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Inleiding 

Als orthopedagogisch begeleider voer je je werk je zelden of nooit alleen uit of met 

maar één cliënt. Vaak werk je dus 'in en met groepen'. Twee belangrijke groepen 

waar de meeste opvoeders mee geconfronteerd worden en deel van uitmaken door 

de aard van hun werksituatie zijn: het team (de groep van collega's) en de leefgroep 

of atelierwerking (de groep van cliënten). De algemene fenomenen die zich in 

groepen voordoen zijn uiteraard niet beperkt tot deze twee. Veel van de thema's die 

aan bod komen kan je herkennen in andere groepen waarin je functioneert of 

gefunctioneerd hebt. Maar bij de koppeling van de theorie aan de praktijk, zullen 

cliëntgroepen de meeste aandacht krijgen.  

Het opleidingsonderdeel ‘Werken in met groepen’ bespreekt voornamelijk ‘de groep’ 

en de bijhorende groepsprocessen die plaatsvinden in het werkveld van de 

orthopedagogisch begeleider. Het olod is in de eerste plaats gericht op het 

begeleiden van cliënten (zorgvragers) in groep. Naast het aanreiken van theoretische 

inzichten wordt er tevens gewerkt met en rond casussen en werkervaringen van de 

studenten. Tijdens het opleidingsonderdeel werken studenten aan opdrachten om 

zo tot het behalen van de competenties te komen. 

Het hoofddoel van het olod is om het – via het leren kennen van de groep waarin de 

student werkt – inzicht te verwerven in groepsprocessen en de bewustwording te 

vergroten van het eigen functioneren als ‘groepsbegeleider’. Tenslotte dient de 

student zich methodieken eigen te maken om met een groep aan de slag te gaan.  

Het leren over groepen is niet iets dat louter theoretisch gebeurt. In deze cursus willen 

we je dan ook aan de hand van oefeningen, rollenspelen en persoonlijke reflecties 

aan ‘den lijve’ laten ondervinden welke processen zich in groepen afspelen en je 

inzicht geven in hoe jij zelf functioneert in een groep.  
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1 Groepsdynamica 

1.1 Groepsdynamiek 

1.1.1 Schakel tussen sociologie en psychologie 

Binnen de sociologie ligt de klemtoon vooral op het leren kennen van de mens in 
de samenleving, vanuit een sociologisch oogpunt. Binnen de psychologie 
bestuderen we vooral het menselijke gedrag en de beïnvloedingsprocessen t.a.v. 
een individu. We kijken met andere woorden vanuit een psychologische bril. 
Groepsdynamica zou je kunnen omschrijven als de schakel tussen beide 
wetenschappen. 

Toch mogen we het onderscheid tussen de verschillende disciplines niet te strikt 
zien. Verschillende domeinen van de psychologie (zoals de sociale psychologie) 
richten juist op de interactie tussen mensen en de invloed die de sociale omgeving 
heeft op individuen. Vele fenomenen die door groepsdynamici bestudeerd 
worden, zoals persoonswaarneming, communicatie, conformiteit, leiderschap, 
etc. steunen op gegevens uit de sociale psychologie. Sommigen zien 
groepsdynamica dan ook eerder als een onderdeel van de sociale psychologie, 
dan als een apart vakgebied. 

Het begrip ‘dynamica’ betekent: verandering, beweging (in tegenstelling tot 
‘statica’: stilstand of behoud). Groepen zijn voortdurend in beweging. Zij worden 
zowel geconfronteerd met externe veranderingen, van buitenaf, als interne 
veranderingen, evoluties binnen de groep. 

Groepsdynamica kunnen we omschrijven als het bestuderen van het gedrag van 
mensen in kleine groepen of de studie van menselijk gedrag in groepsverband. 
Onder ‘kleine  groep’  wordt  meestal  een  groep  van  minder  dan  twintig 
personen  verstaan. Groepsdynamica is alomtegenwoordig: in de 
bedrijfswereld wordt gebruik gemaakt van workshops rond het thema en ook 
de media speelt gretig in op het thema. De belangrijkste groep waartoe we 
behoren, is het gezin waarin we opgroei(d)en. 

Veel menselijk gedrag kan beter begrepen worden door ook aandacht te hebben 
voor de groep(en) waarin dat gedrag plaatsvindt.  Deze ‘groepslidmaatschappen’ 
bepalen in grote mate de identiteit van een persoon. Groepslidmaatschap heeft 
een groot effect op hoe mensen zichzelf zien. Het vormt hun sociale identiteit. Lid 
zijn van een groep heeft tevens invloed op hoe mensen met andere personen 
omgaan. Dat gaat dan over mensen van de ‘eigen groep’, maar ook over mensen 
uit andere groepen.  



   

 

 

Het individu is door groepen met de maatschappij (en cultuur) verbonden. Onze 
manier van denken (voelen), onze waarden en normen worden mee beïnvloed 
door de groepen waarbinnen we ons bewegen (sociale beïnvloeding). Ook in 
de andere richting kunnen we stellen dat het individu invloed heeft op zijn 
omgeving. Zo kunnen vakbonden het treinverkeer in de war sturen, om via dit 
protest betere arbeidsvoorwaarden te bekomen. We kunnen dus spreken van een 
‘dubbele verbintenis’. 



   

 

 

1.1.2 Groepsdynamiek in het werkveld van de opvoeder 

Als opvoeder/begeleider werk je meestal in een groep. Of het nu in een groep van 
cliënten is of in een team met collega’s, je krijgt meestal te maken met 
verschillende personen. Ze laten elk op hun eigen manier hun invloed gelden. In 
deze cursus ligt de nadruk op het werken met zorgvragers in groep. De Sociaal-
economische raad van Vlaanderen geeft hier rond een aantal vaardigheden aan 
waarover een opvoeder/begeleider dient te beschikken (SERV, 2000). Opvallend 
is dat deze vaardigheden voornamelijk preventief werken. Een goede 
groepsbegeleider is dus meer dan iemand die ingrijpt als problemen zich stellen 
(disfunctioneel gedrag, negatieve groepssfeer…).  

§ een structuur kunnen aanbieden voor het dagelijkse leven in de groep 
§ duidelijk en consequent zijn in regels en verantwoordelijkheden 
§ kunnen inspelen op situaties die uit de hand dreigen te lopen 
§ regelend kunnen optreden bij extreme uitingen zoals agressie 
§ kunnen observeren, bewaken en positief trachten te hanteren van het 

groepsdynamisch gebeuren 
§ ervoor kunnen zorgen dat ieder individu zich goed voelt in de groep 
§ kunnen bespelen en hanteren van de groep 
§ kunnen fungeren als moderator en kunnen toezien op het goede verloop 

van een cliëntenvergadering 
§ kunnen bevorderen van de integratie van nieuwelingen in de groep 

Om effectief te kunnen werken met een groep, zullen we in de eerste plaats 
stilstaan bij het goed observeren van een groep. Focusvragen zijn dan o.a.: ‘Hoe 
is de sfeer binnen de groep?’, ‘Wie bepaalt er hoe de groep op bepaalde zaken 
reageert?’ en ‘Hoe verlopen de contacten of interacties in de groep?’. 

