Dat verleden hebbenwij in
onzekennis, inonzewerkelijkheidsvoorstellingen,inonzewaarderingen
en inonshandelen bijons.Medevan daar uit ontstaan deeerstegroepsgebeurtenissen.Indebetreffende interacties en transacties ontwikkelen
de deelnemers zichmeningenover elkaar enbouwenverstandhoudingen op.
Mann isdaarbijgeïnteresseerd inhoedezekennismakingen, deze oriënterende contacten,leiden toteen sociaal-emotionele rangordening binnen
degroep. Mensenmaken, veelalongemerkt,keuzesvoor hogere of lagere
posities, c.q. laten zichdiepositie dooranderen toewijzen. Jekunt
ook proberen buitendeze rangschikking teblijven endekat nog eens
evenuit deboomkijken. Alsmeerdero.uit debuskomen,als voortrekker
of als leider, kanvoldoening geven en zelfvertrouwen. Je verwerft
aanhang. Maar je loopt ookhet risico alsdominant gezien te worden,
tegenstand tekrijgen, alleen tekomen staan. Een practicum-deelnemer
verzuchtte eens, terugkijkend, dat zijzich indie rol inhet begin
"zeer eenzaam aande top"had gevoeld. Anderen haddenvan die weinig
comfortabele positie niets gemerkt enhaar benijd omhetgemak waarmee
zijinitiatieven nam.
Als mindere gestratificeerdwordenkan ondermeer betekenendat anderen
jevergeten, jewel zullen sparen, of jezullenhelpen. Maarmen gaat
danvaakookbuiten jouom, over jou,beslissen.Jekunt jedanmachteloos,vernederd,gepasseerd gaanvoelen.
Na dieeerste fasevan sociaal-emotionele rangordening, nadie eerste
belangrijke schermutselingen en incidenten, zietMann zicheenreactievormaftekenenwaarwewat langer bijstilstaan.
Mann spreekt van 'ontmoediging', zichmanifesterend in gevoelens van
onmacht,onbegrepen voelen,verlamming.Hetkan zichookmanifesteren in
onverschillig enafwezig gedrag, cynische ofveroordelende opmerkingen,
verbitterd zwijgen, wegblijven e.d. Die ontmoediging doet zich niet
alleenvoorbijdegenendie zichals verliezers ofalsminderenkwalificeren ofgekwalificeerd voelen. Jeopdiemanier afzijdig gaan houden
komt ook voor bijwie eerder vooraan inde groep opereerde, aanhang
verwierf, voldoening leektevinden. Mann onderscheidt danweer twee
achtergrondenvandit "terugtrekken naaanvankelijk succes".Jekuntdit
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doenuit eenbehoefte eneenbesef omeens tot rust tekomen.Jewilt je
heroriënteren. Jebent jezelf tever vooruit gesneld enhet isdehoogste tijd jezelfweer onder controle tekrijgen. Jeblijkt inde groep
ietsaanhetnajagen geweest tezijndat erniet tevinden is,ofdatje
eigenlijk nietwilde.Jekomt,veelalmoeizaam, totde pijnlijke ontdekking dat jouwactiviteiten zelfsaverechtsuitwerken. Jewordt bijvoorbeeld door anderen als leider gezien, engemaakt, maar jewordt daar
uiteindelijk steeds ongelukkiger van. Er isechter nog een tweede achtergrond.Het terugtrekken naaanvankelijk succeskanookvoortkomenuit
enonderdeel uitmakenvan "hetonderhandelings-enbeïnvloedingsproces".
Je wilt jepositie indegroep versterken. Jehoudt je, ophet juiste
tijdstip, enige tijd afzijdig. Deanderenmissen je, want jewas zeer
actief. Zehebben jeopnieuw ennadrukkelijkernodig. Danben jeinde
positie omvoorwaarden, eisen, testellen.Dat iseenvolgende stapop
weg naar deoverwinning. Het strijdmechanismewerkt versterkt door.
Veelalweten enzienwedit alles nietvanonszelf envan elkaar. Ofwe
gevenhetanderenamen.We schrijven onsverlies aan onszelf toe,ofaan
anderen. Ofhetwordt aan demenselijke natuur ofaande maatschappijstructuur toegeschreven.
Vanuit deze strijd-optiek zietMann vervolgens verliezers-enwinnaarscoalities ontstaan.
Verliezers sluiten zichaarzelend aaneen, zoekend naar deoorzaken van
hunonderdrukking.Zijgaan,steun bijelkaarvindend,hunonbevredigendeenminderwaardige positie toeschrijven aande succesvolle, superieure
positie van deanderen. Dat zijndegenen diehetmakkelijkst uit hun
woordenkomen, diedemeeste initiatieven nemen, e.d. Dieworden dan
tegelijkertijdhet object ènvanafgunst ènvanafkeer, vanboosheid èn
van bewondering. Dit lijkt tegenstrijdig. Jekunt evenwel bij jezelf
nagaan of jeherkent dat je tegenover leiders, geleerden, leraren,
voorlichters, politie,bazen,kunstenaars,ouders,zowelopkijkt alser
ook opneerkijkt. Eengoed deelvan het verkoop-succes van boulevardbladen berust ophet journalistiek toepassen vandit sociaal-psychologischewaarderingsmechanisme.
Op hunbeurt zoeken ookdevooraanstaanden endevoortrekkers aansluiting bijelkaar enproberen deachterblijvers teidentificeren. Waarom
verloopt degroepsactiviteit zotraag?Waarom zijner zoveel zwijgersen
jammeraarsonder dedeelnemers? Dat iskennelijk deoorzaak van dezware
inspanningen diede initiatiefnemers telkensweermoeten leveren. Terwijl dannotabenehet verwijt volgt dat zijdegroepdomineren.Watdat
betreft hebben deachterblijvershetmaar benijdenswaardig gemakkelijk.
Alleswordt voor zegedaan endandurven zeooknog protesteren, alsdus
degemengde reactie 'vanbovennaar beneden'. Deze processen doen zich
niet alleen opgroeps-, maar ook opmaatschappelijkniveau voor. Het
lijktmijnietuitgesloten dat bijvoorbeeld "werkelozen", "kansarmen",
"culturele minderheden", "arbeidsongeschikten", zelfs "patiënten" en
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"cliënten"medehieraanhun "vanbovenafkomstige"benamingendanken.
Door het ontstaan, c.q. crëeen,van sterke enzwakke groepen kunnende
betreffende ongelijkwaardige posities enverhoudingen aangescherpt en
vastgelegd worden.Zowelwinnaars alsverliezers lopenhet risicooorzaken, verantwoordelijkheden, enoplossingen eenzijdig naardeander toe
teprojecteren.
De roldiemen dan zelf, individueel ensubgroep-gewijs,daarbijspeelt
kan inde schuldtoewijzing naar deanderverborgenblijven.
De betreffende coalities kunnenvervolgens een strijd om de groepsdoelstellingen endegroeps-normen met elkaar aangaan. Het zijn, aldus
Mann, meestal de ontevredenen diedevaak impliciete groepsdoelen en
groepsregels aandeorde stellen.Zijvoelen zichdoor degangvan zaken
benadeeld. Zijervarendat sommigenveelmeer vandegroepstijd vragen
enkrijgendananderen.
Ditkanhet beginvaneenexpliciterings-enbewustwordingsproces inhouden. Welke zijndie ongemerkt ingevoerde groepsregels die inhetvoordeel van sommigen en inhetnadeelvananderen blijken uit te werken?
Vanwie zijndeze 'afspraken' afkomstig?
Wanneer,hoe,doorwie,isdiegewoonte ontstaan omalsmaar interrupties
teplaatsen, entoete laten."Het ishier tochgeentelevisie-debat?",
zoalseenpracticum-deelnemer het eens formuleerde.
Wanneer, door wie, waarom ishier degewoonte ontstaan omdegene die
eenmaalaanhetwoord isookalsmaar aanhetwoord te laten? "Weleggen
hier toch geenbeleefdheidsvisitesbijelkaaraf".
Dit inzicht endezebewustwording kan leiden tothet gaanherformuleren
vangroepsdoelen engroepsregels.De strijd kandaarmee eindeloos worden
voortgezet. Maar het isookmogelijk dat het vecht-mechanisme wordt
doorzien endoorbroken.
Er dienenzichdanwelandere interacties voor tedoen en nieuwe, andere, 'incidenten' daneerder het geval was. Je kunt, individueel,
subgroepgewijs,door eenpijnlijke of plezierige schok,ineenongebruikelijk lange stilte,ineenconflict ofna feedbackdichterbijeenander
besef worden gebracht. Jebemerkt dat jouw percepties en reacties gekleurd worden door je, vanhuisuitverworven 'filters'. Die ernstige
mijnheer blijkt helemaal niet deautoriteit tezijnwaarop jein onzekere situaties kunt rekenen, ofwaartegen je je moet verzetten. Die
aardigemevrouw ishierniet dezorgzamemoeder. De groepsruimte blijkt
geen vijandelijk terrein tezijn. Het isook geenbeschutte werkplaats
of eenpeuterspeelzaal. Het iseerder eenbootwaar jemet zijn allen
inzit endieniet sneller gaat dandegezamenlijke roeikracht,navigatie
en-sturing toestaat.
Door teleurstelling, verontwaardiging, verwarring,vooruitkomen enterugvallen heen kun jetot eennieuwbesef van jezelf envan de ander
komen. Je wordt genoodzaakt deand«ren jezelfmet andere ogen, door
anderefilters, tegaaizien enbenaderen.Dat verloopt niet zozeervia
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inhoudelijke discussies enlangsargumenten. Het isniet zozeer een
kwestie van elkaar overtuigen. Daarinkandestrijd vrijwel onbeperkt
worden voortgezet. Het iseerder het opdoenvan nieuwe, corrigerende
ervaringenmet bijbehorende reflecties.
Men bemerkt dat gevoelens omvandeander teverliezen, of te moeten
winnen, onbelangrijkerworden.Men komtminder ineeneenzijdige afhankelijkheid, c.q. tegen-afhankelijkheid, ten opzichte van elkaar te
staan. Menkandeander enzichzelf meer indeeigenwaarde zien en in
de eigenwaarde laten. Je leert zélfverantwoordelijkheid temoetenen
tekunnennemen,c.q. dit aandeander toe tevertrouwen.
Mann draait er indezenormatieve groepsleer niet omheen van welke
persoonlijke en interpersoonlijkekeuzeswordt uitgegaan.Het isniet zo
dat er ingroepen geen strijd zoumogen zijn. Erwordt gekozenvoor een
groepsontwikkeling waarbijhet strijd-mechanismewordt onderkend engehanteerd. Als jenet doet ofhet erniet is,ofnietmag zijn,dangaat
daar al jeenergie inzitten.Deze groepsleer houdt indat debetreffende dynamiek het groepswerk enhet groepsklimaat niet belemmert. Er
blijven zichconflicten voordoen. Hetwinnen enverliezen steektregelmatig opnieuwdekopop. Mennamebijhet afsluiten van groepstaken en
groepsfasen, en bijhet aangaanvannieuwe, doet het zichweer voor.
Maar je gaat ernuandersmee om. Jegaat andersmet elkaar en met
jezelf om. "Ons kent ons". Jeweetmeervan jeeigenenvan eikaars
bedoelingen eneigenaardigheden. Jekunt daar elkaar opaanspreken. Je
kent eikaars "raffinement"omproblemen uit dewèg tegaan, in plaats
van ze teverhelderen.Dit alleskan eenbronvanhumorworden.Maarhet
kanookbetekenen dat jegezamenlijk moet gaanbesluiten omhet groepsverband optesplitsen of op tebreken. Maar danwel zonder het gevoel
verlorentehebben of tekortgeschoten tezijn.
Inde praktijkvan eendergelijke richtingskeuze enrichtingsbepaling in
groepen spelenniet alleen deelnemers maar ook groepsbegeleiders, zeker
aanvankelijk,een zeerbelangrijkerol.
Mann geeftaanhoehijzelf alsgroepsbegeleider hetwinnen enverliezen
probeert tehanteren. Hoezeer ikdat ookprobeer te ontkennen, aldus
Mann, ikbenvanaf het begindeelvan destrijd.Ik ervaar bijvoorbeeld
bepaalde reacties opmijnaanwezigheid, c.q. opmijn bijdragen, als
"vijandig".
Hoe moet ikdaar op reageren, gezienvanuit de te reguleren strijddynamiek? Ik zou bijvoorbeeld opprofessionele toon de vraag kunnen
stellen: "Welke functie vervult dezevijandigheid?".Daarmee benadruk en
versterk ikdeuitzonderingspositie die ikals groepsbegeleider tochal
heb. Ikmaakmijnmede-deelnemer, want ikbenenblijf óók deelnemer,
tot eenonderzoeksobject dat zichniet kanverweren.Een anderebegeleidersreactie opvijandigheid kan zijn: zwijgen. De begeleider,geoefend
inhet verdragen, c.q. creëenvan stiltes, kan zichopdezewijzebe-
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trekkelijk gemakkelijk ontheffing verlenen van zijn, overige,reacties.
Hij ver-zwijgt zijnverlangenomdeaanvallermet gelijkemunt terug te
betalen. Hijverhult zijngeraakt,c.q. gekwetst zijn,zeker alshijer
eendiepzinnig of ondoorgrondelijkgezicht bijtrekt. Ditheeft onmiddellijk gevolgen voor zijnpositie, endusookvoor depositie van de
deelnemer. Door zijn eigenreacties teontkennen, op teschorten, te
stileren, kandebegeleider tot eenmachineworden, of tot eenmonnik.
Hij kan ookopdeniet zozeer bozemaar dan tochwel bedroefde ouder
gaan lijken.Jeneemt elkaar dannietmeerserieus.
Daarmee isniet gezegd dat ergeen stilte zoumogenvallen of dat niet
zwijgend zoumogenworden gereageerd.
Somsgeeft stilteaanbetrokkenen eenkans omna tegaan, endan nauwkeuriger en vollediger aan tegeven, wat erinhen omgaat. Zwijgen,
stilte,isdaneenuitnodiging totverheldering.
Beslissend isdaarbijof jeals groepsbegeleider, c.q. deelnemer,inje
zwijgen zichtbaar blijft.Doorslaggevend voor het leerproces isof jeje
geraakt zijn, jebegrijpen, jeniet-begrijpen, er inkunt uitdrukken.
Meer kun jeniet doen. Hopelijk kandeander, ook je "tegen-stander",
jouw zwijgen indie zinzienenverstaan. Hopelijk lukthet omwat er
innerlijk gebeurt toe telichten. Eenandere begeleidersreactie op
gepercipieerde vijandigheid isdievan "deminzame bejegening". Daarin
gaat volgensManndeboodschap schuildat deander niet geheeltoerekeningsvatbaar is. Voorhem ofhaar geldenandere dan de gebruikelijke
beoordelingsmaatstaven, zoalsdatookvoorkleinekinderen,voorgehandicaptenofvoorverslaafdenhet geval is.Het isdanweldegroepsbegeleider diedieuitzonderingspositie toewijst. Degroepsbegeleider bepaalt danwie ziek isenwiegezond. Mannwaarschuwt dergelijkewijze,
geduldige en alles begrijpende begeleiders voor hoofdpijnen en maagklachten. Hij voorspelt plotselinge woede-uitbarstingen aan het adres
vandiscussianten die zichvan geenkwaad bewust zijn. Zo'n gebeurtenis
kan overigens tochookweer eendoorbraak inhouden ineen vastgelopen,
iedereen verlammende groepssituatie. Voorwaarde iswel dat het incident
gezamenlijkwordt besproken engeanalyseerd, zonder dat daarinde strijd
zichherhaalt.