Vanuit deze observaties gaan we op zoek naar een goede methodische 
handelswijze. Methodisch handelen vertalen we binnen de context van deze 
cursus als het goede gebruik van manieren (en middelen) om de positieve 
groepsaspecten te behouden (en eventueel te verhogen) en de negatieve 
aspecten om te buigen naar werkzame factoren. Hierbij doen we beroep op de 
principes van groepsdynamica die we verderop in de cursus zullen uitdiepen. 
De groepsdynamica bestudeert onder meer de krachten die werkzaam zijn in 
groepen, op welke manier groepen samenhangen en welke invloed de groep 
uitoefent op de groepsleden. 



   

 

 

1.2 Wat is een groep? 

1.2.1 Definitie van een groep 

In ons dagdagelijks leven maken we allemaal deel uit van een heel aantal 
groepen. We leven vaak in een gezin, we werken samen met collega’s, we 
ontmoeten onze vrienden in groep, we besteden veel van onze vrije tijd in 
groepen,…  

Een groep bestaat uit individuen, maar niet elke verzameling van individuen is een 
groep. We spreken pas van een groep als er een nieuw geheel met eigen 
kenmerken wordt gevormd. Een door iedereen aanvaarde definitie van een groep 
is niet te geven. Elke auteur benadrukt telkens weer andere aspecten.  

Binnen dit opleidingsonderdeel hanteren we de volgende omschrijving: ‘Een 
groep bestaat uit een aantal personen die een gezamenlijk doel nastreven en 
regelmatig met elkaar communiceren.’  

Binnen de groepsdynamica vormen twee mensen een duo (koppel) en dus geen 
groep. Een menigte ontstaat als veel mensen zonder bepaalde onderlinge relatie 
samenkomen. Voorbeelden van menigten vind je in de supermarkt of op straat. 
Het is als het ware ‘het naast elkaar bestaan’ van veel mensen. Wanneer een 
menigte van mensen geactiveerd wordt (door een of andere oorzaak), kan het zijn 
dat deze mensen komen tot een gemeenschappelijk motief. De menigte reageert 
‘massaal’. Bijvoorbeeld, wanneer op het voetbalveld de scheidsrechter een 
beslissing neemt die door de supporters van een club als onterecht wordt ervaren, 
kan het zijn dat de supporters het veld opstormen.  

We kunnen pas spreken van een groep als aan verschillende kenmerken wordt 
voldaan. Zo moet er minstens een kleine vorm van interactie zijn, en moeten de 
leden een of meerdere motieven (doelstellingen) delen. Deze doelen geven 
richting aan de groep, er ontwikkelen zich groepsnormen en –waarden. De groep 
kenmerkt zich verder doordat er verschillende rollen ontstaan binnen de groep. 
Er wordt als het ware een netwerk van interpersoonlijke communicatie gecreeërd 
op basis van sympathieën en antipathieën.  

Remmerswaal (2013) analyseerde verschillende definities en haalde zelfs 
volgende zes (!) kenmerken naar voor: 

Interactie: in een groep is er regelmatig contact tussen de verschillende leden. 
Deze kan vele vormen hebben: verbale interactie, lichamelijke interactie, 
emotionele interactie, enz. Bij interactie is er sprake van wederzijdse 
beïnvloeding. We kunnen spreken van een groep, zodra twee of meer personen 



   

 

 

met elkaar in interactie staan, waarbij elke persoon van invloed is op en beïnvloed 
wordt door elke andere persoon in de groep.  

Groepsbewustzijn: Er zal bij individuen die deel uitmaken van een groep een 
bewustzijn ontstaan van een eenheid. Men is zich bewust van zijn 
groepslidmaatschap en van het lidmaatschap van de andere groepsleden. 

Motivatie: Mensen worden vaak lid van een groep vanuit een bepaald belang of 
een persoonlijke behoefte. Wanneer een groep er niet in slaagt om te volden aan 
de behoeften of belangen van haar leden, komt het voortbestaan van de groep in 
gevaar. Het groepslidmaatschap moet dus in zekere zin belonend zijn of de 
belofte van zo’n beloning inhouden. 

Doelstelling: dit overlapt enigszins met de motivatie. Individuen kunnen een 
groep vormen omdat ze gemeenschappelijke doelen, belangen of taken hebben.  

Structuur: een groep functioneert als eenheid en heeft bepaalde mechanismen 
die het gedrag van de leden regelen. Enkele structurele elementen die een rol 
spelen zijn: groepswaarden- en normen, rollen, hiërarchie, machtsrelaties en 
affectieve relaties. 

Interdependentie: Groepsleden zijn wederzijds betrokken op elkaar en onderling 
afhankelijk. Dit wil zeggen dat een gebeurtenis die invloed heeft op een groepslid 
of op een subgroep, een weerslag heeft op alle andere groepsleden. 

Lewin – een Joodse psycholoog – die de term groepsdynamica voor het eerst 
hanteert, stelt dat gevoelens van sympathie en antipathie de interactie in groepen 
in sterke mate bepalen. Hoe sympathieker je iemand ervaart, hoe sneller je de 
neiging zal hebben om met die persoon om te gaan, om dingen te ondernemen 
voor die persoon, om ‘ja’ te zeggen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bij 
‘Tupperwareavonden’ de sympathie voor de gastvrouw de aankoopbeslissing 
tweemaal zo sterk beïnvloedt als de interesse voor de eigenlijke producten 
(Vanderheyden & Warmoes, 2007). 

1.2.2 Soorten groepen 

LEERDOEL: De student herkent factoren die een invloed hebben op 
communicatie in een groep 

Er zijn veel soorten groepen, die op basis van diverse variabelen stevig van 
elkaar kunnen verschillen (grootte en samenstelling van de groep, doelen, e.d.). 
Dit brengt zich mee dat er tal van mogelijke indelingen voorkomen. Binnen deze 
cursus belichten we achtereenvolgens de HHH-indeling, een indeling tussen 
primaire en secundaire groepen, een indeling die het onderscheid maakt tussen 



   

 

 

in- en outgroepen en tenslotte een onderscheid tussen formele en informele 
groepen. 

In de literatuur zijn echter nog meer voorbeelden en indelingen terug te vinden 
van groepen.  

Dissociatieve groepen 
Zo worden groepen waarbinnen individuen trachten associaties met andere 
groepen te vermijden ‘dissociatieve groepen’ genoemd. Een voorbeeld hierbij 
zijn tieners, die zichzelf gaan ‘dissociëren’ van hun ouders d.m.v. onder andere 
kleding of muziekstijl.  

Virtuele groepen 
Binnen ‘virtuele groepen’ staat niet het face-to-face contact (rechtstreekse 
communicatie) centraal; de communicatie verloopt er met behulp van de virtuele 
wereld (bijvoorbeeld sociale netwerksites of internetfora). Sociale media 
beïnvloeden relaties. Professor Gary Small meent dat digital natives (jongeren 
die opgroeiden in het digitale tijdperk) het moeilijker hebben in het lezen van 
‘sociale cues’ waardoor ze minder goed zijn in reallifecontacten. Andere 
onderzoekers vinden dat het internet jongeren in staat stelt om 24/7 connecties 
te hebben en dat dit zorgt voor intenser en langduriger contact. Robin Dunbar 
onderzocht sociale contacten van mensen en kwam tot het ‘Dunbar Number’, 
een theoretisch maximum aan sociale contacten dat een mens kan bijhouden op 
basis van zijn neurologische mogelijkheden. Dat aantal – 148 – wordt in sociale-
media-gebruik vaak ruim overschreden. 

Vrijwillige en niet-vrijwillige groepen 
Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘vrijwillige’ en ‘niet-vrijwillige 
groepen’ waar de wil van de groepsleden tot intrede in de groep een centrale rol 
inneemt. Een voorbeeld van een ‘niet-vrijwillige groep’ is het gezin waarin je 
geboren wordt. 

Tijdelijke en permanente groepen 
In de literatuur wordt ook een opdeling gemaakt tussen groepen die een tijdelijk 
karakter kennen, en groepen die meer permanent van aard zijn.  

Primaire en secundaire groepen  
Primaire groepen kenmerken zich door persoonlijke, intieme relaties in directe 
contacten en door spontaan gedrag. De sociale afstand is erg klein tussen de 
groepsleden (vb. het gezin, vriendenkring). Wie je bent is belangrijk. De 
vervanging van één groepslid door iemand anders wijzigt de bestaande relaties 
grondig of vernietigt ze zelfs. Vervanging is moeilijk en meestal onmogelijk (vb. 
echtgenoot, vader en vriend zijn uniek). 



   

 

 

Secundaire groepen kenmerken zich door eerder koele, zakelijke, 
onpersoonlijke, formele en rationele betrekkingen. De sociale afstand tussen de 
groepsleden is hier juist groot.( vb.: werkgroepen, taakgroepen, werknemers in 
loonverband). Wat je bent is belangrijk. Groepsleden kunnen makkelijker 
vervangen worden. 

Cooley, een Amerikaans socioloog, maakte de tweedeling tussen primaire en 
secundaire groepen voor het eerst aan het begin van de twintigste eeuw 
(Desnerck et al, 2005).  

Sociale Identiteitstheorie 
De opdeling tussen ‘ingroup’ en ‘outgroup’ wordt gemaakt in de sociale 
identiteitstheorie. Dit is de theorie (Tajfel & Turner, 1979) die  aangeeft dat 
personen op zoek zijn naar zelfwaardering. Hierdoor gaan ze de  ingroup  of ‘wij-
groep’ waartoe ze behoren, bevoordelen tegenover de outgroup, of ‘zij-groep’. Dit 
‘ingroupfavoritisme’ werd in vele onderzoeken teruggevonden (Van Hiel et al, 
2007). Het is een vorm van discriminatie tussen deze twee groepen die, in 
situaties waar geen objectieve factoren voor deze discriminatie aanwezig zijn, 
kan gezien worden als een strategie die positieve evaluaties van de eigen groep, 
en dus ook uiteindelijk van het zelfbeeld meebrengt. “Men is dus geneigd, zonder 
dat daar verder rationele gronden voor zijn, de eigen groep hoger in te schatten 
dan en te prefereren boven een andere groep (Sigma, 2000).” 

De ingroup omvat  onszelf  en  iedereen  die  we  met  ‘wij’  willen aanduiden. Het 
lidmaatschap van de groep, het ‘ertoe behoren’ staat centraal. De ingroup kan zo 
klein zijn als een gezin of zo groot als een land (vb. in oorlogstijd). De ingroup 
kenmerkt zich door een sterke cohesie. Zeker in vergelijking met de outgroup, is 
de betrokkenheid erg groot. Onderling zijn de ingroup-leden zeer verdraagzaam 
en behulpzaam en is de communicatie sterk en innig. Soms wordt het ‘wij-gevoel’ 
pas duidelijk in contact met buitenstaanders.  

Het gevaar van deze grote samenhorigheid is dat men zich sterk gaat afzetten 
tegen de personen buiten de groep. Deze worden al snel als gemeenschappelijke 
vijanden beschouwd, waarop men de ingehouden agressie binnen de groep op 
uitwerkt. De outgroup wordt de zondebok voor alle falen of problemen binnen de 
in groep. De outgroup wordt niet meer beschouwd als een groep individuen maar 
als een klasse, met algemene kenmerken (vb.: migranten leven op onze kosten, 
pakken ons werk af, zijn criminelen). Elke bedreiging (reëel of ingebeeld) van 
buitenaf versterkt de onderlinge solidariteit. 

De  outgroup  of ‘zij-groep’ omvat alle anderen.  In  de  outgroup is er minder 
cohesie ten opzichte van de ingroup. Het valt op dat er vergelijkingen tussen in- en 
outgroup worden gemaakt. Extreemrechtse groeperingen maken bijvoorbeeld 



   

 

 

gebruik van een sterk taalgebruik dat zich richt op de opdeling ‘wij versus zij’. De 
outgroup wordt soms gebruikt om interne conflicten binnen de ingroup af te 
reageren. 

HHH-formule 
De ‘HHH-formule’ is een mogelijke manier om groepen in te delen 
(Remmerswaal, 2008). De drie H’s staan voor het hoofd (dat staat voor kennis), 
het hart (dat symbool staat voor het gevoel) en de handen (daadkracht, gedrag). 
Aan elke ‘H’ behoort een typologie toe. Deze kenmerken belichten we in de 
volgende alinea’s.  

HHH : Het hoofd:       

Dit soort groepen kennen een eerder cognitieve oriëntatie. In zulke groepen staat 
het verwerven van inzicht en het overdragen van informatie centraal. Voorbeelden 
van cognitief georiënteerde groepen zijn cursusgroepen, vormingsgroepen, en 
informatiebijeenkomsten. Veelal staat een ‘informatiegever’ centraal. Hij of zij 
deelt inzichten en kennis en heeft als doel tot informatieoverdracht te komen.  

De ‘informatie-ontvanger’ wordt aangesproken op de cognitieve capaciteiten. Hij 
of zij zal het denken moeten stimuleren om zo te komen tot 
kennisvermeerdering (ook: cognitieversterking). De gegeven informatie of 
voorlichting kan vele onderwerpen betreffen: wettelijke procedures, voorlichting, 
handicaps, cursusmateriaal, … . 