5.De groepsstadia vanYalom

Wiegroepsprocessen beterwil begrijpen enregulerenkan baat hebben bij
theorie over groeps-stadia. Yalom gaat uit vaneen globaal ontwikkelingsschema met vier stadia. ^Een groepsontwikkeling is inzijn ogen
overigens nooit voltooid. Stadia doen zichookniet ordelijk na elkaar
voor. Ze overlappen elkaar. Zeh&rhalenzich, cyclisch, steedsweer
opnieuw. Eendergelijk schemakan jeeenzeker theoretisch enpractisch
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houvastgeven.
1.Een beginstadium van oriëntatie envanelkaar lerenkennen. Het is
een periodevan individueel engezamenlijk zoekennaar doelstellingen, naar identiteit ennaar structuur. Wat doe jehiermet elkaar?
Hoewordt hier gewerkt?Wat is jeeigenplek?Metwiedurf jecontact
te leggen? Zodra dit duidelijker wordt vermindert de individuele en
gezamenlijke onwennigheid enonzekerheid. Je ervaart enige steunen
enigevoldoening. Jeweetwatmeervanelkaar. Jekrijgt het gevoel
dat jeerbijhoort.
2.Een stadiumvanconflict envan strijd. Degroepkrijgt temakenmet
onderlingewedijver endominantie.
Ieder probeert voor zichzelf diehoeveelheid initiatief en invloed te
nemen, en tegeven,die zijofhijvoor zichzelf het bestevindt.Op
dit punt ontstaat ookeensociale rangorde tussende leden van de
groep. Zoalshiervoor ookMannaangaf blijft de strijd om leiding en
sturing altijd aanwezig. Nueens isdit proces latent, dan weer
manifesteert het zich inalle hevigheid.
3.Vervolgens gaat degroep, schematisch gezien, steeds meer belang
hechten aan de cohesie enaanhet onderlinge vertrouwen. Ook de
onderlinge gevoelsverhoudingen envoorkeuren tekenen zichduidelijker
af. Inhet belangvande groepkunnen individuele belangen, enverschillen tussen leden,veronachtzaamd worden.
4.Veel later ontstaat een groepmet eenhechte onderlinge samenhang,
met acceptatie vandeonderlinge verschillen. Erkaneen samenwerkingsverband ontstaan gekenmerkt door een sterke verbindingvanallen
gezamenlijk, envan iederafzonderlijk, met de groepstaak.Menweet
enaanvaardt dat groepsgewijswerken tijdkost.Menheeft ervarendat
spanningen en verschillen vanmening op telossen zijnen dat je
daardoor als groepverder komt.
Waar haaltYalomdeze groepsleer vandaan? Hijbaseert zichondermeer op
de groepstheorie van Schutz. ' Deze onderscl
onderscheidt drie sociale basisbehoeftenvanmensen zodra zijzichgroeperen.
Erbijhoren. Schutz spreekt van de in-uit-dimensie: debehoefteom
in degroep opgenomen teworden. Vooral inhet beginvan de groep
handel jevanuit datverlangen.Jepraat veel,of zeerveel.Jekijkt
zwijgend dekatuit deboom zonder iemand lastig tevallen. Jeweet
niet of jewelgeaccepteerd wordt. Jeweet niet ofhetwel gewaardeerd wordtwat jedoet. Omdat jeelkaar, en jezelf indit verband,
nog nietkent, gevendereacties vandeanderenweinig houast. Er
wordt overigens inhet beginvaaknauwelijks gereageerd. Datkan je
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onzeker endefensief maken. Het kan jeinhet offensief brengen,ook
alserweinig aanleiding totaanvallen isgegeven.
b. Invloed uitoefenen. Schutz spreekt vandeboven-onder-dimensie.Deze
tweede groepskracht isdebehoefte om invloed over anderen uit te
oefenen, en invloed vananderen toe testaan. Wie hebbenhet hier
voor het zeggen? Hoor ikdaar zelf ookbij? Moet ikde leiding in
handennemen, oradateranders niets gebeurt, of omdat het andersin
mijn ogen verkeerd gaat? Zal iknog evenafwachten? Moet ik dit
voorstel ondersteunen, veronachtzamen,er tegen ingaan? Zal ikmijn
opvattingen en voorstellen naar vorenbrengen, ofvalt dat in een
diepe put?Aanwiens leidingkan ikmijzelf toevertrouwen?
c.Dichtbij-verderaf. Schutz spreekt van deaffectieve dimensie: de
behoefte anderen op tezoekenoferbijuit de buurt te blijven.
Hoeveel sympathie en/of antipathiekun jegeven, enondervinden? In
hoeverrekun je, bijwie,deze gevoelens uiten?Als jedatdoet,wat
gebeurt erdan?
Deze inter-persoonlijkebehoeften doen tegelijkertijd hunwerk. Meestal
echtermaken groepsleden ineennieuwe groep zich toch eerstmeer zorgen
over het erbijhorenenoverde leiding. Misschien ligthet inmannengroepen anders dan invrouwengroepen,of ingemengde groepen.Elke groep
isweer verschillend. Toch iserwel enige regelmaat opdeze dimensies
teonderkennen.Van daaruit zijnvoorspellingen tedoen,aanwijzingen te
geven. Wie bijvoorbeeld ineennieuwe groepniet begint met de fasevan
deoriëntatie opde taakeneenzorgvuldige kennismaking met elkaar,die
kan het ontstaan vaneencohesieve groepwelvergeten. Wieniet elke
bijeenkomst enigeaanloop-tijd reserveert, wie ervanuitgaat dat het
groepsbegin lijkt ophetaanzettenvan eenapparaat, diekotsteerderof
later bedrogenuit.Wiemeteen slagvaardig enefficiëntmet hetwerkaan
de slag gaat,geen tijdwilverliezen e.d.diekrijgt veelleiderschapsproblemen enveel samenwerkingsstoringen. Ditwerkt door in groepsklimaat engroepsproductiviteit.

6.Degroepsfasering van Stemerding
OokStemerding onderscheidt vergelijkbare groepsstadia. Hijbrengt zijn
fasering, schematisch, inverband met deonderlinge beïnvloeding dieenhet lerendat- ingroepen plaatskanvinden.^
Allereerst noemt hijdeuiterst belangrijkevoor-fase: het bijeengaan
komen vandetoekomstige ledenvande toekomstige groep. Wie gaan met
elkaar, waarom, inwelkkader,vanuitwelke behoeften enbelangen,een
sociaalverband aan? Datkan somsmaanden duren.Veelal bepalen anderen
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het voor je. Soms ishetmet enkele telefoontjes ineendag geregeld.
Doelbepaling, belangenbehartiging eninvloedsstrijd, "vriendschap en
vijandigheid"kunnen, voordat het eigenlijkewerk endebeoogde samenwerking aanvangt, zichal inallehevigheid afspelen.Interpersoonlijke
voorkeur, enafwijzing,doet direct of indirect haarwerk.Wiewordter
welenniet bijbetrokken. Waarom? Metwiewil jewel, metwiekunje
niet samenwerken? Jekunthet om jeheennagaan.Woongroepen,vacantiegroepen, werk-teams, actie-comité's,gespreksgroepen,zeontstaanniet
uit zichzelf enniet zonder spanningen. Op groter encomplexer schaal
doet zichdit voor bijreorganisaties, fusies, formaties. Voordat men
elkaar heeft gevraagd engevonden, ofbijelkaar isgeplaatst, ismen
met het nodige voorwerkbezig geweest, voor of achter de schermen.
Schrijft men zich individueel invoor eencursus, danvangt degroepsvorming inprincipe voorallen tegelijkertijd aanopdedagdatmenvoor
het eerst bijeenkomt.Welheeft decursusorganisatie,c.q decursusbegeleider, tevoren vanalles geregeld. Er isvaak zeer veel onzichtbaar
selectiewerk aanvoorafgegaan, ook inmaatschappelijkopzicht. In de
voorfasekomen, samengevat, vitale voorwaarden voorhet lateregroepsfunctioneren aandeorde. Isgroepsvorming welhet juistemiddel voor
het doeldatmoetworden bereikt? Voorwelke taken staat degroep, met
welke bevoegdheden, met welkemiddelen, inwelk tijdsbestek? Wiedoen
mee? Waarom? Wiewordenbuitengesloten? Welke rechten enplichten gaan
voor dedeelnemers gelden? Wie dragen dekosten?Wie zijnaansprakelijk
voor alserdingenmisgaan? Men spreekt indit verband ookwelvan de
sociale 'contract-fase'vande groep. Daar iseen internen een extern
aspect aan teonderscheiden. Het interne contract gaat de groepsleden
onderling aan.Het externe contract betreft deverbindingen enverbintenissen tussendegroep endesociale omgeving. Indeze bundelkomtdit
laatstenauwelijks aandeorde.
Na dit voor-stadium komt deeerste fase, die van de beginnende, de
zoekende groep. Menkent elkaar nogniet, noch als individu, nochals
groepsgenoot. Of men heeft elkaar eerdermeegemaakt en zich op grond
daarvan indrukken enoordelen gevormd. Er isbijieder een sterke behoefte aan duidelijkheid enaanhouvast. Menwil aan de slag, want
daarvoor ismen bijelkaar gekomen. Menweet evenwel nogniet, hoehet
een en ander indeze samenstelling en indeze situatie aangepakt kan
worden.Menheeft nog geengemeenschappelijkeervaring.Er isgebrekaan
zekerheid eneen sterke behoefteaan leiding en sturing. Iederbrengt,
van elders, eigen 'stereotype'denk-enwerkwijzenmee. Ook bij de
onderlinge kennismaking wordt met stereotiepe beelden gewerkt. Nieuwe
gegevens ennieuwe gedragingenwordenmet oude ogengezien en in vroegere gewoonten ondergebracht. Het kàn,vooralsnog,ookniet anders.Men
presenteert zich, ofhoudt zichopdevlakte. Menwil het contactaangaan,ofhetnogevenvoorzichtig aandoen.Menheeftmoeiteomelkaar te
verstaan enopelkaar aan tesluiten. Er isgeenofweinig afstemming
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vandeeigenbijdragen opde 'ontvangst'-mogelijkhedenvandeanderen.
Het lijkt ookallemaal veel telangzaam, ofhelemaal deverkeerde kant
uit tegaan.Machteloosheid iseen veelvoorkomend gevoel,gepaard gaand
met irritatie,desoriëntatie,verwijten e.d.
Je kunt daarmet zijnallen inblijven steken, of inblijven ronddraaien. Maarhetkan ookanders. Via bijvoorbeeld impasses kun je je genoodzaakt zienom jeeigenplaats,jeeigenbedoelingen,jeeigenaanpak
nader te gaan bepalen. Daarmeeword jeookvoor elkaar duidelijker
zichtbaar enaanspreekbaar. Daarmee verkrijg, c.q. ontwikkel je,persoonlijk èn interpersoonlijk,eennaderhouvast.
Je krijgt, maakt, aanknopingspunten aan elkaar, ook wrijvingspunten
overigens. Groepsdoelen engroepswerkwijzenkunnen daaraan langzaamaan
worden onderkend en opgebouwd.
Daarmee zijn we toeaande tweede fase: dievanwat Stemerdlng het
groepsfunctionerennoemt.
Kristalliseren deeigenpositiesenacties vandedeelnemers zich nader
uit, dankanmen ookbeter op elkaargaan reageren. Men zoekt envindt
overeenkomstige, c q . teverenigen behoeften enopvattingen. Op grond
daarvankunnen subgroepen ontstaan,met versterkte onderlinge betrokkenheid. Ook deverschillen entegenstellingen kunnen duidelijkerworden.
Het zoek-en aftastingsproces dat zicheerder tussen de individuen
afspeelde, zet zichnuook tussende subgroepenvoort. Hetmet succes
onderkennen en hanteren vandeeerstewrijvingen en conflicten kan
bijdragen tot het verder ontwikkelen van zelfvertrouwen en onderling
vertrouwen.
Indederde fase, dievandecohesieve,coöperatieve groep iserruimte
en stimulans voor debedragenvanelk individu enelke subgroep aanhet
gezamenlijke groepsdoel. Menvoelt zichmeer thuis.Menkan verschillen
en tegenstellingen hanteren. Jekuntmeervan jezelf laten zien, ook
datgene datvoor jezelf allemaalniet zoduidelijk enplezierig is. Er
ontstaanmogelijkhedentotzelf-ontsluiting.
Het gaat daarbijniet alleen over jeopvattingen,standpunten,oordelen.
Het gaat ookover jebelevingen, over hoe jejevoelt, over jewaardeoriëntaties,enover jeeigen-waarde.
Jekunt elkaar,luisterend,zonder beoordeling,zonderadviezen,behulpzaam zijnbijhetvaak zomoeizaam verwoorden enuitdrukken van datgene
waar jelastvanhebt,waaraan jetwijfelt,dat jebeklemt.
Vanuit educatief gezichtspunt geeft Stemerdlng aanhoe in de voorfase
van de groep vooraldemotivatie wordt aangesproken. Je krijgt er,
letterlijk enfiguurlijk,in jewerk-en leefagenda eendoel bij.Daarin
kun je jetijd en jeenergie gaan investeren. Deanderenkun jedaarbij
alsstimulerend ervaren,ookalsbelemmerend overigens.
Maar je kunt aandehand van jeeigen ervaringen nagaan, dat je met
anderen somsdingen bereiktwaar je<4njeeentje niet aan toekomt.
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Indeeerste fase ontstaat, schematisch, dekans,c.q. denoodzaak tot
cognitief leren. Je eerder verworven opvattingen en informaties worden
ineennieuwe situatie opde proef gesteld. Wanneer jedie confrontatie
toelaat ontstaat demogelijkheid tot explicitering en herstructurering
van jekennis en inzicht. Jeverneemt vanenviaandere,nieuwe,mensen
andere,nieuwe opvattingen enervaringen.
De tweede fasewerkt danvervolgensmeer inop jevaardigheden en je
gedrag. Jemoetmet elkaar, dusook individueel,daadwerkelijk toteen
aanpak komen vande takenenproblemen dieuit het groepsdoel en het
groepsproces voortkomen.
In dederde fase zijnhet dediepliggende attitudes en waarde-oriëntatiesdieaanbodkunnenkomenom bezien enherzien teworden.
Deze beïnvloeding die zich inde groepscommunicatievoltrekt, heeft dus
in elke fase zijneigenmogelijkhedenènbeperkingen. Jekunt in een
beginnende groepniet verwachten datmensen hun jarenlang verworven en
gekoesterde waarderings-en handelingspatronen veranderen. Misschien
gaanmensenwel Inopdeuitnodiging ombijzichzelf tijd enbelangstellingvrijtemaken enanders tegaan richten.
Deze onderscheidingen naar groepsfasen ennaar leeraspecten zijntheoretisch, kunstmatig. Ze lijken zichvolgens een lineair verloop af te
spelen. Indedagelijkse groepswerkenjkheid zijndebetreffendeaspecten enprocessen verstrengeld, terwijlvaneen cyclischverloop sprake
is.De fasenkomen steeds opnieuw terug.Datkan overigens deverlammende indrukvan regressie geven,van terugval,vanherhaling zondervoortgang. Maar de eerdere ontwikkelingen en verworvenheden worden, "opwaarts",meegenomen indevolgende groeps-ronde.Een practicum-deelnemer
vergeleek die spiraalsgewijzegedachtengang enwerkwijzemet zijnervaring alswierenner indebergen. "Allehaarspeldbochten die je fietst
lijken opelkaar.Het isvaaknet alsof jeiederekeer hetzelfde aanhet
doenbent. Maar tochbetekent lederenieuwe bocht dat je, invergelijkingmet devorige,weer dichter bijjedoelgekomenbent".
Niet alleen deaard vanhet leren, ookdewijze vanbeïnvloeding en de
duurzaamheid vanhet belnvloedingseffect verschilt van fase tot fase.Ik
citeer:
a)"Bijindoctrinatie hebbenwevoornamelijk temakenmet eeneenzijdige
invloed vanbuitenaf.
Het belnvloedingseffect blijft ookverbonden aandeze externekrachten.
b)Bij inwilliging gaathet groepsbelang een rolspelen. Op basis van
het groepslidmaatschap ismen geneigd tothet aannemenvan zienswijzenwelke indegroep belangrijk worden gevonden.
Het effect blijft verbondenmet het lidmaatschapvan degroep.
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c)Identificatie iseenbelnvloedingsvormwelke ontstaat op basis van
eeninterpersoonlijkerelatie.
Het effect is duurzamer omdathier sprake isvan een wederzijdse
beïnvloeding waarbij dus ookkeuzen vandepersoon zelf een rol
spelen.
Inrelatiemet deander komtmen tothet, welbewust, overnemen van
gedrag.
d

) Internalisatie isdemeest ingrijpende belnvloedingsvorm waarbij de
effecten ookduurzaam zijn, omdat deze zijnverbondenmet dewaarden
vandepersoon zélf.
Het iseen 'zicheigenmaken',of een 'inzichopnemen'".'