Meestal is het aantal bijeenkomsten in een hoofdgeoriënteerde groep beperkt. 
De groepsgrootte varieert maar kan grote proporties aannemen. De 
communicatie ligt vooral op inhouds- en procedureniveau. Hier zullen we later in 
de cursus verder bij stilstaan. 

HHH : Het hart 

Ervaringen en belevingen van de groepsleden vormen de basis van groepen 
waarin ‘het hart’ centraal staat. Dit soort groepen kenmerkt zich door de geladen 
onderwerpen die ze aan bod laten komen en waarmee ze de verwerking van 
gevoelens tot doel hebben. Deze groepen werden vroeger nogal eens aangeduid 
met de term ‘procesgroepen’, omdat het eigen proces van de groep en het proces 
van de groepsleden centraal staat. De term kan echter verwarring oproepen 
omdat elke groep een bepaald proces doorloopt. Ervaringsgeoriënteerde groepen 
zijn er op gericht de deelnemers van de groep emotioneel sterker te maken, door 
hen te stimuleren hun gevoelens en ervaringen met elkaar te laten delen. Het 
hoeft geen verdere uitleg dat dit geen evidente opdracht is voor alle leden van de 
groep, die vaak voor emotionele uitdagingen staan. 



   

 

 

Belevingen en ervaringen kunnen zowel uit het persoonlijke leven van de 
groepsleden komen, als uit ervaringen in de groep zelf. Het delen van verhalen 
kan betrekking hebben op life-events die deelnemers hebben meegemaakt. Life-
events zijn ingrijpende levensgebeurtenissen. Dit soort groepen gaat ervan uit dat 
de mogelijkheid tot het kunnen delen van bijvoorbeeld traumatische ervaringen de 
draagkracht aanzienlijk kan versterken. De interactie tussen de groepsleden 
staat centraal; het vertellen aan elkaar, het betekenis hebben voor elkaar. 

De communicatie in dit soort van groep ligt vooral op interactie- en 
bestaansniveau (zie later). Deze groepen bieden veel ruimte voor inbreng van de 
leden van de groep en zijn bij gevolg dus meestal niet te rigide gestructureerd. 
Deze groepen zijn meestal niet te groot en ze komen relatief vaak bij elkaar. 

HHH : De handen 

Dit soort groepen zijn gericht op competenties. De handen staan centraal als 
symbool voor de vaardigheden waarin de deelnemers hopen te groeien. Het 
aanleren en oefenen van nieuw gedrag staat centraal. We vinden voorbeelden in 
de vorm van cursussen of vaardigheidstrainingen. 

De begeleider van de ‘handen’-groep zal leersituaties creëren om tot een 
leerproces te komen bij de deelnemers. Dit tracht hij te doen in een veilige oefen- en 
leersituatie. Hij kan dit doon door middel van allerlei werkvormen (huiswerk, 
rollenspelen, …). Het doel is dat de deelnemers die nieuwe vaardigheden onder 
de knie krijgen meer zelfvertrouwen ontwikkelen en tot een betere 
zelfwaardering komen. Er bestaan veel verschillende groepen, die rond evenveel 
verschillende competenties werken. Er bestaan bijvoorbeeld sociale 
vaardigheidstrainingen, die de communicatieve en sociale vaardigheden van de 
groepsleden trachten aan te scherpen. Daarnaast bestaan er ook trainingen die 
cliënten een beter probleemoplossend vermogen aanleren, of sessies rond 
conflicthantering of gesprekstechnieken. 

Dit soort groepen kent veelal een strakke structuur en een tijdsplanning. 
Meestal ligt het aantal samenkomsten reeds bij het begin van de 
groepsbijeenkomst vast. De communicatie in dit soort groep ligt voornamelijk op 
procedureniveau, soms is er ook ruimte voor interactie- en bestaansniveau (zie 
verder). 

Lidmaatschaps- en referentiegroepen 
Lidmaatschapsgroepen worden gekenmerkt doordat leden er lid van 
uitmaken,  meestal door een formele inschrijving op naam. De leden zijn 
aanwezig op bijeenkomsten van de groep.  
Bij referentiegroepen zijn leden betrokken bij het groepsdoel, hebben ze een 



   

 

 

bepaalde plaats binnen de groepsstructuur, leven ze bewust de groepsnormen 
na en beïnvloedt de groep in sterke mate het gedrag van individuen. 

Men hoeft niet altijd lid te zijn van een referentiegroep, men kan ook wensen 
van er lid van te worden. Men onderscheidt in dit opzicht positieve en negatieve 
referentiegroepen: 

• Positieve referentiegroepen: men wil er deel van uitmaken en er de status 
van krijgen (vb.: iemand wil lid worden van de Rotaryclub, van de loge, van 
de charismatische beweging);  

• Negatieve referentiegroepen: men wil vermijden van er mee geassocieerd te 
worden (vb.: de puber met het ouderlijke gezin, de anti-globalisten) 

Formele en informele groepen 

Formele groepen kennen een sterke organisatie, veelal gestructureerd door een 
werk- of taakorganisatie. In dit soort groepen ligt de groepsstructuur ingebed in 
het grotere geheel van een organisatie. Ook de doelen en procedures worden 
voornamelijk beheerst door factoren die buiten de concrete groep liggen. Zulke 
groepen zijn niet autonoom en in het lidmaatschap spelen veel onvrijwillige 
factoren mee (voorwaarden tot toetreding). Vaak is een ledenlijst terug te vinden.  

Bij formele groepen zijn dus een aantal kenmerken van de groep expliciet en 
formeel geformuleerd. Zo zijn in firma’s en openbare diensten de taken, de 
werkwijze en de normen waaraan in de groep moet worden voldaan opgenomen 
in voorschriften en procedures. 

Bij informele groepen zijn structuur, doelen en procedures niet expliciet en 
formeel geformuleerd. Ze zijn integendeel eerder vaag en impliciet. Informele 
groepen kennen een grotere autonomie: ze kunnen zelfstandig hun eigen 
activiteiten bepalen en staan eerder los van organisatorische beperkingen. Ze 
ontstaan meestal spontaan vanuit een gemeenschappelijke belangstelling en 
worden in stand gehouden door interpersoonlijke betrokkenheid. Een 
therapiegroep is een voorbeeld hiervan.  

Bij informele groepen blijven de kenmerken dus meestal impliciet en vaag. Zij 
danken hun ontstaan aan persoonlijke belangstelling en interpersoonlijke 
attractie. Deze groepen zijn autonoom, zij kunnen hun eigen activiteiten bepalen 
en zijn niet gebonden aan organisatorische beperkingen. 

Het blijkt echter dat ook in formele groepen onderliggend informele groepen 
kunnen bestaan. Deze informele groep zal dan begaan zijn met de relaties en 
persoonlijke aspecten binnen de groep, die in de formele structuur weinig of niet 
aan bod komen. 



   

 

 

1.3 Groepsdoelen 

Elke groep heeft minstens één (gemeenschappelijk nagestreefd) doel. Ook de 
doelstellingen van groepen op zich verschillen van aard. De centrale vraag in 
elke groep handelt over wat de groep wil bereiken. 

1.3.1 Taakaspecten en sociaal-emotionele aspecten 

Elke groep heeft twee essentiële opdrachten:  

- het bereiken van zijn doel(en) = taakaspect 
- het in stand houden van de groep = sociaal-emotioneel aspect 

Om te kunnen spreken van een goed functionerende groep moeten beide 
opdrachten ingevuld worden en dienen groepsleden op hun beurt dan ook bij te 
dragen aan het vervullen van deze taken. 

Taakaspecten Sociaal – emotionele aspecten 
- Extern systeem 
- Voortbestaan van de groep in 

de omgeving 
- Bereiken van het doel 
- Wat wordt er gedaan 
- Taakgerichte activiteiten 
- Taakoriëntatie 
- Meestal formele leider 
- Bewaakt het resultaat 
- Nadruk op formele functies 
- Formele groepsstructuur 

 

- Intern systeem 
- De groep als groep in stand houden 

dus voortbestaan binnen de groep 
- Het interne groep functioneren 
- Hoe gaat men met elkaar om 
- De onderlinge betrekkingen 
- Sociaal – emotionele oriëntatie 
- Zowel formele als informele leider 
- Bewaakt de voldoening 
- Nadruk op psychologische en 

persoonlijke functies 
- Informele groepsstructuur 

1.3.2 Het belang van groepsdoelen 

Het doel maakt een groep tot groep. Verschillende personen die hetzelfde willen 
nastreven of bereiken vormen samen een groep. Zonder doel kunnen we niet 
spreken van een groep. Het groepsdoel is een belangrijke groepsdynamische 
kracht. Uit dit doel vloeien de andere groepsdynamische processen voort: 
leiderschap, groepscohesie, groepsnormen, communicatiestructuren,...  

Groepsdoelen zijn belangrijk om volgende redenen:  



   

 

 

-    Het doel richt alle activiteiten van de groep en van daaruit worden de  
     individuele bijdragen gewaardeerd. Brengt bijvoorbeeld iemands bijdrage de     
     groep dichter bij het doel, dan verwerft dat lid status en macht. Uit de    
     doelstellingen komen normaal ook de normen voort (wat wordt toegestaan,  
     wat wordt er niet getolereerd).  

-       Gemeenschappelijke doelen scheppen een band tussen de leden van een  
        groep, zodat er een samenhang tussen de leden ontstaat.  

-       De communicatie wordt vergemakkelijkt omdat het gemeenschappelijk   
        onderwerp samenhorigheid en contact verschaft.  

-       Uit de doelverwerving volgen ook de functies of rollen die de leden gaan  
        vervullen.  

-       De gemeenschappelijke motivatie kan integrerend werken en nieuwe   
        energie oproepen.  

-       Tenslotte kunnen de energie en de activiteiten van de groepsleden op dit 
doel gericht worden, waardoor individuele behoeften minder op de voorgrond 
treden. Dit komt heel duidelijk naar voor in werksituaties waar men, ondanks het 
feit dat men niet zo goed met elkaar kan opschieten, hier omwille van de 
voortgang van het werk geen al te groot punt van maakt.  

 Het is duidelijk dat een omgekeerd proces zich zal voordoen wanneer groepen 
om welke reden dan ook geen gemeenschappelijk doel meer hebben:  

-       Er is geen onderwerp  
-       Men praat weinig met elkaar  
-       Men doet weinig samen  
-       De contacten buiten de groep worden belangrijker  
-       De energie voor groepsactiviteiten begint te ontbreken  
-       Men heeft geen tijd meer 
-       Men ontdekt dat men eigenlijk helemaal niet zoveel dingen gemeen heeft 
-       Spanningen steken de kop op, er ontstaan ruzies en conflicten  
-       De groep valt uit elkaar, misschien zonder dat men het in de gaten heeft.  

Men kan het bovenstaande soms constateren bij een vriendengroep die ouder is 
geworden. Op een bepaald moment kan blijken, dat men feitelijk geen 
gemeenschappelijke interesses meer heeft, doch alleen een gemeenschappelijk 
verleden.  



   

 

 

1.3.3 Het stellen van een groepsdoel  

De groepsdynamica ziet het doel als een eigenschap van de groep. Het stellen 
van een groepsdoel is een proces. Via een proces van besluitvorming wordt door 
de groep als geheel gekozen voor bepaalde doelstellingen. Soms kan er wel een 
doel van buitenaf opgelegd zijn, maar dan nog is het belangrijk dat de groep zich 
daarmee verhoudt en zich dit doel als het ware ‘eigen maakt’. Het is belangrijk 
dat een groep zich achter het groepsdoel stelt. Hiervoor is vaak bewuste 
begeleiding en beïnvloeding van de groep vereist (zeker bij groepen waar men 
‘gedwongen’ lid van is, zoals bijvoorbeeld een leefgroep). Dit laatste wordt voor 
een belangrijk deel van de groepsleiding verwacht.  

1.3.4 Het werken met groepsdoelen  

Om daadwerkelijk met groepsdoelen te kunnen werken moeten ze concreet 
gemaakt worden voor de leden. Tevens moet er duidelijkheid zijn over de manier 
en de weg om de doelen te bereiken. Het is ook van belang dat de groepsleden 
hierbij betrokken worden en hierover van mening kunnen wisselen of inspraak 
krijgen. In een leefgroep kan men bijvoorbeeld in het kader van een aantal 
projecten en activiteiten door de groep en leiding gezamenlijk bepaalde doelen 
nastreven.  

1.3.5 Formele vs informele doelen 

Formele doelen zijn door iedereen van de groep gekend en worden meestal 
vastgelegd. De groepsleden worden vaak gerecruteerd in functie van het reeds 
vastgelegde doel. Het formele doel van een school is bijvoorbeeld het 
aanbieden van kwaliteitsvolle educatie.  

Informele doelen komen pas in de loop van het groepsproces tot stand. Het is 
zeker geen vanzelfsprekendheid dat alle groepsleden dit doel  kennen.  Het wordt 
dan ook niet ‘officieel’  vastgelegd. ‘Plezier maken’ kan een informeel doel worden 
van de studenten binnen een opleiding. 

Wanneer er sterke informele doelen aanwezig zijn, bestaat er meestal een 
informele groepsstructuur. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het 
groepsproces. Bijvoorbeeld, hoe belangrijker de informele doelen ervaren 
worden door de groep, hoe moeilijker beïnvloeding van buitenaf zal verlopen. 
Ook zal bijvoorbeeld de aanwezigheid van een informeel leider die voor de 
groep een noodzakelijke functie vervult, een positief of negatief effect hebben 
t.a.v. de groepsdoelen. De groep kan bijvoorbeekd bereid zijn iets voor de leider 
over te hebben: men geeft dit groepslid een bepaalde status en macht. Hiermee 
verkrijgt de informele leider invloed en kan hij ervoor kiezen om individuele 



   

 

 

doelen in te voeren en na te streven. 