Regulering vangroepsprocessen, envan leerprocessen, isinzelfhulpgroepen,inactie-of gespreksgroepen, inbasis-en steungroepen,veelal
inhandenvandebetrokken deelnemer. Men is, bijafspraak, eventueel
beurtelings,eikaarsbegeleider.
Bijleergroepen incursus-ofpracticumverband wordt meestal,bovendien,
begeleiding gegevendoor iemand vanuit deeducatieve organisatie.
Procesgerichte groepsbegeleiders zullen indevoorfase vooral kijken
naar enbijdragen aanhet creërenvanvoorwaarden voor groepsvorming.
Tijdens de eigenlijke groeps-ontwikkeling zalde begeleider vragend,
adviserend bezig zijn, feedback geven, eventueel -helpen- bij het
aangaanvanconfrontaties. Maar het isdevolledige groep zelvedie,al
doende enalreflecterend, tot taakvervulling en tot leringkomt. Stemerding raadtdebegeleider eenonafhankelijkeènaccepterende opstelling aan. Hetkomt ersteedsopnieuw opaan jeeigen plaats en jeeigen
verstandhouding met deander tebepalen.
Accepteren isdusookniethetzelfde als 'gelijk geven', mee eenszijn.
Het iseerder, zonderoordelen en zonder raadgeverij,deanderdeeigen
ruimte gevenendaarbijluisterend reagerend aanwezig blijven. Je laat
de ander niet alleen, maar jegaat ookniet inhaar ofzijn schoenen
staan.Zorgen,bedoelingen,problemenkun jenietvan anderenovernemen,
aldus Stemerding. Dan zou jebevestigen datdeander niet tot zelfbepaling kankomen. Jekunt ookgeen partijkiezen ineengedachten-of
invloedsstrijd. Dan breng jesplitsing teweeg indegroep. Je wordt,
voor eendeelvan debetrokkenen, ontoegankelijkof zelfs vijandig. Zo
verlies jejeeigendeelname-enbegeleidings-mogelijkheden.
Stemerding's normatieve gedachtengang vertrekt vanuit vele, waardegebonden, aannames. Veelal vindenwedie zóvanzelfsprekend dat weze
vergeten. Je bemerkt pasdat jel>:chtinademt wanneer dat belemmert
wordt,ofwanneer jegetroffenwordt door eenbijzondere geur.Uitgangspunt inleergroepen, ineendemocratie, isdat mensen dewaarden van
anderen, en van zichzelf, inprincipe erkennen. Men is in principe
bereid die waarden tebespreken enuit te wisselen. Bij doctrinair
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handelen,bijintolerantie,Isdit niethetgeval.
Het groepsverkeervindt plaats inonderling vertrouwen, niet achter de
rugom, zonder bangmakerij, zondermanipulatie.Menhoudt rekeningmet
de rechtmatige belangen vanelkaar,zonderwillekeur.Menhoudt zichaan
afspraken zoalsdie inonderling overleg zijnaanvaard en vastgesteld.
Erwordt niet gesaboteerd. Contracten worden nietmisbruikt omdeander
eenzijdig tebinden. Men gaatwelwederzijds bindingen aan. Dergelijke
waardenworden, ook ineendemocratie,niet vanzelf inacht genomen.De
interpretatie en de toepassing ervan isniet eenduidig. Ze zijn niet
'over te dragen'. Zemoeten steeds opnieuwwordenverhelderd en geoefend.Ermoet onafgebroken aanworden gewerkt ensamengewerkt.
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7.Fisher's fasen Inde groepsontwikkeling
Kenmerkend voordebeginfase van groepswerk engroepsgesprek is veelal
dat allerlei zaken snelachter elkaar, door verschillende deelnemers,
worden ingebracht.'
Jeprobeert allemaal jebijdragen te leveren en jeplaats tegaan bepalen. De bespreking vaneendeelthema wordt daardoor telkens afgebroken
doorde introductie van eenanderdeelthema. Deelnemers vertegenwoordigendaarbijmeerdan eens eenbepaald geliefkoosd thema, ookvanuit de
'instantie'vanwaaruit zijmogelijk deelnemen. De thematiek ofproblematiekwordt door degroepniet systematisch, niet rechtlijnig, aangepakt. De inhoud vanhet gesprek lijkt chaotisch enondoorzichtig. Het
verloop van het gesprek lijkt 'onlogisch'en vooral uiterst traag.
Bijdragenworden gewogen, weggeschoven,herhaald,gewijzigd,verworpen,
niet gehoord ofvergeten. Het proces vertoont gelijkenismet de wijze
waarop sommigeweefsels ontstaan.Dewevers trekken eendraad,latendie
vallen, trekkenandere dradenenhernemen deeerdere. De figuur wordt
paszichtbaarwanneerhetweefselverder gevorderd is.Maar zover ishet
nog langniet.
Wanneer jegewend bent aaneen rechtlijnige, 'systematische','logische'
werkwijze dan ishetwerken ineen groep verwarrend en frustrerend.
- Jekunt jeinverbaasd ofverbitterd zwijgen terugtrekken,ofwegblijven.
- Je kunt proberendetragevoortgang teversnellen, duidelijkheid aan
tebrengen,door langemonologen tehouden.Individueel denk jeresultaat teboeken,sprongenvoorwaarts temaken,maar jebelemmert opden
duur demededeelnemers.
- Jekunt proberen,alsgespreksleider ofalsvoortrekker,jouw logische
stramien,jouwvisie,jouwaanpak,op teleggenaan degroe£.Je stelt
vooromeerst vragen testellen, eerst informatie te verzamelen, en
later pasmetmeningen ensuggesties tekomen.
Dat kaneenuitstekendewerkwijze zijn, maarhetkandedeelname ook
belemmeren. Het wérkt pasals iedereen zichdatzelfde model heeft
eigengemaakt enhet,ophetzelfdemoment,wil toepassen.
Druk jejouwwerkmodel door, danga jevoorbijaande logische werkwijzen vandeanderedeelnemers.De ontwikkeling van een groepsgedachtengangkun jedanwelvergeten.Je gaatuitvaneenmodel vanindividuelemeningsvorming,c q . probleemoplossing,enniet van eengezamenlijkgepractiseerdmodel.
- Je kunt met enigehandigheid eenbeslissing forceren, zodat er in
ieder geval iets isbereikt.Maar demedewerking bijdeuitvoeringvan
die beslissing kun jedanwelveigeten. Van eengroepsgewijze probleemoplossing isgeensprake.
Hetverwarrende, trage, complexe procesvanhet telkensweer aan de
orde stellen, uitwerken, afbrekenen terugzoeken van thema's, c q .
problemen enprobleemoplossingen, iseigenaanhetwerken in groeps-
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verband. Waarom eigenlijk? B.Fisher heeft hiervoor naar verklaringen
gezocht, debegrippen 'verankering'en 'vertakking'ontwikkeld,eneen
spiraal-model opgesteld.
In Fisher's gedachtengang zijnvisies, voorstellen, oplossingen reeds
vanaf deaanvang vaneen groepsgesprek, impliciet of expliciet, aanwezig. Ze zitten omde tafel. Deelnemers hebben informatie, opinies,
suggesties die zijdirect of indirect inbrengen.Soms gebeurt datplompverloren.Vaak gebeurt het invoorzichtige enalgemene bewoordingen.Dat
laatste lijkt vaak deveiligsteweg alsmengeen tegenwerking wil krijgen,alsmenacceptatiewilbereiken.
Het proces van acceptatievanmeningen en voorstellen noemt Fisher
"verankering".Dieverankering blijft uitwanneer eenvoorstel opverzet
stuit. Het wordt danvaakverzwakt, aangepast of ingetrokken. Onder
gunstiger omstandigheden kanhet later, eventueel gewijzigd, opnieuw
wordenaangeboden.
Opdeverankering volgt de "vertakking". Devoorsteller gaatna hoever
de mening of deoplossing geconcretiseerd enoperationeel gemaakt kan
worden. Weerstanden worden afgetast, instemming gepeild. Dit verloopt
volgensFisher spiraalvormig. Standpuntenwordenmeerdan eensgeformuleerd engeherformuleerd.Voorstellenwordenherhaaldelijk ineen andere
vormaangeboden. Vage ideeënworden geleidelijk duidelijker. Bruikbaar
gebleken informatie en interpretatie wordt opgenomen in zich steeds
wijzigende versies vaneerdere formuleringen. Voorstellenworden met
elkaar verbonden.Voortdurend moet de groepsgedachtengang, ofdegroepsgewijze probleemoplossing, worden 'onderbroken', enopnieuw op gang
komen. Daarbijzijndilemma's en impassesniet vande lucht.Hoe isdit
teverklaren?
a.Een voorstelwordt duidelijk verworpen. Eenvoorstel wordt, zodra
tegenstand blijkt,impliciet of expliciet ingetrokken.
Eenvoorstel blijft 'hangen'ofwordt opgeschorst.
Eenvoorstelwordt genegeerd: zonder commentaar gaatmen over opeen
ander onderwerp. Deverankering blijft uit.Dit alles bewerkstelligt
discontinuïteit indegroepsgedachtengang, c.q. groepsgewijze probleemoplossing.
b.Deuitwerking ofvertakking vanhetvoorstel loopt vast. Er is bijvoorbeeld onvoldoende informatie beschikbaar omhet voorstel nader te
specificeren. De implicaties van eenmogelijke toepassing zijnmoeilijkteoverzien.Ervindt opschorting plaats omcognitieve redenen.
Naast demanifeste verbale activiteit zijnerookde zwijgende deelnemersdievaak latent bezig zijnmet deuitwerking vanhetvoorstel.
Soms brengen zijlater eenmeer of anders gefundeerde versie in de
groep.Dit betekent datweer enkele stappen teruggezetmoetenworden.
Het isechter geen 'terugnaar af' engeen 'zinloze herhaling', ook
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alwordt dit dooranderen zogezienenervaren.
c.De uitwerking of vertakking vanhet voorstel wordt onderbroken,
tegengegaan,omemotionele redenen.Het roept teveel spanning op.Men
stuitopbelangentegenstellingen. Menwordt geconfronteerdmetmoeilijk te verenigenwaardeoriëntaties. Dit spitst zich toe bij het
trekkenvanconclusies, enbijuitstek bijhet nemen van beslissingen. Menkanzichernstig bedreigd voelen.Men gaat persoonlijk naar
elkaar uithalen.Inhoudelijke confrontatie leidt tot interpersoonlijk
conflict. Er kangeen constructief denk-enbesliswerkmeer worden
geleverd. Verbreking vanhet groepsverband ligtopde loer. Erkan
een impasse ontstaan. Menkanuit elkaar gaan omnietmeer bijeente
komen,ofomdegemoederen tot bedaren tebrengen.Ookkan eennieuw,
bij voorkeur onschuldig, onderwerp als bliksemafleider fungeren.
Laterkanhetcontroversiële thema, eventueelmet anderedeelnemers,
opnieuwopduiken ofwordenaangesneden.Concrete standpunten envoorstellen zijn ofmeer bedreigend ofmeer bevredigend dan algemene
verklaringen envoornemens.
Door standpunten envoorstellen toe tespitsen richtmen zichduidelijker totdemede-deelnemers, of totdemensenvanhun 'achterban'.
Erkomenheftiger reacties.Menvoelt enweet zichaangesproken.
Besluitvorming inkleine groepen beschrijft Fisher tweevoudig. Op taakniveau ishet eengangvangroepsgewijzeprobleemstelling naar groepsgewijze probleemoplossing. Dat proceswordt gekenmerkt door inhoudelijke
differentiatie. De voorstellen gaan vanabstract enalgemeen naarconcreet en specifiek. Zijontwikkelen zich van ongedifferentieerd en
intuïtief tot gedifferentieerd engefundeerd. Op relationeelniveau is
het eengangvanconflict naar consensus. Interpersoonlijk conflict is
onvermijdelijk ennoodzakelijk voor het toetsen enfunderen van standpuntenenvoorstellen. Isereen groeps-oplossing inzicht, dandienen
uiteenlopende meningen envoorkeuren verzoend teworden. Groepsbeslissingen dienen dooralledeelnemers gedragen. Men moet uiteindelijk
kunnen rekenen opdeloyaliteit endemedewerking van alle groepsleden.
Taak-processen enrelationele processenverlopen gelijktijdig. Fisher
onderscheidt, schematisch, vier fasendie indewerkelijkheidvoortdurend inelkaar overlopen:
(1)De oriëntatiefase
Bij deaanvang van debespreking worden meestal, zeer omzichtig,
vagevoorstellen geformuleerd. Men tast elkaar af. Men zoekt positie.Sta ikalleen? Bijwievind iksteun of tegenstand?
Veelal isereengespreksklimaat vandistantie,vrijblijvendheid,of
vanvoorzichtige welwillendheid. Middels oogcontact, geknik enopmerkingen als 'Ikbegrijp datu..' laatmenblijken datmen luistert. Dit hoeft geenszins instemming en Inhoudelijke acceptatie in
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tehouden,ook.al zou jedatnog zograagverwerven.
(2)De conflictfase
De standpunten ofvoorstellen wordennader gespecificeerd, geconfronteerd, verworpen,veranderd.Dit isde fasevanbotsendebelangen.Menverdedigt eigenopvattingen ensuggesties,men bekritiseert
andere ziens-enhandelwijzen.Erkunnen zichcoalities gaanvormen.
De coalitieleiders zijnpotentiële groepsleiders. De interacties
verlopen heftig,geanimeerd,gespannen.
(3)De kristallisatiefase
Indeze fasedient zich,veelal onder tijdsdruk ofandere vormenvan
pressie, degroepsbeslissing aan. Eenbepaald voorstelkrijgtméér
steundanandere. Het lijkt beter gefundeerd,meerhaalbaar,minder
riskant danandere voorstellen.
In deze fase staandegroepsleden voorhet interne sociaal-emotionele probleem omde 'tegenstanders', de 'verliezers', achter het
groeps-voorstel te krijgen. Het gaat eromhen in de groep te
houden,c.q. indegroep teblijven,zonder gezichtsverlies.
De 'winnende partij' zal,aldusFisher,elementenuithetverliezende voorstel overnemen. Zijonthouden zichvanverderekritiek. De
'verliezende partij' zalhet eigenvoorstel geleidelijk loslaten,
zonderhet andereduidelijk teaccepteren.
De leidersvande tegenover elkaar staande coalities zoekenomzichtig toenadering totelkaar. Vaakworden rookgordijnen opgetrokken.
Erduiken abstracte enverhullende formuleringen op,zoalseerder in
deoriëntatiefase. Dezevaagheid heeftnu tot functie datmen indirect, relativerend, overwinning ofnederlaag onderwoorden brengt
zondernieuwe spanningen tecreëren.
Zelf heb ik ineenherentoilet meegemaakt hoe een maandenlange
strijd om aantallen onderwijsexperimentenwerd beslecht. De ene
partijwilde er zes. Deandere partijwilde er twaalf.Zullenwede
minister danmaar "zestôttwaalf"adviseren? Een gespreksleider die
er steevast vanuitgaat dat iedereen zichinelke fase duidelijk en
nauwkeurig dient teuiten,zouaanheteind van dezekristallisatiefasemensen inverlegenheid kunnen brengen. Daarentegen komtheter
indeconflictfase opaan, aldus Fisher,omzopreciesmogelijk aan
tegevenwaarmen voor staat.Anderskom jenietverder.
(4)De
consolidatiefase
ue
consoiidatiefase
In Fisher'smodel sluiten 'deverliezers'zichgaandeweg aan bijen
latenzijhunvoldoening blijken over degroepsbeslissing. Ervindt
verzoening plaats. Degroepscohesie neemtweer toe. Menvoelt zich
voldaan over devolbrachte taak. Men isinprincipe bereid de gemeenschappelijkedoelstelling endegemeenschappelijke taak te helpenrealiseren.
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Fisher's gedachtengang met betrekking tot groepswerk en groepsgesprek isereenvanoverleg envanuiteindelijk tebereiken consensus. Daarin isgeenplaatsvoor gespreksleiders dienamensdedeelnemers 'knopendoorhakken'. Zijzijndaarentegen vooral bezig met
het geduldig ontwarren ervan. Efficiëntemanagers en slagvaardige
actievoerders geven, volgens Fisher, devoorkeur aaneenverkorte
versie vanhet proces. Zodra zich eenmeerderheid aftekent lokken
zij eenstemming uit. Het overwicht vandemeerderheid verkort de
kristallisatiefase terwijlvanconsolidatie helemaal geen sprakeis.
Die tijdwinst weegt echterniet optegenhet ongenoegen en het
stilzwijgende of daadwerkelijkeverzet vande veronachtzaamde en
verongelijkte minderheid. Beslissingen door stemmingen zijn, in
Fisher's consensus-model,noodoplossingen.Inpat-situaties,waarbij
niemand bereid istoetegeven, bijernstige impasses, kan een
hoofdelijke stemming bijdragen aandegroeps-diagnose. Indemanier
van stemmen enaandeuitslagvan destemmingwordt duidelijk hoede
verhoudingen opditmoment zichaftekenen, zowelopsociaal-alsop
taakniveau.