Wanneer het doel van de groep duidelijk is, zullen hier de activiteiten van de groep 
op gericht worden. De individuele bijdragen van de groepsleden worden 
gewaardeerd/geëvalueerd vanuit deze doelen. De groepscohesie zal vergroten 
des te duidelijker het doel en de af te leggen weg ernaar toe is. Dit zal tevens de 
interesse en sympathie van de groepsleden prikkelen t.a.v. de groepstaak. 
Wanneer het doel onduidelijk is, zal de groep eerder onzeker en minder 
gemotiveerd zijn. In deze groepen heerst eerder weinig samenhorigheid. Dit heeft 
effect op de groepsefficiëntie en geeft een lage zelfwaarderingsscore.  

1.3.6 Coöperatie vs competitie 

De kernvraag die we ons stellen t.a.v. het bereiken van het doel is of er zal 
gepoogd worden het groepsdoel te bereiken via samenwerking of door 
onderlinge wedijver. Onderstaand schema maakt de verschillen duidelijk tussen 
coöperatie en competitie op gebied van werkwijze en invloed op de groep.  

Coöperatie 

• Het doel kan gezamenlijk 
bereikt worden 

• Ieder is elkaars helper 
• Veel samenwerking 
• Aandacht voor onderlinge 

communicatie 
• Wederzijds begrip en 

waardering 
• Vriendelijkheid en 

behulpzaamheid 
• Hogere prestaties in minder 

tijd 
• Gericht op het doel en een 

ordelijk verloop 

Competitie 

• Slechts één persoon/subgroep kan 
het     doel bereiken, ‘de winnaar’. 

• Ieder is elkaars concurrent 
• Weinig of geen samenwerking 
• Weinig aandacht voor communicatie 
• Geen begrip en waardering voor de 

ander 
• Men helpt niet, is tegen de ander 
• Individuele prestaties die niet door 

de hele groep gedragen worden. 
•  Gericht op individueel winnen of 

groepsdoel wordt bepaald door de 
dominante persoon in de groep 



   

 

 

1.4 Methodieken en werkvormen 

Het spreekt voor zich dat de keuze voor de ene of de andere methodiek of 
werkvorm voor een groot deel afhangt van doelstelling van de groep. Als de groep 
eerder gericht is op informatieverwerking (‘het hoofd’), zal een andere 
methodiek aangewezen zijn dan wanneer de groep eerder een focus legt op de 
verwerking van gevoelens en ervaringen (‘het hart’) of op het aanleren van 
competenties (‘de handen’). 

In de keuze van een methodiek of werkvorm speelt ook een rol in hoeverre de 
groepsbegeleider zelf zich met de ene of de andere methodiek of werkvorm 
vertrouwd voelt. Het is belangrijk dat de leider van de groep zich veilig voelt (en 
dus de eigen veiligheidsgrenzen kan respecteren). Als de groepsbegeleider zich 
onveilig voelt, zal dat een negatief effect op de groep en het groepsklimaat met 
zich meebrengen. 

 



   

 

 

2 De ontwikkeling van groepen 

2.1 Inleiding  

Groepen veranderen in de loop van de tijd. Ook de groepsdynamische processen 
die we in volgende hoofdstukken zullen zien (leiderschap, cohesie, normen,…) 
zijn niet steeds dezelfde in één groep. 

Deze eigenschappen van groepen veranderen dus of m.a.w. groepen ontwikkelen 
zich. Hieronder volgt een eenvoudig model van de ontwikkeling van groepen. De 
ontwikkeling wordt geschetst aan de hand van een nieuw gevormde groep 
waarvan de leden elkaar nog niet goed kennen. Dit basismodel beschrijft zes 
fasen: voorfase, inclusie of oriëntatiefase, confrontatie of machtsfase, harmonie 
of affectiefase, groei of fase van de autonome groep en afsluitingsfase. Uiteraard 
zullen niet elke groep alle fasen doorlopen. De fasen kunnen elkaar overlappen 
en de duur van iedere fase is voor alle groepen verschillend. Bovendien is het zo 
dat bepaalde fasen regelmatig in het groepsproces terugkomen, de ontwikkeling 
van de meeste groepen is dan ook eerder spiraalvormig dan rechtlijnig. 

 

2.2 De Fasen in groepsontwikkeling 

Er zijn dus zes fasen in het onderstaande model van groepsontwikkeling. 
Hieronder staan ze samengevat. 

 Voorfase Dit is de fase die vooraf gaat aan het ontstaan van 
de groep. Groepen kunnen bewust opgericht worden 
of eerder spontaan ontstaan. In het geval van bewust 
oprichten zal er gericht nagedacht 

worden over de opstart van de groep. 
Inclusiefase/ oriëntatiefase Dit is de opstart van de groep of wanneer er iemand 

nieuw in de groep komt bevindt deze persoon zich in 
deze fase. Nieuw zijn in een groep brengt veel 
onzekerheden en een gevoel van onveiligheid met 

zich mee. 
Confrontatiefase/ machtsfase De leden zoeken hun positie in de groep. Daarbij 

wordt er ook kritiek 

gegeven. Er ontstaan subgroepen, er is strijd en 
sommige leden zullen vluchten. 



   

 

 

Harmoniefase/ affectiefase De groepsstructuur is duidelijk. De groep probeert 
conflicten te vermijden en is vooral gericht op het met 
mekaar overeenstemmen en de samenhang van de 
groep (harmonie). Onderliggend is er wel een 
voorkeur voor bepaalde personen (sympathie) en 
afkeer ten 

opzichte van andere personen (antipathie). 
Autonome fase/ groeifase. Hier gaat het om een volwassen groep. De groep 

kan zich bewust en expliciet met de vragen die in de 
groep leven bezighouden en 
problemen en taken zelfstandig oplossen. 

Afsluitingsfase De groep wordt hier afgesloten. De gezamenlijke 
taak eindigt en ook de sociaal-emotionele banden 
worden afgesloten. 

 Vanaf dat de groep samenkomt (inclusiefase) spelen er vragen bij de 
groepsleden en zullen ze zich op een bepaalde wijze gedragen. Hier kan ja dan 
als groepsleider op inspelen door een aantal interventie te ondernemen. Als 
opvoeder bij een bepaalde groep, zal je je dus steeds kunnen afvragen in welke 
fase de groep en bepaalde leden zich bevinden om er dan gericht op in te 
spelen.  

Hieronder wordt dit verder besproken.  

2.2.1  De Voorfase 

Vooraleer een groep een eerste keer samenkomt, spelen er zich al heel wat zaken 
af. Voor het ontstaan van een groep zijn er twee mogelijkheden: een groep kan 
bewust opgericht worden of eerder spontaan ontstaan vanuit de groep zelf 
(bijvoorbeeld een vriendengroep). 

 In het eerste geval ligt de oorsprong buiten de groep zelf. Sommige auteurs 
beschrijven het ontstaan van een groep als het resultaat van planning en 
vooroverleg in de directe sociale omgeving van de nieuwe groep. Men wijst 
daarbij op de rol van behoeften en belangen die in het grotere sociale verband 
onvoldoende onderkend en ingevuld worden. Zo gezien komen nieuwe groepen 
voort uit onvrede met het bestaande systeem: tekorten en blinde vlekken in een 
maatschappij of in een organisatie stimuleren tot groepsvorming. 

 Het gaat hier dan om bewuste planning en er men kan bv. vooraf nadenken 
over: het formuleren van de doelstelling, de vertaling van de doelstelling in een 
programma van activiteiten, een keuze voor werkvormen en methodieken, het 
vaststellen van een taakverdeling, het veiligstellen van voldoende financiële 
middelen, besluiten over de groepssamenstelling en de groepsgrootte, de 



   

 

 

planning van lokalen en tijdstippen van bijeenkomst, zorg voor de hulpmiddelen 
e.d. Vb. teams, werkgroepen, leefgroep, vereniging,…. 

Indien je als agogisch werker betrokken bent bij deze voorfase kan je hier mee 
over nadenken. 

Het tweede geval zijn er groepen waar het ontstaan van de groep meer 
‘spontaan’ lijkt plaats te vinden, zonder dat er van vooroverleg sprake is. Zo 
kunnen groepen ontstaan doordat afzonderlijke individuen zich bewust worden 
van hun gemeenschappelijke belangen of waarden en van hun onderlinge 
betrokkenheid, van het feit dat ze op elkaar aangewezen zijn. Deze individuen 
kunnen dan overgaan tot directe communicatie en interactie en zich hierdoor als 
groep afgrenzen van het grotere geheel. Vervolgens kan men beslissen tot 
gezamenlijke activiteiten over te gaan. Vb. vriendengroepen, koppelvorming, 
buurtwerking,.. 

 Ook de individuen die groepslid gaan worden maken in deze fase de afweging 
of ze al dan niet tot de groep gaan toetreden (met uitzondering van die groepen 
waar men geen keuze heeft over al of niet lid worden). Er zijn globaal twee 
soorten redenen te noemen waarom mensen lid worden van een groep: 

- Taakgerichte redenen: de aantrekkelijkheid van de groepsdoelen en/of 
groepsactiviteiten of de verwachting via het groepslidmaatschap 
privédoelen te bereiken. Men maakt hierbij steeds een afweging van de 
kosten/baten van het groepslidmaatschap. 
 

- Sociaal-emotionele redenen: de aantrekkelijkheid van de leden van de 
groep. Hierbij spelen een aantal factoren een rol zoals: 

§ Nabijheid en contact 
§ Lichamelijke aantrekkelijkheid 
§ Gelijkheid in bepaalde persoonseigenschappen 
§ Gelijkheid in houdingen en opvattingen 
§ Gelijkheid in sociale achtergronden 
§ Gemeenschappelijke rollen en waarden 
§ Gemeenschappelijk lot en solidariteit 
§ Overeenstemming met groepswaarden en groepsnormen 
§ Sympathie 
§ Vriendschap 

 



   

 

 

Naast aantrekkelijkheid behoren tot de sociaal-emotionele redenen ook het 
groepsklimaat en de verwachting dat de groep voorziet in sociaal-emotionele 
behoeften, zoals gezelligheid, contact en erkenning. 

De taakgerichte en sociaal-emotionele factoren samen bepalen de 
aantrekkingskracht van de groep. Beide soorten aspecten kunnen elkaar 
versterken of afzwakken. Zo kan men aanvankelijk vooral lid geworden zijn 
vanwege de aantrekkelijkheid van de groepsdoelen of -activiteiten, maar bij 
nadere kennismaking met de groepsleden besluiten van verdere deelname af te 
zien, omdat men een aantal groepsleden onsympathiek of onaantrekkelijk vindt. 
Omgekeerd kan men na een goed bevallende eerste kennismaking enthousiast 
zijn over de medegroepsleden en extra gemotiveerd zijn om aan de doelen of 
activiteiten mee te werken. 

 

 

 

2.2.2  De inclusiefase of oriëntatiefase 

Dit is het beginstadium van een groep, waarin deelnemers proberen zich te 
oriënteren. Iedereen brengt zijn eerdere groepservaringen met zich mee. Deze 
ervaringen vormen de achtergrond voor het beleven van de huidige groep. 

 De nieuwe situatie schept een gevoel van onveiligheid. Voor de groepsleden 
doemen er vragen op, die zelden bewust worden geformuleerd, maar die het 
individu toch in aanzienlijke mate kunnen bezighouden. Het centrale thema zijn 
de vragen en onzekerheden rond de eigen positie in de groep. Deze fase wordt 



   

 

 

ook wel aangeduid met de term ‘inclusie’ (binnen of buiten). De fase wordt 
afgesloten 

wanneer elk lid zijn plaats en zijn taak in de groep heeft gevonden. Mogelijke 
vragen zijn:  

- Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap? Hoeveel energie en inzet zal 
het vragen? 

- Wie zijn de anderen? Wat weet ik van ze? Ken ik iemand? Wie vind ik 
sympathiek? 

- Wat weten de anderen van mij? Accepteren ze mij? Wie vindt mij 
sympathiek? 

- Welke regels (normen) gelden in deze groep? Wie praat met wie? Hoe 
open kan ik zijn? Kan ik mezelf laten zien zoals ik ben? Welk gedrag is 
aanvaardbaar en welke grenzen worden daaraan gesteld? 

- Wie heeft invloed in deze groep? Is er een leider? Kan ik zelf de anderen 
beïnvloeden? Wordt er naar mij geluisterd? 

- Wat willen we eigenlijk? Hebben we een doel, een taak, een opdracht? 
Verwacht iemand iets bepaalds? 

In deze situatie van openlijke vragen en onzekerheden neigen de groepsleden 
ook tot een bepaald soort gedragingen, die erop gericht zijn de onzekerheid te 
verminderen.  

- Zich inhouden, kijken wat de anderen doen 
- Eigen onzekerheden niet tonen 
- Vriendelijk zijn en de aangename kanten laten zien 
- Zich zorgeloos, onverschrokken en energiek voordoen 
- Proberen de anderen te categoriseren, zich een voorstelling van hen te 

maken. Bv. ‘een praatjesmaker’, ‘een introvert iemand’, ‘een sympathiek 
figuur’,… (zie hoofdstuk Persoonswaarneming). 