-36-

8. Groepstheorie en groepsmethodiek vanRuthCohn
De Duitse groepspsychologe Ruth Cohnverkoos in1933naar Zwitserland
uit tewijken, nadeeerste gewelddadigheden meegemaakt tehebben tegen
haar Joodsemedemensen. 'In1941 vestigde zijzich in Noord-Amerika
waar zij met envoor groepsbegeleiders eeneigenhandelingstheorie en
handelingsmethodiek ontwikkelde. Vanaf 1948paste zijbijde opleiding
van groepsbegeleiders het principevanhet 'ervaringsleren' toe.Datwas
toenindiekringen zeer ongebruikelijk.Hethield indateigenbelevingen,eigenervaringen,eigenpercepties,eigen gedragingen inhetopleidingsproces werdenbetrokken. Door dedeelnemers tevragen eigenwerken leefproblemen intebrengen, endoorditalsopleider ook zélf te
doen, werd het gedistantieerde 'kennis-nemen' doorbroken. Verrassend
bleek daarbij het volgende fenomeen. De deelnemers vertelden van de
moeilijkheden die zijtijdenshunwerkmet enbijhun 'cliënten' meemaakten. Diezelfde moeilijkhedenbleken zichnietalleen 'daar en toen
met anderen'maar ook 'hierennu'voor tedoen,indeeigenopleidingsgroep, tussendeelnemers onderling en tussendeelnemers en begeleider.
Processen met enbij 'cliënten'deden zichookvoormet enbijbegeleiders.Begeleiders bleken aandezelfdekrachten onderhevig alshuncliënten. Daardoor ontstonden ervoor ieder zichtbare enbespreekbare leerthema's waarmen terplekkemet elkaar aankongaanwerken. Hetresultaat daarvankonmen indeeigengroepspraktijkgebruiken. Inde leergroependedenzichmeer daneens impassesvoor.Iemand vertelde eenzelf
ervarenproblematiek enkwamdan opeenpuntwaar zijofhijgeenuitweg
meer zag. Wanneer anderendanvragenbleven stellen,méérwildenweten,
met adviezen enoplossingenkwamenaandragen,danhad dat geen resultaat
meer. De betrokkene zweeg, raakte geblokkeerd,werdwoedend,ging huilen, liepweg,e.d.Alsdaarentegen de impasse,het niet verderkunnen,
mèt de daarbijbehorende pijnlijke gevoelens zijn tijd kreeg, als de
impassemètde ermee gepaard gaande emotiewerd geaccepteerd,dankwamen
ermogelijkhedenvoor zelf-ontsluiting. Deakelige leegtevulde zichna
betrekkelijk korte tijd met eenbelangrijke inval,gedachte of oplossing
vandebetrokkene zelf ofvaneenlotgenoot.
Gaandeweg ging Ruth Cohndeze impasse alseenonmisbare fase in het
probleem-oplossingsproces zienenhanteren.
Haar belangstelling ging ookuit naarwat zij algemene overdrachtsverschijnselen tussenmensennoemde.Meer daneenservarenmensengevoelens, wensen,oordelen,gedragingen tenopzichte van elkaar dienietof
nauwelijks tebegrijpen zijnuit deactuele situatie.Van daaruit gezien
lijken zeirrationeel enongeëigend. Een loketbeambte krijgt zeerhatelijke reacties. Eenartsverbaast zichover deonmondigheid of devolgzaamheid vanzijnpatiënt. Een leerling snapt nietsvan de overdreven
strengheid ofaardigheid vande leraar. Eenvriendinkan de agressiviteit of deangstvanhaarvriend niet plaatsen. Een begeleider gaat
gebukt onder verwijten diehijtenonrechte toegevoegd krijgt. Over-
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drachtsverschijnselen zijndie verschijnselen die, psychoanalytisch,
zijn terug te voeren tot jevroegere relaties met ouders, leraren,
politie-agenten, maar ook tot jebroers,zusters enandere sleutelfigurenuit jejeugd.
Inhet actuele contactmet anderenkunnenvroegere gevoelens en gewoontenge-re-activeerd, opnieuw tot levengeroepenworden.Cohn'swerkwijze
was eropgericht overdrachtservaringen, zowel inactieve als in passievezin,telerenherkennen enhanteren.Als jejebewustwordt vanje
illusies en jevoor-oordelen die jenaar anderen toe projecteert, dan
ben jeanderen en jezelfminder totlast.
Als je onderkent datniet alle reacties die jevananderen krijgt op
jezelfbetrekking hebben,danvoel je jeminder snelgekwetst.
Een volgende ervaring wasvangroot belang voor Cohn's groepsdynamische
ontwikkeling. Naeenzekere tijd kwameendeelvande leergroep altijd
bijhaar,alsbegeleidster,klagen.Deklacht betrof het anderedeelvan
degroepwaarmeemennietoverwegkon. Kortdaarnakwamhetanderedeel
bijhaar,met dezelfdeklacht.
In plaats van dit allesalseenprobleem voor en van haarzelf, als
groepsbegeleidster, tezienbracht zijdegesignaleerde moeilijkheid in
de gehele groep.Daarmeewerd het geproblematiseerde groepsproces inhet
eigen engezamenlijke leerproces betrokken. Ookditwas indie tijdnog
ongebruikelijk,afgezienvandewerkwijze vanKurtLewin e s .
Met Bakker probeer ikCohn'sdenk-en werkmodel, met achterliggende
mens-enmaatschappij-opvatting,beknopt samen tevatten. U >
Mensen zijnniet alleen zelfstandigewezens, zijzijn ook afhankelijk:
vannatuurwetten,bestaansmiddelen,maatschappelijke structuren,sociale
contacten. Demenselijke identiteit bestaat bijdegratie van eendynamisch en optimaal evenwicht tussen diepolenvan zelfstandigheid en
afhankelijkheid. Dit evenwichtwordt voortdurend vanbuitanafen van
binnen uit verstoord. Hetmoet steeds opnieuwhervondenwoeden en is
nooit definitief tebereiken.Demens isnietalmachtig,isafhankelijk,
maar isookniet onmachtig. Zijkan leren,aldusCohn, Leider vanzichzelf tewordenendaarbijhaar beslissingen tetoetsenaan degrenzenen
mogelijkheden die denatuurlijke en sociale werkelijkheid biedt. Je
eigen leider zijnbetekent jewaarneming enbewustwording naar binnenen
naar buitenvergroten enbewust beslissingen nemen,overeenkomstig eigen
wensen enbehoeften endievananderen.
Je kunt niet de leider vaneenander zijneneenander kan niet jouw
leider zijn, behalve bijbabies, bijernstige zieken e.d. Educatief
gezien betekent dit dat jeuiteindelijk jeeigen leraar bent, dat je
zelf leert bepalen of enwat enhoe jewilt leren. Wie geleerd heeft
leider van zichzelf tezijnkan invrijheid het leiderschap aananderen
toekennenofweloverwogenhet leiderschapmet betrekking toteenbepaalde zaakopzichnemen.
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Zelfacceptatie,jezelfwaardevol achten,iseennoodzakelijke voorwaarde
voor deacceptatie vananderen. Hethelpt ookwillekeur,dwang enmanipulatie te onderkennen entegen tegaan, omdat je dit ervaart als
schending van jeautonomie,jezelf-bepaling.
Cohnonderscheidt vier componenten die samende leersituatievormen:
1.het individu (ik)
2. de groep
(wij)
3.de taak
(het)
4. deomgeving (buitenwereld)
Ikprobeerditmet een tekening teverduidelijken.
De driehoek steltde leergroepvoor. Daaromheen isdeomgeving of buitenwereld aangegeven. Het "ik"isde psychologische beleving van het
individu,het centrum van zijnofhaar eigenwereld en tegelijk deelvan
de buitenwereld. Het "wij" zijn de individuen die afgesproken hebben
zichgezamenlijk te richten ophet "het": de gemeenschappelijke taakof
incasuhet gezamenlijke project.
De "omgeving", rakend aan "het", "wij", "ik"is:alle overige aspecten
dievoor "ik","wij"en "het"vanbelang zijn.
Het isderuimtelijke, dehistorische,deculturele enmaatschappelijke
contextwaarinwijlevenenwerken.
Elkehoekvan dedriehoek isinCohn'swerkmodel evenbelangrijk.
Het leerproces dient het geheel teomvatten en zich afwisselend te
bewegen tussen ik,wijenhet,inrelatie tot deomgeving.Voor bepaalde
groepen zaleen bepaalde component meeraccent krijgen. Ineen schoolgroep zal "het", de leerstof, benadrukt worden. Ineen zelfhulp-groep
het "ik".Ineenactiegroep "deomgeving".Ineen sociale trainingsgroep
het "wij". Cohn prefereert eenevenwichtige relatie en zomogelijk een
integratie vandecomponenten.
Omdit aantepakken dienen achtereenvolgens eengroot aantal thema'sof
deel-takenaandeorde gesteld enopgelost teworden. Dat isbinnen in
dedriehoek aangegeven. Een thema, aldus Cohn,ishet agenda-punt,het
focus, waaromheen zich indegroepde interactie ende taakuitoefening
afspeelt. Het thema ofdedeeltaak is, alsalles lukt, de verbinding
tussen "het", "wij", "ik", en "omgeving". Het Iseen subdoelvande
algemene doelen vandegroep, eendeeltaakvan detotale taak. Deachtereenvolgens aandeorde gestelde thema's ofdeeltaken vormen,achteraf
gezien, het programma vandegroep.Omdat bijCohn'saanduiding "thema"
de indruk zoukunnen ontstaan dat het alleen ompraat-activiteiten zou
gaan, heb ik erdeaanduiding "deeltaak"-als doe-activiteit -aan
toegevoegd.
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Om een dergelijke leergroepmet elkaar op te bouwen zijn practlsche
aanwijzingen tegeven.
1.Spreek in de ik-vorm enniet indemen-vormof inde wij-vorm. Je
kuntniet ofnauwelijks voor eenander spreken. Dat iseen uitnodiging om jezelf tezijnenzelf verantwoordelijkheid tenemen voorwat
jezegt.Dit geeft deanderen devrijheid enbiedt hen gelegenheid om
hunmening teuiten.
2.Ga na wat jezélfwérkelijk zeggenwil, nietwat je behoort te
zeggen.Dit iseenuitnodiging omspontaan enonafhankelijk tereageren, vanuit eigen inzicht enoordeel, niet vanuit gehoorzaamheid,
conformiteit ofvanuit "dwarsliggen"of tegen-afhankelijkheid. Wees
jeèïgenleider.
3.Als jeeenvraag stelt, zegdan zomogelijk ookwelke overwegingen
achter die vraag schuil gaan. Veel vragenvermommen een bewering,
stellen indirect eisenaananderen, drukken geenbehoefte aaninformatieuit.Opeen oneigenlijke vraag volgt gewoonlijk een oneigenlijk
antwoord,een tegenvraag of eenstilte.
4.Praat niet door elkaar enalsermeerderen tegelijk spreken, deel
kortmeewaarover jewilt spreken. Er ontstaat zoeenoverzicht van
de verschillende bijdragen. Dit alles om tevoorkomendat gaandeweg
praters alsmaarmeer gaanpraten en zwijgers nogmeer zwijgen. Er
wordt dandoor niemand meer geluisterd.
5.Let op signalenvanhet lichaam, bijjezelf, bijanderen.Lichaamstaal ismedede taalvanhet gevoel. Het lichaam signaleert vaakhet
eerst wat depersoon ineengroepvoelt en ervaart. Betrokkenheid,
vermoeidheid,boosheid,spanning,e.d.melden zich indekeel, inhet
hoofd,inenrond deogen,indenek,inde schouders,indemaag,in
derug,indehanden e.d.
6.Maak kenbaarwanneer jeniet langerkunt deelnemen, wanneer je je
ergert, jeverveelt,het nietmeervolgt.Storingen alsangst,irritatie, verwarring, kwaadheid e.d.vragennooit toestemming omerte
zijn: ze zijner. Blijven zeonuitgesproken danbelemmeren ze het
werken aande taak enhetmeedoen indegroep, ookvoor deanderen.
Zokanverbitterd zwijgen uiterst storend zijn, voor jezelf èn voor
anderen. Jekunt dan overgeleverd rakenaanonuitgesproken belangen,
aangemoedstoestanden, aanantipathieën tussen deelnemers,aanvooroordelen en stereotiepe opvattingen. Die kunnen dan, mede, de
menings-enbesluitvorming inde groep gaanbepalen.
Hoe ongebruikelijk en tijdrovend het ookmag lijken,aldus Cohn,gééf
jestoringen enhindernissen vóórrang. Andersnemenzevoorrang.Als
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je jedurft -euiten, zonderverwijten,enals jedanervaart dater
n
igeluisterd wordt, dan isdatmeestalvoldoende om je even,jver teherstellen dat je jeweer kunt richten opdegroepen
opdegestelde taak.Het biedt anderen demogelijkheid omerop inte
haken.Erkanvandaaruit bij-sturing gaan plaatsvinden.
Zelfkan ikhetniet laten, opdeze plek,nog éénbeproefde groepsdynamische aanwijzing aandievanCohn toetevoegen.
Alshet nogniet luktomeengroepsconclusie tetrekkenofeengroepsbesluit tenemen, probeer danniethoger teklimmen dande ladder op dat
moment lang is. Ga terugnaarhet individuele niveau ofnaarhet subgroep-niveau.Deopdracht zoudankunnen luiden: "schrijf voor jezelf op
wat er volgens jouindeze situatie nuhet beste zoukunnen gebeuren.
Geef dat bijvoorkeur devormvan eenadvies. Kiesvervolgens één of
tweemensenuit omditmee tebespreken. Daarnakomenweweer voltallig
bijelkaar omalleadviezen tebehandelen. Alshet,naherhaald proberen, indeplenaire groepniet luktom totovereenstemming tekomen,is
het mijns inzienshet besteomvooreerst voor jezelf duidelijk temaken
wat je denkt enwilt. Zetvervolgens destap naar een zelfgevormde
subgroep, enzoverder.Wienamelijk groepsmeningen en groepsbeslissingen forceert loopt eengrotekans ommoeilijkhedentekrijgen bij de
groepsgewijzeuitvoering vandieconclusiesenbesluiten.
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9. Confrontatie
Lagrou omschrijft eenconfrontatie alshet aangaanvaneen meningsver12^
schil. ' Een situatie ofprobleemwordt vanuit uiteenlopende standpuntenbenaderd. Er blijkenmeningsverschillen. Diewekken spanningenop.
Confrontaties kunnen leiden tot contact-verlies ofcontact-breuk.Dit is
het gevalwanneer deeende stellingname, c.q. deargumentatie vande
andervolstrektonaanvaardbaar vindt.
Lagrou bepleit het constructieve meningsverschil. Men houdt contact met
elkaar, menblijft ingaanopelkaar,waardoor deinteractie toeneemt en
intensiever wordt. Men gaat inop eikaars standpunten, voorstellen,
waardeoordelen, óókals zijverschillen, tegengesteld zijn,onverenigbaar lijken, c.q. zijn.Eendergelijke confrontatie leidt toteenuitdieping vanopinies en informaties. Menkan tot een grondiger formuleringvanmeningen envoorstellen komen die eerdervanzelfsprekend leken.
Uiteenlopende standpunten kunnenvoortkomen uithet lidmaatschap van
uiteenlopende instanties. Een instantie isdan eeninstelling of een
organisatie, of een bevolkingsgroep, dieeigenbelangenheeft bij de
oplossing vanhet probleem.Die belangen zijn zelden identiek,zijnvaak
tegengesteld ensomsgeheelof gedeeltelijk onverenigbaar. InLagrou's
gedachtengang hebben debetrokken instanties niet alleen tegengestelde
belangen: zijhebben óók convergerende,gemeenschappelijkebelangen bij
deoplossing vanhet betrefende probleem.
De betreffende instanties zijndaarin ookvan elkaar afhankelijk. Die
interdependentie noopt, c.q. nodigt,tot contact en samen-werking.Bij
het bepalenvandegroepssamenstelling ishetdusvan belang na te gaan
welke instanties vertegenwoordigd, moeten,zijnofmetwelke instanties
degroepsleden zich identificeren.
Het onvermeld latenvan instanties gebeurt niet zeldenomconflict en
confrontatie uit deweg tegaandoor degenendiedaar belang bij menen
tehebben,ofhebben.
Uitgaande vandeverhouding tussen confrontatie encontact komtLagrouschematisch- tot devolgende vierdeling.
a.Hetdebat. Er isweinig contact enveelconfrontatie. Er zijn partijen die tegengestelde standpunten verdedigen. Men gaat uitvanen
beroept zichophet eigengelijk, de eigenprioriteiten, de eigen
argumenten. Men iseropuitdat eigengelijkendat eigenbelangte
versterken. Partijleiders van elkaar bestrijdende partijen kunnen
niet anders dan zó tewerk gaan. Menheefthoofdzakelijkcontactmet
elkaar engaat inopeikaarsargumenten omdeander teverzwakkenof
te verwerpen. Men laat zichnietverslaan. De tegenstander moet
verslagenworden.
b.De conspiratie.Dit ishet intern partijdige gesprekmet veel contact
en weinig confrontatie. Het isaandeorde in homogene, solidaire
groepen. Men verdedigt gemeenschappelijkebelangen enbegrijpt elkaar. De onderlinge positieveverstandhouding wordt nog versterkt
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wanneer men temakenkrijgt met eengemeenschappelijke tegenstander
buitendegroep.Onderelkaarbereikt men spoedig consensus.Maarmen
kan zichookbewust zijn, ofbewustworden,vaneengebrekaandiepgang ennieuwe ontwikkeling.
c.Conversatie.Er isweinig contact enweinig confrontatie.Menwisselt
vanonderwerpmet dewisselende interesses vandemensen diemen,min
ofmeer,toevallig,treft.Confrontatieswordenvermeden.
d.Probleemoplossingsgroepen. Er isveelcontact ener isveelconfrontatie. Er iseen intensieveuitwisseling met constructievemeningsverschillen enenbevredigend groepsresultaat.Bijdergelijk taak-èn
relatie-gericht groepswerk gaat het eromuiteindelijk tot eenvergelijk te komen tussenuiteenlopende en tegenstrijdige opvattingen,
waardenenbelangen.
Thema's, problemen, standpunten enargumentenworden vanelkaarbeluisterd, worden bevraagd, wordenveranderd.Erontstaannieuweinzichten envoorstellen. Langzaamaan ontwikkelt zicheenminof meer
gemeenschappelijkegedachtengang,met oogvoor eikaarsverschillen.
Het eindprodukt, eengroepsconclusie ofeengroepsbesluit, is het
resultaat vanvele reeksen interacties tussendedeelnemers.
Doordenkend ophet fenomeen 'confrontatie'onderscheidt Lagrou situaties
die elk afzonderlijk, of incombinatie, deruimte tot confrontatie
inperken ofwegnemen.
1) 'Hetvoldongenfeit'
Deelnemers ervaren,c q . zijnervanovertuigd,dat zijgéén inspraak
hebben. Het gesprek enhet overleg iszinloos, c q . frustrerend.Er
isgeen probleem omdat deoplossing alvaststaat.Er isgeenopdracht
omdat de beslissingen algenomen zijn. Er isgeenvraagomdat het
antwoord algegevenis.
Met demeningen ofadviezenvandegroepsleden wordt geen rekening
gehouden omdat externe ofhogere instanties autonoom beslissen. Soms
is het besluit algenomenvoordat het 'groepsoverleg'aanvangt. Het
hoeft alleen nogmaar 'doorgesluisd' teworden, met behulpvanvoorlichting bijvoorbeeld.
Vaak zijndeafspraken, enderechten enplichten,over enweerniet
duidelijkvastgelegd.Bevoegdheden dienen tevoren zonauwkeurigmogelijkgeformuleerd envanpassende instrumenten enproceduresvoorzien
tezijn.
De bevoegdheid vaneenadviesgroep bijvoorbeeld kan i n een hiërarchisch bestuurde organisatie nooit andersdanbeperkt zijn. Er
kunnenwel inspraak-garanties worden gegeven.Erkanworden afgesproken dat degeadviseerde instantie binneneenbepaalde termijn aangeeft watmet het, openbare, advies isgedaan enwaarom dit isgedaan.

-44-

2)Intolerantie
Wie problemen bijvoorbaat opgelost weetdoor een onwrikbare stellingname hoeft geenconfrontatie aan tegaan. "Ermoet nu eenmaal
bezuinigd worden", "Demens isnu eenmaal inzonde geboren". Lagrou
spreekt vandooddoeners.Ervalt eendiepe stilte.Deuitspraak iszo
gesloten, dat ergeenaanknopingspunten voor discussie aan tevinden
zijn. Hij spreekt van intolerantie wanneer eerst de indruk wordt
gewekt dat zaken enwaarden bespreekbaar zijn. Na langen moeizaam
praten blijkt dandat dit helemaal niet zois.
3)Bezinning
Het isanderszins eenonvervreemdbaar recht, ineen veelvormige en
democratische samenleving, omvast tehoudenaan jewaarderingen en
overtuigingen. Er zijn, individueel,collectief,grenzen aanwat je
indiscussie kunt stellen, aanwat jeintwijfel kunt trekken.Daarmee isniet gezegd dat die grenzenniet kunnenworden verlegd. Ook
dan blijvenhet grenzen. Gevoeligheid voordie grenzen impliceert,
datmen zichonhoudt vandiscussie enconfrontatiewanneermen merkt
datmendeeigen stellingname nietkanennietwilveranderen.Dit is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veelalkomtmendit pasaldoende,
ervaringsgewijs, 'achteraf', van zichzelf teweten. Dat geldt nog
sterker naar anderentoe.
Lagrou refereert hierbij bijvoorbeeld aan bezinningsgroepen over
persoons-enwaardengebonden thema's. Menkanhierbijook denkenaan
zelfhulp-groepen. Wanneer jeafspreekt ommet elkaar te reflecteren
op, meningen enervaringen uit tewisselen over, eigengezondheidsvragen, over gehandicapt zijnof gehandicapt raken,over eenzaamheid
of verlegenheid, over levensvoldoening, over eigen werkproblemen,
over sexualiteit of religiositeit dan is "discussie"niet op zijn
plaats. Ervaringen, belevingen, getuigenissen kunnen inspireren,
ontroeren, helpen, alsvreemd of bedreigend overkomen. Wat aande
orde isishetmee-voelend luisteren, het vragen, het over enweer
vertellen. Discussiëren,argumenteren,standpunten uittesten,gelijk
proberen tekrijgen e.d. doet debezinningsgroep, c.q. dezelfhulpgroepuiteenvallen.
4.Partijdigheid
Degroep, of eenmeerderheid daarvan, negeert bepaalde problemen en
maakt interne confrontatie onmogelijk omdat dit eigen belangen en
zienswijzen ingevaar brengt.Wie eenafwijkend standpunt inbrengt is
een infiltrant vande tegenpartij.Mendient altijd hetmeerderheidsstandpunt te onderschrijven. Menmeent soms zelfs de gevaarlijke
tegenstander uit teschakelendoorhem tenegeren of buiten de groep
teplaatsen.
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10. Vertrouwen
In deze bundel ishet fenomeen vertrouwen op verschillende plaatsen
genoemd. Hier willen wijproberen er ietsnader op in tegaan, aan de
13)
hand van onderzoek vanCooper.
Het opbouwen, onderhouden, herzien,maar ookhet opzeggen vanvertrouwen, envanverstandhoudingen op basis vanvertrouwen, isvoormens en
maatschappijvan vitaal belang.
Vertrouwen wordt hier niet gezien als eenwaarde in zichzelf, evenmin
als lerenofwerken of samenwerken waarden inzichzelf zouden zijn. Het
functioneert altijd ineen complexer persoonlijk, interpersoonlijk en
maatschappelijk waarden- en belangen-perspectief.
Vertrouwen lijkt overigens wel mee doorslaggevend voor slagen of falen
van werk en samenwerking, voor relatie-ontwikkeling en communicatie,
voor verander- en leerprocessen. Dit uiteraard onder de nadrukkelijke
voorwaarde dat alle andere communicatie-, werk-en leerfactoren gelijk
zijn. Vertrouwen issituationeel, structureel,mede-bepaald. In tijden
van conflict of van schaarste manifesteert enontwikkelt het zich anders
dan inperioden van overeenstemming en ruimermogelijkheden.
In een complexe, hiërarchische organisatie functioneert het anders dan
in een overzichtelijk, kleinschalig verband. Posities,rollen en taken
spelenaltijd mee. Jevertrouwt een vertrouwensfiguur andere dingen toe
dan een inspecteur. Je vertrouwt eenmedestander eerder en anders dan
een tegenstander.
Vertrouwen isuiteindelijk ook altijd persoonlijk, intra-persoonlijk,
mede bepaald. Het is vooral een perceptie, eneen intentie. Hefc is
eerder eeneigen opvatting eneen subjectieve ervaring dan een objectief vast te stellen gegeven.Het iseen investering.Je gaat ervan uit
en gedraagt jevanuit de inschatting dat jouw belang bijde ander in
goede handen is.
Op iemand c.q. een instantie, die jevertrouwt, aanwie je je toevertrouwt 'hou jegeen toe-zicht. Je gaat ervan uit dat jeop de ander
kunt rekenenendaarbijgeen schade of nadeel oploopt. Vanuit de 'zender' gezien houdt debetreffende sociale intentie en het betreffende
sociale gedrag in, dat je in je relatie met deander afziet van controle-uitoefening.
..,,,,
Cooper onderscheidt vertrouwen, indeze zin,van volgzaamheid of (goed)
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continuüm voordoen. Je wantrouwt, ondoordacht, dwangmatig, alles en
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*„ <n He hier behandeldeo>ptie in toenemende mate eenproces
Vertrouwen is i"u c ,liVwaarbij je jeervan bevust bent dat je, van persoon tot persoon, van
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situatie tot situatie, ervoorkiest jedefensieve teugels tevieren.Je
weet dat jedaarbijrisico'skunt lopen, dochdat het je uiteindelijk
verder brengt danwanneer jehet niet zoudoen. Je blijft ookvoor je
vertrouwens-investering zélfverantwoordelijk. Datmaakt eenmogelijke,
eenzijdige, vertrouwensbreuk, c.q. verlies vanvertrouwen, overigens
nietminder pijnlijk.
Het gevenenontvangen vanvertrouwen inbovenbedoelde zin roept in het
menselijk enmaatschappelijkverkeer positieve reacties eneffectenop.
Vooreerst deblikgericht opgroepen enorganisaties.
- Ineenwerk- en samenwerkingsklimaat alshierbedoeld vindt eensoepeler, een meer openuitdrukking enuitwisseling plaatsvan relevante
ideeën en ervaringen. Informatie iserniet omvoor jezelf of otn
achter gehouden teworden.
Je bentniet onmiddellijk beoordelend enveroordelend op jezelf enop
elkaar gericht. Tenaanzien vaneigen eneikaars bedoelingen en problemen, behoeften en belangen, ismeer duidelijkheid dan wanneer
argwaan enachterdocht domineren.
Formulering, ontvangst en verwerking vanaldeze 'informatie' is
directer, nauwkeuriger, sneller,vaneenhogere betrouwbaarheid,dan
ineensfeervanverbod enafwijzing.
- Doelbepaling endoelrealisering, aldus Cooper, ontwikkelen zichniet
eerder enniet sneller dande opbouwvanhet vertrouwen inelkaar, in
de groep, in jezelf.Voortijdige doelformuleringen indezezin leiden
totover-ambitieuze, onrealistische ofalleenmaar papieren plannen.
Voortijdige acties mislukken. Dat kan je jaren achterop brengen.
Besluitenworden niet uitgevoerd, afspraken nietnagekomen. Je kunt
pas naar deonderscheiden ennaar degezamenlijke bedoelingen gaan
kijken, je kunt deovereenkomstige ende tegengestelde Intentiespas
onder ogen zien,als jeelkaar en jezelf enigermate bent gaanvertrouwen.Vanuit zelf-bewustzijn,opgroepsniveau enop individueelniveau,
kun jegaanbepalenwat jewilt enwat jeaankunt.Een dergelijk zelfbewustzijn dient niet verward tewordenmetwatwel onder zelfbewust
'overkomen' wordt verstaan, waarbij je jetwijfels en onzekerheden
niet laat zien.
- De daadwerkelijkedoelrealisering endaarmee gepaard gaande probleemhantering vertoont,bijeenverstandhouding vanvertrouwen,eeneffectiever verloop. Er wordt actiever encreatiever naar alternatieve
oplossingen gezocht. Diewordenmetmeer belangsteling, meer rusten
zorgvuldigheid overwogen dan ineenklimaat waarin men zich tegen
elkaar afzet ofbang isdeboot temissen. Bedoelingen,boodschappen,
conclusies,beslissingen,afsprakenwordenminder vaakmisverstaan.
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- Over voortgang ènookoververstoring vanwerk en samenwerking wordt
tijdig ennauwkeurig 'feedback'gegeven ènontvangen. Mislukkingen,
tegenslagen, belemmeringen worden niet verzwegen, of gedramatiseerd.
Het is inhet proces inbegrepen. Men isontvankelijk voor eikaars
reacties enraad.
- Er isgaandeweg veelmeer vanoverleg enonderhandeling sprakedanvan
overreding enpressie. Groepscohesie engroepsgevoelworden sterker,
terwijlmen ruimte laat enneemt omzichookonafhankelijk tenopzichtevandegroepsnormen tekunnenopstellen. Er isduidelijker voldoeningmet ènwerkproces ènwerkresultaat.
Bijhetopbouwen enontwikkelen vandergelijke groeps-enorganisatieverbanden ishetdusvanbelang met elkaar tewerken aan een fundering
vanovereenkomstige,c.q. verenigbare ervaringen,waarden enbelangen.
Het is zaakgemeenschappelijke gedragsnormen engedragsgewoonten te
vinden en tepractiseren. Wederzijdse herkenning en ondersteuning
brengen je verder danelkaar alsmaar indegatenhouden en op de
vingers tikken. Eenopencommunicatie enprobleem- enproces-georiënteerdheid zijn te verkiezenbovenhet versterken van stereotiepe
opvattingen endegerichtheid op snelleenspectaculaireprestaties.
Tot zover zoweleffecten vanalsvoorwaarden voorvertrouwen opvooral
groeps-enorganisatie-niveau.
Leren staat envalt methetvertrouwen dat jeeducatief inleraren en
begeleiders hebt, c.q. met henaanvertrouwenweet op tebouwen.Het
staat envalt evenzeermethet inontwikkeling houdenvan jezelfvertrouwen. Dat geldt voor leerprocessen inhet algemeen.Datgaldtvoor
leren met betrekking tot communicatie ensociaal functioneren in het
bijzonder.
In je wantrouwen ben jetegepreoccupeerd èn te geïsoleerd' cm van
anderenenvan jezelf te leren. Jehebt al jeenergie nodig om jezelf
te beschermen. Je bemerkt, c.q. beluistert niet hoe je situaties
ontloopt, hoe jeopanderen overkomt enhoe jedatkuntwijzigen als
jedatwilt.
Bij toename van sociaal vertrouwen envan zelfvertrouwen krijgt een
intra-en inter-persoonlijkeontwikkeling kansenwaarbijje:

a.

anderen minder gaat zienenbenaderenalsonderdeel vaneen collectief ofvaneen sociale categorie dat, c.q. die je gewoonte-matig
'categorisch'wantrouwt ofvertrouwt,afwijst ofaccepteert.

b.anderen genuanceerder gaat zien enbenaderen als individuenmet hun
eigen achtergronden,eigenopvattingen engedragingen.
c.ook jezelfminder gaat beschouwenengedragen alsonderdeel van een
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categorie, jemeer bewustwordt van èn jeautonomie, èn jeinterdependentie.
d.duidelijker kunt gaat onderscheiden, ènweermet elkaar in verband
brengen, vandeperceptie dieanderenvan jouhebben ende perceptie
die jijvan jezelfhebt.
e.meer inzichtkrijgt in jeeigenacties en reacties,die jemet toenemende nauwkeurigheid kuntverbinden aan intra-en interpersoonlike
aanleidingen enoorzaken.
f.minder vaak verantwoordelijkheden opanderen en op 'zondebokken'
projecteert ofwerktmet stereotiepe verklaringen: "daar isgeen tijd
voor", "daar isgeengeld voor","zoben iknueenmaal geboren","zo
zitdemaatschappijnueenmaal inelkaar" e.d.
g.minder bevreesd bent voor 'zelf-ontsluiting', van jezelf en van
anderen,c.q. voor hetmis-verstaandaarvan.
Cooper doelthier ophetmenselijke en tussen-menselijkegegevenvan:
het opgeëigende tijdstippen en ingeëigendemateuitsprekenvanwat
jeinnerlijkbeleeft enervaart.
h.jezelfminderhoeft teverdedigen, meer risicodurft tenemenen je
zowel kwetsbaar alskritisch naar anderenen jezelf kunt opstellen;
ditvanuit eengevoel eneenervaring vaneigenwaarde,óókalsditop
deproef wordt gesteld.
Vertrouwen is niet alleen eenvoorwaarde voor en een kwaliteit van
geslaagde interacties. Het iszelf ookweer aan interactie onderhevig.
Het ontstaat enontwikkelt zich,ofgaat verloren,incontact enuitwisseling tussenmensen,tussenorganisaties,tussenvolkeren.
Cooper geeftaanhoehet procesvan elkaar en jezelf-leren-vertrouwen
verloopt ineenopwaartse inter-enintra-persoonlijkespiraal.
Anderzijds, en evenschematisch aangeduid, verloopt hetwantrouwen in
elkaar en in jezelf ineenneerwaartsecyclus.
Vertrouw je jezelf endeander,dankrijg jeeerder vertrouwen.
Wantrouw jejezelf endeander,danontmoet jeeerderwantrouwen.
Daarbijspeeltmeewat jevanhuisuit aan levens-ervaringen hebt opgedaan. Vertrouwen en wantrouwen, ookvertrouwd en/of gewantrouwd te
worden, heb jeindie zinvanhuisuitaangeleerd. Je zoudatbijvoorbeeld alsvolgtkunnenverduidelijken:

-49-

wantrouwen

vertrouwen

weinig vertrouwen

voldoende vertrouwen

\b
gesloten,veroordelendecommunicatiemet anderen

V

open,ontvankelijke communicatie
met anderen

I

A

stereotiepe opvattingen
en ervaringen

genuanceerder opvattingen
en ervaringen

l
deander isniet tebereiken
en tebeïnvloeden

V
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gegaan,conflicten zettenzich

deander is tebereikenen
te beïnvloeden

V
moelijkhedenworden onderkend,
c.q. conflicten gehanteerd

vast

l
gevoel doordeandergecontroleerd teworden,gedwongen te
worden jeteconformeren

V
afnamevancontact encommunicatie,elkaar ontlopen

•

<

•

gevoel opelkaar tekunnen
rekenen,gevoelvan
interdependentie

V
toenamevancontact en
communicatie
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Hoe gaathetnu tussen individuen, groepen, organisatieswanneer een
'zender'metméér eneen 'ontvanger'metminder vertrouwen met elkaar in
contact komen. Dekans isgroot dat de 'ontvanger'de vertrouwenswaardigegedragingen vandeanderniet ofonvolledigwaarneemt. De 'ontvanger' leest, ziet,voelt,selecteert,vanuit eigeneerdere ervaringen en
daaraan gekoppelde verwachtingen,niet tevertrouwen intenties engedragingen bijdeander. De 'ontvanger'reageert afwerend, zendt argwaan
uit.
Deander ervaart dit, bemerkt dit.Zijofhijvoelt zichdoor dezemisperceptiemis-verstaan, mis-kent. Schrik,verwarring, verontwaardiging
kanvolgen. Jekunt doenof jeniets gemerkt hebt vandie argwaan. Je
kunt jeafsluiten. Jekunt diepademhalen enhetopnieuw proberen. In
ieder geval zend je jeeigen reactie ophetmis-verstand uit.Dieuiting
kanweer alsmiskenning, alsvijandigheid, alsbestraffing worden ontvangen.Daarmeewordt nieuwwantrouwen geïnduceerd.Wil er ietsveranderendan zoudecyclus gestopt enhet regressievemechanisme zélfaan de
orde gesteld moetenworden: "Ikhebhet gevoel alsof ik misverstaan
wordt,alsofmijn voorstelniet tevertrouwen is".Dit veronderstelt dat
jeje, opdatmoment,ophet communicatie-proces instelt enop jeeigen
gevoel daarbij. Wellicht lukthetmet deander daarover incontact te
komen. Dan wordt deneerwaartse spiraal onderkent en isereenkansom
hem tedoorbreken.
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ii. Transactlonele analyse
Een bijdrage aan het inzicht inhet ontwikkeien van gelijkwaardige
relaties levert, mijns inziens, de theorie vande transactloneleanalyse. 'Daaruit geef ikhier enkelehoofdlijnenweer.
Het iseengedachtengang overhoemensen, enorganisaties van mensen,
zich tenopzichte van elkaar opstellen en gedragen, vaak zonder ditvan
zichzelf en elkaar teweten. Het iseentheorie over hoe mensen met
elkaar omgaan,hoezij 'positie'tenopzichtevan elkaar nemen.Het gaat
over hoemensenmet elkaar samenwerken, elkaar tegenwerken, elkaar de
baas spelen,c.q. zich latenbevoogden.
De betreffende theoriemaakt bijvoorbeeld bepaalde interactie-patronen
zichtbaar diewevanhuisuit verwierven, diewemet een zekere regelmaat 'toepassen*. Terwijlweeen leven lang indewaankunnen blijven
dat deze problemen ondoordringbaar enonoplosbaar zijn, gaat dehierte
behandelen ziens-enwerkwijze uit van hetonderkennen, stopzetten en
veranderen vandebetreffende gedragingen. Opbasisvan deze theorie is
eenbegeleidingspraktijkontwikkeld. Hulpverleners,organisatie-ontwikkelaars, leraren,voorlichters kunnen daarmeehun voordeel doen wanneer
zijwordenbetrokken bijmensenenorganisaties dieeennader inzicht in
hun eigeneneikaars sociaal gedragwillenverwerven.
De betreffende transactlonele ziens-enwerkwijze gaat ervan uit dat
mensen vanalle leeftijdenvoelen,denken enhandelen vanuit driebasistoestanden,c.q. basisposities. Dat zijndievan "ouder", van"volwassene" envan "kind". Jevindthierin de zienswijze endewerkwijze van
depsycho-analyse terug. Wegedragenons, afhankelijk vaneenveelheid
van interne enexterne factoren, indeene situatiemeer als 'kind'en
indeanderemeer als 'volwassene'.
Maar het kanook zozijndat jedoor zeerverscheiden situaties heen,
gewoontematig, meestal 'ouder'-of 'kind'-gedragvertoont. Datkansamenhangenmetwat je, vanhuisuit, aan gedragsposities en gedragsgewoontenhebt aangeleerd. Hetkan samenhangenmet de (beroeps)roldieje
vervult.Jekunt danbijvoorbeeld alsverzorger meer indeouderlijkeen
alskunstenaar meer indekinderlijke positie terecht komen.Hetkandan
gebeuren dat deandere posities in jezelf veelminderworden aangesproken en opdeachtergrond raken. We staanwat langer bij elke basistoestand stil.
A.Ouder
Ikkijk,oordeel,praat,handel zoals ikdatvroeger vanmijnouders,
leraren en andere invloedrijke ouderenheb meegemaakt. Het gaat
daarbij niet eens zozeer omwàtwerd gezegd engedaan. Het gaat er
vooral om hóézezichmetmijennaar mij gedroegen. Die ouderpositie,dat ouder-gedrag inmij,bevat ouderlijke oordelen,maarook
institutionele geboden, maatschappelijke reacties en gedragswijzen
die ikinmijn jeugd ongemerkt heb ervaren en overgenomen. Daaraan
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heb je geleerd hoeouderen zichgedragen enhoe je je als ouder
opstelt. Ditkan zichzósterk voordoen dat jeonder leeftijdgenoten
alsbazige of bezorgde of aardigemoeder ofvaderoverkomt.
B.Kind
Ikvoel,kijk,denk,praat enreageer zoals ikalskind deed enzoals
andere kinderen deden. Inmijn enthousiasme, mijnopwinding, mijn
teleurstelling, mijnafhankelijkheid handel ikvanuit de eerderverworven enaangeleerde kind-gedragingen.
C.Volwassene
Ikneemwaar, redeneer,beslisenhandelalseenverstandig,weldenkend iemand.Mijn denken engedragen isopdeactuele complexewerkelijkheid gericht,met inachtneming vanvoorgeschiedenis entoekomst.
Ikhandel zoals ikdatmet redelijkevolwassenen hebmeegemaakt.
De transactionele ziens-enwerkwijze isnormatief engaat ervanuit:
- datalledrie basis-toestanden noodzakelijk zijn.Het gaat erdusniet
omalsvolwassene,ofals ouder, 'hetkind in jezelf' teoverwinnenof
teelimineren.Het tegendeel ishetgeval.
- dat ereenevenwicht is, indepersoon, tussen dedriebasis-houdingen,c.q. basis-gedragingen.Teveelkinderlijkheid maakt iemand infantiel. Teveel volwassenheid maakt iemand tot een computer. Teveel
"ouder zijn"maakt iemand paternalistisch.
Erwordt inde transactionele analyse vanuit gegaandat dedrie posities
niet alleenbegrippen, hulpmiddelen, zijn.Hethandelt overobserveerbareen teveranderen gedragingen.
Het isvoorts nietalleen een intra-maar vooral een inter-persoonlijke
theorie.Het beschrijft enanalyseert sociale gedragingen tussenmensen,
binnen organisaties, tussenorganisaties. Het zoektnaar verklaringen
voor wat als communicatie-problematiek wordt ervaren en zoekt naar
daadwerkelijkeoplossingen daarvoor.
Het gaat ervanuit dat jeandere gedragingen kunt kiezen,wanneer jemet
jegangbare functioneren vastloopt.
Overwelke gedragsaspecten gaat het hier dan?Waaraan zijndebetreffende basis-posities enbasis-houdingen tezien,tehoren,teherkennen?
a)aandewoordkeus,de zinsbouw,de redeneertrant endenkwijze.
b)aan de intonatie vandestemenaan andere geluidsexpressies, met
nameookaande zgn.stemverheffing.
c)aandelichaamshouding enwijzevanbewegen.
d)aandegezichtsuitdrukking,het oogcontact,degebaren.
e)aankleding, versiering, uitrusting, inrichting van deeigenomgeving.
f)aanhet effect hiervan opanderen: instemming, intimidatie,irritatie,verzet,onverschilligheid e.d.
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Deze expressies zijnuiteraard cultuur-en tijdgebonden. Voormannenen
vrouwennemen zeandere vormenaan.
Kenmerkend taalgebruik van 'deouder'isbijvoorbeeld: jemoet,pasop,
zou jeniet eens, probeer het noumaar, wat goed van je,doe tochniet
zodom, jeweet tochdat,jehebt toch....etc.
De intonatiekanwaarschuwend zijn, ofaanmoedigend, kritisch, veeleisend, helpend, boos, warm, belerend,bezorgd,afkeurend,prijzend,
verwijtend e.d. Dit kan met zuchtende en stemverheffende geluiden
gepaard gaan, envooralmet stilte. Stemverheffingkanhet gesprokene
ietsonaantastbaars en superieursgeven.
De lichaamshouding kan 'vanuit dehoogte'zijn, ofvoorover leunend,de
rug toegekeerd, handen opdeheupen, armenover elkaar. Demimiekkan
fronsend zijn, met opengesperde of samengeknepen oogleden, oflippen,
nadrukkelijk jaofneeschuddend met hethoofd. Daarmee zijnweal bij
de expressie endegebaren: een troostende ofbeschermende aanraking,
eenvuist op tafel,eenzwaaiendewijsvinger,eenkrachtige handdruk.
Onder kenmerkende ouder-attributen, hoecultureel bepaald ookdîtweer
moge zijn, zul jeeerder zwareboekenkasten aantreffen dan ludieker
objecten, eerder portrettenvanvoorouders danmobiles, eerder wijze
wandspreuken dan grappigeaffiches.
Typerendewoordenvoor 'hetkind'zijn:
datkan ikniet, dat is jouwschuld, ishet goed? Waarmoet ik heen,
weet jijdat,wacht opmijalsjeblieft,helpmenou,ikkan,ikwil,dat
doe ikzelf, hoemoet dat, waarom doe jedat? De toonvandestemkan
klagerig zijn, of juichend, giechelend, zeurderig,drammerig,speels,
teder. Uit destemverheffingkanblijken dat iemandwerkelijk allesop
alles zetomzijn zindoor tedrijven.De lichaamshouding en-beweging:
bewegelijk,springen,stoer,opkijkend tegen,dansend.De gebaren:armen
inde lucht,vinger indeneus,duim indemond,hand voor demond,tong
uitsteken,vinger opgestoken.
In het taalgebruik van 'devolwassene' zul jemeer dan eens "naar mijn
mening" en "volgensmij"horen, hoezo, hoe zullenwe dit aanpakken,
welke anderemogelijkhedenzijner, wemoeten deknoopmaar doorhakken.
De intonatie ishelder, of toonloos.Dehouding isontspannen,ofonopvallend.Het oogcontact is "horizontaal",opgelijkehoogte,oferwordt
zoekend "naar binnen"gekeken of naar eenpunt "ver weg". De lichte
stemverheffingkaneenovertuigend accent aanbrengen. Alsvolwassenega
je er vanuit dat je, uiteraard, goed geïnformeerd en weloverwogen
handelt.Dat je jeniet laat leiden door-oneigenlijke -emoties.
Toch is hetmeer daneens 'hetkind'datzich inons gedrag manifesteert, of 'deouder', "Ermoet nog ontzaglijk veel gebeuren". "Eris
geenbeginnen aan". "Zezijndaarhardstikke gek". "Zoietsmag je wel
denken, maar jemoet ervoor zorgendat jezoietsnooit zégt". "Bang
zijn,ik?Datkomt inmijnwoordenboek »ietvoor".
Vaakheb jedeze positie-keuzes van jezelf, ofvandeander,niet inde
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gaten.
Ook kanhet zijndat eenof tweebasishoudingen zoveelmogelijk worden
vermeden, c.q. uitgeschakeld lijken tezijn.Je reageert alleen vanuit
devolwassene injezelf, ofvanuit deouder in jezelf.Dat alleskanin
transacties met anderenhardnekkige moeilijkhedengeven. Om dezepijnlijke, tijdrovende, energie-vragende problemen enigermate teontwarren
en te verhelpenworden inde transactionele analyse onderscheiden de
complementaire,de gekruiste endemeervoudige trans-actie.
1)Complementaire transacties
De transactionele analyse beschouwt mijnactie, mijn gedraging, als
gericht opdeander. Deuiting, degedraging, diedaarvanuit de
ander opvolgt, ookde stilzwijgende,istebeschouwen alseenreactie. Die isweer tezienalseenactiewaar eenreactie opvolgt.De
op elkaarvolgende enelkaar oproepende re-acties vormenmet elkaar
detrans-acties.
Zo'ntransactiekancomplementair zijn. Mijn actiekomt bijvoorbeeld
voort vanuitmijn 'volwassene'en isgericht opde 'volwassene' van
deander,alkandat een jongerezijn.
vraag
ik
ander
o
o
v

"Hoe laat ishet?" v v

k
k
Deander reageert vanuit zijnofhaar 'volwassene'enantwoordt mijn
'volwassene':
antwoord
ik
ander
o
o
v

"Het is12uur"

v

Het klinkt allemaal heelvanzelfsprekend enonproblematisch. Dat is
dan ook precieshetkenmerkvandecomplementaire transactie. Maar
'voor hetzelfde geld'kandeze transactie devormaannemen van een
ruzie. Gamaarnawelkeantwoorden zichnogmeer voor kunnen doenop
de betreffende vraag. "Heb ikwat van jean?""Mot jemij hebben?"
"Koop zelf eenhorloge". Maar ookdevraag kancomplexer zijndanie
lijkt. Het kan betekenen: "Weschietenniet op", zonderdat dàt
duidelijkwordt gezegd. Of: "Ikwildat jeweggaat", of: "Ik wil
eigenlijkhiervandaan".
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De complementaire transactie kan zich tussen alle basis-posities
voordoen.Transacties zijncomplementair zodradeeen reageert vanuit
debasis-toestand waarin iedoor deander isaangesproken.Mijnactie
kan voortkomen uitmijn 'kind'en spreekt het 'kind' indeanderaan.
vraag
ik
ander
o
o

k "Ga jemee appeltaart eten?'k
De ander heeft opdatmoment ook zin iniets lekkers. Hij of zij
wordt nietweerhouden doorvoedingskundigeoordelen, of overwegingen
met betrekking tot deongelijke voedselverdeling inde wereld. Antwoord: "Leuk!Ikgamee!"Of: "Wat jammerdat iknietmeekan".
Antwoord
ik
ander
o
o

<-

k "Leuk!Ikgamee!"
of: "Wat jammer dat ik
nietmeekan!"

k

Zo kunnenmensenvanuit de "ouder"inhen, eenstemmig over enweer,
klagenoverdetegenwoordige jeugd. Of zijkunnen zicherop beroepen
dathun eerdere inspanningen tochmaar langzaamaan hebben geleid tot
verbeteringen tenopzichte vanvroeger. Betrokkenen zijnenblijven
in hun eigenwaarde. Daarom kandecommunicatie, op deze wijze,
ononderbroken voortgaan. Complementaire transacties verlopen niet
alleen horizontaal tussendezelfde posities, zoals indeze eerste
voorbeelden. Bij complementaire transacties reageert menvanuit de
basis-toestand waarinmendoor deander isaangesproken.
Dat hoeft niet de basis-toestand tezijn van waaruit de ander
spreekt.Wanneer ikalsdocent ineenonderwijsruimte ineenrijksgebouw aan studentenmoet aangevendat erniet gerookt mag worden, en
ik doedat zakelijk, dan richt ikmij- rolmatig -vanuit deouderpositle tot de volwassene-positie
vraag
ik
ander
o_^____^
o
"Wiltuhier nietroken?"
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Alsdeaanwezige studentenhun sigaret uitdoen,of "okay"zeggen,met
dehuisregel accoord gaanenzichdaar daadwerkelijk aan houden, dan
isde transactie complementair.
antwoord
ik
o

ander
'okay'

Als ikmeklein enalleen voel envraag "mag ikevenbij jezitten?",
danricht ikmijvanuit dekind-positie totdeouder, alzoudat bij
wijzevan spreken eenachtjarige kunnenzijn.
vraag
ander
ik
o
'magikeven
bijje
zitten?"
Alsdeanderdievraag metwoord engebaar beantwoordt, of zich met
woord engebaarmoetverontschuldigen omdat het nu jammer genoeg niet
uitkomt,dan isdecommunicatie complementair:
antwoord
ik
ander
o
"ja"
of: "jammer ik
^ kanniet"

De complementaire communicatiekan inprincipe ononderbroken doorgaan
enis 'vanzelfsprekend', onproblematisch.Meestal is ieneutraalvan
gevoelswaarde,of plezierig.Pijn,kwetsing,isnietaandeorde,ook
niet als eenvraag ofeenverzoek onbeantwoord moet blijven. Betrokkenenblijven over enweer inhunwaarde.

Gekruiste transacties
De aangesprokene reageert vanuit eenandere positie enmet eenander
gedrag danwaarin iewerd aangesproken.
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ik
o

ander

"Hoe laat is"het?'

ie kr

k

"Hoevaakheb ik jedat noualniet gezegd!Koop
noueindelijk zelf eenseenhorloge!"
Inzo'ngeval isde communicatie verstoord. Het kliktniet.Jewordt
indit voorbeeld alsvraagsteller uit jewaarde gehaald. Betrokkenen
worden kwaad, stil, lopenweg, kiezen sneleen ander onderwerp,
proberen het opnieuw methet risico dat een volgend misverstand
ontstaat. "Wat isermet jouaan dehand?" "Barst!"of: "Wachteven,
ikwougraagweten hoe laathetwas,meerniet.Wat iser?"
Demeest voorkomende enmoeilijkste kruistransactie isde inprincipe
volwassen-transactie die- zonder dat dit afgesproken is-omslaat in
een ouder-kind-transactie.
Deaangesprokene,inditvoorbeeld,reageert niet vanuit devolwassene-positie waarin iewerd aangesproken. Dereactiekomt vanuit de
ouder-positie."Zorg ernoueens eindelijk voor dat..."Daarmeewordt
deander, onverwacht enongevraagd, aangesproken alskind.Je voelt
jeindatgeval gekleineerd.
Zodraverwijten, beschuldigingen, rancuneuze,verongelijkteenverontwaardigde geluidendeeluitmakenvan decommunicatie iservrijwel
altijd sprake vaneengekruiste transactie. Hetkan ijzige stilte
oproepen,omdat de 'ontvanger'niet instaat is,c.q.weigert opdeze
wijze tereageren. Hetkanmet eenwelgemeend "stik"worden beëindigd. Met eenvraag ofreactiekaneen lawine van verontwaardigde
acties enreacties loskomen. Jekunt ook "dichtslaan", onmachtig om
tereageren.
Achterkruis-transacties kunnen vele oorzaken schuil gaan. Ontmoeten
mensen elkaardie, vanhuisuit, patroonmatig,vanuit tegengestelde
posities opereren, dan isdekans opwrijving groot. Menvoelt zich
bijvoorbaat gekleineerd.Menmeent gewoontematig deteugels strak in
handen temoetenhouden.Dekruis-transactie kaneenvast bestanddeel
worden, kanzelfsdebelangrijkste inhoudworden,van hetmet elkaar
omgaan.Ruzieënd,verwijtend,belerend werkt of leeftmenmer elkaar,
lang en ongelukkig. Jekunt daarentegen ookwelbewust een kruiscommunicatie aangaan omdat jein jecomplementaire transactie bent
vastgelopen. Dat kan het beginvan een positie-en communicatieverandering inhouden.Wanneer jeineenrelatiebijvoorbeeld alsmaar
eikaars zwakkeplekken compenseert, of ineenzicheindeloosherhalende rol-patroon terecht bent gekomen,dan loop jehet risicodat je
op diepunten zwakenhulpeloosmoet-blijvenwil de relatie blijven
voortbestaan.Wil jedaaruit loskomen,wil je jeanders gaanmanifes-
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teren,danztjnkruis-transacties onvermijdelijk.
Akomt, zoalsgebruikelijk,doodmoe vanhet zware,drukke enbelangrijkewerk thuis.Bheeft inhuis niemand gezien enweinig opwindends
meegemaakt. B wil pratenenvraagt belangstellend aan de doodvermoeideAhoehet numetA isenofB iets lekkersvoorA zalinschenken. De thuiskomer kan dit dagelijkse hulpvaardige gevraag niet
langerverdragen enbarst uit zijnvel.
vraag

antwoord
o

k
"Ohwat zie jeermoeuit,
zal ik iets lekkers voor
jeklaarmaken?"

^»k

\n*T
»k
"Schei alsjeblieftuit!"

3)Meervoudige transacties
Op het verbale niveauwordt êénboodschap uitgezonden, ophet nonverbale eenandere-daarmeenietcongruente boodschap. Zuchtend zeg
jezoblijte zijndat jeouders opbezoekkomen. Steken onderwater
gevend doe jealsof jehéél bereidwillig bent. Een vraag stellend
probeer jeergens onderuit tekomen.
In zo'n transactie zijnmeerdere posities engedragswijzen tegelijkertijd werkzaam. Dit bemoeilijkt decommunicatie.Opwelkepositie,
c.q. welkeboodschap, reageer jealsontvanger? Wanneer iemand met
een vermoeide mimiek enmet eenklagerige intonatie zegt dat ie jou
zograagwilhelpen,danontstaat devolgende figuur.
aanbod
o
o
v Ikwil jougraagTTelpen > v
Ikben zomoe

Hoe reageer jehierop? Jekuntnet doen of jealleen het
aanbod hebt gehoord engaat erdankbaar op in. Erkandan
principecomplementaire transactie ontstaan.
antwoord1
o
o
v Ikwil jougraag helpen
Fijn,Bedankt alvast!

verbale
een in
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De mimiek ende intonatiekunnen zósterkbijjeoverkomen dat je
daar allereerst en afzonderlijk op reageert. Ook dankan een in
principe complementaire transactievolgen.
antwoord 2

v Ikben zomoe*"'-k<Vat zie jeermoeuit

v
k

Maar erkan evenzeer eenkruis-transactie ontstaan wanneer de zender
zich flinkwilhoudenennietmet deeigendiscongruentie geconfronteerdwilworden. "Ikbenhelemaal nietmoe.Hoekóm jeerbij!"
De dubbele, dubbelzinnige boodschap kandeontvanger ook tot een
meervoudige,dubbelzinnige,reactiebrengen.
antwoord3
"Eh, ja, eh,als jedatwilt,maar alshet jeniet goed uitkomt,ik
kanhet eventueel ookwel zonder hulp,eh..."etc.
Datkan zoveelverwarring ennieuwemeervoudige transacties gevendat
jenietmeerweetwat jeaan elkaar enaan jezelfhebt.
Dedubbele transactie kan ookdoor tegenstrijdighedenendiscongruentiesbinnnen deverbale laag ontstaan. We spreken onszelf regelmatig
tegen.Hoemoet deanderdaardanopreageren?Opdeeerste uitspraak
of opde tweede,tegengestelde uitspraak? Nog ingewikkelder wordthet
wanneer jeopdeeerste reageert endaneenantwoord krijgtvanuit de
tweede.Jekomt danniet tot eenvergelijkmet elkaar.Deanderheeft
altijd gelijk.
Je kunt ookniet inhoudelijkmaar procesmatig reageren ende tegenstrijdigheid zélve signaleren.Je geeft 'feedback'.Ook dàtkanweer
een kruiscommunicatie gevenalsdeander op inhoudelijk niveau en
niet procesmatig reageert.
Omdat begeleiders specifieke communicatie-risico's lopen geef ikhier
nog een "beroeps"-transactieweer, beschreven door Oomkes. ' Een
hulpvrager lanceert een vraag of probleem. De hulpverlener gaat
antwoorden enadviezen geven, probeert het probleem in een ruimer
verband tezien ofhet terelativeren. Dehulpvrager reageert stelselmatigmet 'jamaar'-uitingen. Dehulpverlener raakt volkomen uitgeput,trekt zich terug,beklaagt zich,ofwordt kwaad!De hulpvrager
beklaagt zichdat ieniet dehulpkrijgtwaar ieecht ietsaanheeft,
integendeel zelfs.
Aangezien alle oplossingen systematisch worden afgewezen is het,
aldus Oomkes, duidelijk dat onderdievraag omhulp onbewust een
andere bedoeling schuilgaat. Er ishierniet van een complementaire
transactie sprake tussen tweevolwassenendie zoekennaar oplossingen. Er is hier evenminsprake van een complementaire transactie
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"tusseneenkind eneenouder"waarin hulpwordt gevraagd,gegevenen
ontvangen.
Het resultaat vandehulpverlening iseen falende, machteloze hulpverlener enerzijds eneenniet tehelpenhulpvrager anderzijds.
Wanneer jehet betreffende proces transactioneel analyseert, kunje
tot devolgende hypothetische 'reconstructie'komen. Er is in dit
geval onder dehulp-transactie een twééde transactie gaande en wel
vanhetkind dat deouder eenhak zet. Indezewraak-actiewordthet
bewijs geleverd dat ouders jealtijd teleurstellen, dat ze altijd
tekort schieten. Tevenswordtweer eens bewezen datniemand je als
kind helpt, dat jeniet tehelpen bent, endat jeniet hoeft te
veranderen. Alshulpverlener krijg jealhet 'oud zeer',aldenegatieve ouder-kind-transacties vandebetreffende hulpvrager over je
heen. Waarschijnlijkwas ervan eenveeleisend ouderpaar sprake ten
opzichte waarvan hetkind stelselmatig faalde. De rollen zijn nu
omgekeerd:deouderfaalt.
En alshulpverlener speel jehet spel integenovergestelde richting.
Jebent debehulpzame ouder dieontzettend haar ofzijn best doet om
het onwillige enondankbarekind terwille tezijn. Ookalneemthet
kind jehulpnietaan,jeblijfthelpenwantkinderen zijnenblijven
kinderen. Zezijnniet instaathun problemen zélfop te lossen.Dat
moetdoordeouder gebeuren.
Eenhulpverlener dievanuit zó'nattitude en zo'npositie opereert en
blijft opererenkan bijnanooit zeggendat ie iets echt nietweet of
kan,dat iedoodmoewordt vanaldat gevraag engeadviseer.
In je vroege jeugd heb je jeover enweer dergelijke communicatieprocedures aangewend. Onder die gewoonten gaan favoriete posities
schuil, waarmee je jezelf-beeld vormt eninstand houdt. Datwerkt
door injeverstandhouding met anderen.Krijg jedat,aldoende enal
reflecterende, meer en meer indegatendan ben jeer minder aan
overgeleverd.Jekunt 'andere'positie-engedragskeuzen gaanmaken.
Je kunt overigens ookhéélanders tegenmeervoudige transacties aankijken.Jekunt zeopvattenalsvoorbeelden vandubbelzinnige communicatie.
Dankanhet eenonuitputtelijkebronvanhumorworden. '
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12.Eenveelomvattend voorbeeld
Van eengroepsdynamlsch èn soclo-dynamlsch 'veld-experlment' Is verslag
uitgebracht doorJudltErnst. '
Zijparticipeerde inhet netwerk vangroependat inNoord Amerika, met
name in Philadelphia, bekend staat als 'movement foranew society'.
Dezebeweging werkt aanmens- enmaatschappij-veranderingvia geweldloze
acties op het gebied van vredesvraagstukken, emancipatie-processen,
mensenrechten,milieu,buurtproblematiek e.d.
Men richt zichniet alleen opanderen maar tegelijkertijd op zichzelf.
Ineenvoedselcoöperatie, bank,drukkerij,uitgeverij,ineigenwoongemeenschappen,studie-groepen en trainingscentra probeertmenzelf nieuwe
vormenvan leven ensamenleven,werken ensamenwerken terealiseren.
Hoe isdit, in1971uit de 'QuakerActionGroup'voortgekomen,veranderingsproject sociaal georganiseerd?
Onderstaande puntendoenuiteraard geen recht aan 'dewerkelijkheid'van
het eenenander.Zebieden enigeinformatie.
- Leefgemeenschappen
Dit zijn zelfstandige huishoudenswaarvan demeeste leden bij de
'movement' zijnaangesloten. Menontwikkelt enonderhoudt een 'woongroep' waarin men zichverbonden voelt enelkaar steunt. Er is de
gedeelde zorgvoor dekinderen. Er zijndegezamenlijke maaltijden,
uitstapjes,acties,feesten.
Door inkomsten tedelenmaakt menhet elkaarmogelijk om bijvoorbeeld
part-time tegaanwerken, aan training, acties,studie deel tenemen
e.d.
Op de vastehuisbijeenkomstenwordt uitgewisseld hoehet ieder vergaat, hoemen erpersoonlijk enalswoongroep voorstaat, wat deproblemenendeplannen zijn. Menvormt, voorkortere of langere duur,
tweetallen, "maatjes".Dezekomen regelmatig samenom belevenissen uit
tewisselen, elkaar steun tegeven, leerpunten teformuleren.Binnen
en tussen leefgroepen vormtmenweer groepen om gespreksavonden te
beleggen,reparaties teverzorgen,bibliotheekzaken teregelen,muziek
tebeoefenen e.d.
De leefgemeenschappenhouden contactmet elkaar. Menvormt voortdurend,met anderen,enmet andere organisaties,steun-,studie-,actieentrainingsgroepen inhetkadervancampagnes.
- Steungroepen
Leden vanverschillende leefgroepen komenvoor kortere of langere tijd
bijeen insteungroepen, ookwel identlteitsgroepengenoemd.Mengroepeert zichopde identiteit diemendeelt endiebepaalde problemenèn
specifieke perspectievenmet zichmeebrengt: gekleurdemensen, lesbisch zijn,oudere mensen,jongeren.Menkomtmeerdere kerenpermaand
bijeen,deelt zorgen,ervaringen,maatttplannen.Er isdeervaringvan
het jegediscrimineerd voelen. Er ishet gevoel vanniet gehoord of
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nietopgemerkt worden,het gevoelvanonderwaardering of tegenwerking.
Het gesprek isgericht ophet zichuitspreken c.q. elkaar beluisteren.
Men vraagt en geeftaandacht aanelkaar. Menkan elkaar steun of
commentaargeven,zonodig ookconfrontaties aangaan.
Studiegroepen
Om aan maatschappij-verandering tekunnenwerken is het maken van
maatschappij-analyses voorondersteld. Binnen de 'movement' is een
methode ontwikkeld omoorzakenvan sociale problemen tebestuderen en
om tebepalenwelkeveranderingen nodig enmogelijk zijn.
Erwordt gaandeweg eenvisie ontwikkeld, terwijlvoorts aangrijpingspuntenvoorveranderingwordengezocht.Vervolgenswordt een strategie
van actie-stappen uitgestippeld. Van daaruit kandanaan campagnes,
demonstraties e.d. worden deelgenomen c.q. kunnenactieswordenvoorbereid.
Actie-groepen
Voordat aaneenbepaald verander-project wordt begonnen,met ledenvan
de 'movement'enmet anderen, dient eerst debereidheid endebetrokkenheid verduidelijkt.
Zonder eenuiteindelijk gezamenlijke analyse, zonder eengemeenschappelijke visie en strategieheeft eenactie geenkansvan slagen. Dit
houdt tegelijkertijd een intensieve groepsvorming in.
Ieders ideeënenvoorstellenworden geïnventariseerd enbesproken. In
meerdere gespreksrondenwordenvoorkeuren en toezeggingen,twijfels en
angsten,uitgewisseld.
Tenslotte wordt tothet nemenvanbesluiten, via consensus, en het
maken van afspraken overgegaan. Delenvandeactieworden in trainingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld via een rollenspel,uitgeprobeerd en
ingeoefend.
Er vinden stelselmatig evaluaties plaats voor, tijdens ennade acties. Hoe isergewerkt en samengewerkt. Welke vorderingen zijn geboekt. Welke problemen zijngerezen. Welke nieuwe stappen moeten
wordenoverwogen.
Trainingsgroepen
Teneinde op dezewijzemet elkaar enmetanderenaanmens- en maatschappijverandering tekunnenwerken, vinden voortdurend oefenbijeenkomsten plaats. Dezeworden zoveelmogelijk gekoppeld aan specifieke
acties encampagnes. Indeze groepenkrijgt encreëertmen de leergelegenheid omzichhouding enbekwaamheid inprobleem- enconflictoplossing, invergaderen enorganiseren, inbegeleiden en actie-voeren
eigen temaken. Ookhet persoonlijkwelzijn endeeigen ontwikkeling
envoldoening zijn inhet geding.
Inde trainingsprogramma's kunnenaandeordekomen:
. geschiedenis,theorie enstrategie van vernieuwingsbewegingen
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. analyse vanmaatschappij-systemen envanmaatschappij-verandering
. inzichten en vaardigheden in groeps-en organisatie-processen,
consensus-besluitvorming,conflict-oplossing
. persoonlijkeontwikkeling envoldoening
. actie-vaardigheden (campagnes, demonstraties, straattoneel, voettochten,publiciteit e t c ) .
Het gaat niet alleen omkennis envaardigheid. Het gaat uiteindelijk om
daadwerkelijkehandelingsbekwaamheid incomplexe en spanningvolle situaties. Vandie bekwaamheid maakt deel uit dat je jemet jezelf enelkaar
vertrouwd voelt. Dat je jeookemotioneel sterk enzeker genoegweet om
initiatief tenemen, tegenslag enontmoediging tehanteren, conflicten
aan tegaanenoptelossen.
Voor conflicten binnen leef-, steun-enactiegroepen zijnbemiddelingsmethoden ontwikkeld.Eenconflictwordt niet alleen gezienalseenruzie
waarmee angstige envijandige gevoelens gepaard gaan. Het isvooraleen
signaal dat ertegenstellingen zijn endatuitwisseling en bijsturing
noodzakelijk is wil degroepenwilhetwerkverder komen. Bij zo'n
bemiddelingspoging krijgen deverschillende partijen inhet conflict een
steunpersoon of steungroep. Bijdeconflictverhelderingsbijeenkomstdie
wordt belegd zijndezemensen aanwezig. Zijluisteren,vragen,vertalen
voor hunpartijwat de tegenpartijprobeert tezeggen, bevorderen een
zorgvuldige communicatie,doen bemiddelingsvoorstellen.
- Groepsbegeleiding
Dit alles stelt eisenaandegroepsregulering, aandegroepsbegeleiding.Menverzorgt dezegezamenlijk.Groepstaken rouleren voortdurend.
Erwordt vaneen 'coöperatief' leiderschap, begeleidersschap, uitgegaan, ineengroepsklimaat vanvertrouwen engelijkwaardigheid. Eris
aandacht voordegroepstaak ènvoorhet sociaal-emotioneleproees.Dit
vertaalt zichbijvoorbeeld inzorgvuldige agenda-voorbereiding, nieuwe
mensen 'inpraten', tijd bewaken, pauzes enproces-stops voorstellen,
conclusie-enbesluiten-lijstenbijhouden, ontspannende activiteiten
voorstellen, bijhouden wie iets inwilbrengen. Bij dit laatste,
toegepast ingrotere groepen, registreert iemand regelmatigwievoornemens zijn eengespreksbijdrage televeren. Iedereenkan zich dan
volledig ophet gesprek concentreren, ook de gespreksbegeleider. De
'teller' geeft af entoetekennen dat ernogx mensen 'wachtende'
zijn. Ishetnemenvanbesluiten aandeorde,dan ishet de bedoeling
omconsensus tebereiken. Het gaat erom, stapsgewijs, totovereenstemming tekomen overdebest mogelijke oplossing, opdit tijdstip,
onder déze omstandigheden.Ditkan ook inhouden dat,inalle openheid,
een ofmeermensen 'eenstap opzij' zetten. Zijzijnhet niet eens
maar wegendit, indeze situatie, niet zózwaar dat zijdaarmee de
overigen zouden tegenhouden. Menkart*danookkiezenvoor 'tijdelijk
opsplitsen', voor hetvormenvanmeerdere kleinewerkgroepen binnen

-64-

een groter geheel. Maar ook 'uitstappen'kanuiteindelijk de best
mogelijke oplossing zijn.Daarwordt dan,openbaar,over enweer,voor
gekozen. Dit speelt bijuiteindelijk niet teverenigen verwachtingen
en nagrondige inschatting vanhet belang ommet z'n allen bijelkaar
temoeten blijven
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steeds meer leden bij.De interviewer isdaarmee minder tevreden
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waarmenzichbijbetrokkenvoelt,individueelèngezamenlijk.Het
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samenmetanderen,pijnlijke tegenstrijdighedeninjepersoonlijke
enmaatschappelijkelotgevallenenlotgenootschap.
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