- Zoeken naar gedragsregels en aanwijzingen 
- Afhankelijk zijn van een leider die zegt wat er gedaan moet worden 
- Zoeken naar goedkeuring en ondersteuning. Zoeken naar ‘bondgenoten’. 

Als groepsbegeleider kunnen in deze fase de volgende interventies helpend 
zijn: 

- het bieden van duidelijkheid over: de doelstellingen, de groepsstructuur, 
de programmaopzet, groepsprocedures (regels en afspraken) 

- grenzen stellen (vb. luisteren, elkaar laten spreken, geen geweld, …) 



   

 

 

- initiatief en verantwoordelijkheid 
- goed voorbereid zijn  
- tijd geven voor kennismaking, bijpraten en vertrouwen 
- bevorderen van een klilaat van veiligheid en vertrouwen 
- stimuleren van ope nen directe communicdatie in groep, groepsleden 

laten reageren, erop letten dat niet alleen dominante leden aan bod 
komen 

- groepsleden en de groep aanspreken op positieve kwaliteiten en dus niet 
op wat de groepsleden of de groep missen. 

- aandacht voor angsten en onzekerheden bij beginnende groepsleden 
- benadrukken en accepteren dat elke beginnende groep veel energie moet 

besteden aan groepsvorming, verheldering van gevoelens, vinden van 
werkafspraken en een werkstructuur 

- beseffen dat je als groepsbegeleider niet alles in de hand hebt, maar ook 
niet alles aan de groep kan overlaten 

-  

 

 

2.2.3  De confrontatiefase of machtsfase 

Na het overwinnen van de eerste onzekerheid wordt een deel van de 
terughoudendheid opgegeven. De groepsleden drukken zich persoonlijker uit, ze 
beginnen hun dagelijkse gedrag te vertonen. Nu wordt ook kritiek gegeven op het 
gedrag van anderen. Er wordt uitdrukking gegeven aan agressieve gevoelens. 

De individuen zoeken hun plaats in de groep. Tegelijkertijd bakenen ze – meestal 
geheel onbewust – de toekomstige groepsstructuur af. De vragen die de 
groepsleden zich nu stellen zijn anders dan die in de oriëntatiefase, en meer 
betrokken op de groep als geheel dan op de afzonderlijke groepsleden.  



   

 

 

- Wie hoort er echt bij? (lidmaatschap) 
- Wat wordt er van iedereen verwacht? (rolverdeling) 
- Hoeveel invloed hebben de groepsleden? Hoeveel macht en invloed heb 

ik en wie heeft er macht en invloed over mij? Door wie zal ik me laten 
beïnvloeden en hoe? (machtsverdeling) 

- Waar en bij wie ligt de controle of sturing van onze activiteiten? 
(leiderschap) 

- Welke regels zouden er in deze groep moeten gelden? (normstelling) 

In deze fase gaan de vragen dus rond controle, macht, dominantie, gezag, 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De leden wensen meer invloed te krijgen 
op het taakniveau. De oorspronkelijke leiding, procedures en criteria worden in 
vraag gesteld. 

Het kan lang duren eer het antwoord op deze vragen gevonden is, des te meer 
omdat verschillende groepsleden ze anders willen invullen.  
Volgende gedragingen zijn kenmerkend voor deze fase: 

Strijd  
Wanneer men zijn eigen meningen en voorstellen probeert door te zetten, 
bestaat er weinig bereidwilligheid om toe te geven of compromissen te sluiten. 
Men luistert niet eens goed naar elkaar. De andere persoon wordt als 
tegenstander ervaren en – meer of minder openlijk- persoonlijk aangepakt. 

Vlucht 
Als de meningsverschillen ondraaglijk worden, trekken enkele deelnemers zich 
terug. Dit terugtrekken kan verschillende vormen aannemen: 

- Men verlaat fysiek de groep (weglopen, wegblijven) 
- Men verlaat psychisch de groep (niet meer meedoen, dagdromen) 
- Men ontkent de moeilijkheden (veranderen van onderwerp, afleiden, 

grapjes maken,…) 

Vorming van subgroepen 
De groepsleden sluiten zich aan bij ‘gelijkgezinden’ om sterker te staan in de 
strijd. Er ontstaan rivaliserende subgroepen die het voortbestaan van de totale 
groep in twijfel trekken. 

Er bestaan groepen die niet verder komen dan het stadium van de confrontatie. 
Over de centrale vragen van de groepsstructuur wordt nooit een besluit genomen. 
De strijd om de macht wordt een blijvende toestand – ook als hij onder de 
oppervlakte plaatsvindt. Het is dus een fase met een cruciale rol voor de verdere 



   

 

 

ontwikkeling van de groep: ofwel zal deze desintegreren ofwel zal de groep aan 
cohesie winnen. 

Interventies van de groepsbegeleider die in deze fase helpend zijn: 

- metacommunicatie: thematiseren wat er speelt, een gesprek over hoe de 
onderlinge communicatie verloopt en over hoe de onderlinge 
verhoudingen liggen in de groep  

- kritiek of weerstand accepteren en serieus nemen, en indien mogelijk en 
wenselijk op basis van de kritiek het programma of de doelstellingen 
bijsturen  

- kritiek op de groepsleiding toestaan en (indien van toepassing) zelf 
heretiketteren als constructieve pogingen tot een verbetering van het 
groepsfunctioneren  

- de eigen zorg delen met de groep en het eigen gevoel verwoorden (als 
voorbeeldfunctie), maar daarbij het groepsprobleem wel bij de groep zelf 
laten  

- onpartijdigheid, of beter nog: meerzijdige partijdigheid (SDH) 
- positief bekrachtigen van ieders inbreng (VOB) 
- rollen en posities in de groep ter sprake brengen 
- een niet-veroordelende houding  
- flexibiliteit bij jezelf als begeleider 

 

2.2.4  De Harmoniefase of affectiefase 

Als de groepsstructuur duidelijk geworden is, als er compromissen gesloten zijn, 
als de bereidwilligheid om tot overeenstemming te komen groter is dan de 
behoefte om gelijk te krijgen, kan er zich een nieuwe ontwikkeling voordoen. 

In deze fase is het centraal thema het relatiepatroon, dat de onderlinge 
verhoudingen regelt. Er zijn vragen en onzekerheden over de onderlinge 
betrokkenheid op elkaar. Het gaat hier over cohesie en intimiteit, gekenmerkt door 
vragen als:  

- Hoe persoonlijk zullen we met elkaar omgaan? 
- Welke mate van afstand of nabijheid zullen we in acht nemen? 
- Hoe sterk kunnen we elkaar vertrouwen en hoe kunnen we dat 

vertrouwen versterken? 



   

 

 

De vragen van onderlinge betrokkenheid brengen soms gemengde gevoelens 
van voorkeur en afkeer, van sympathie en antipathie naar boven. 

Volgende gedragingen kan men zien in deze fase: 

- Deelnemers voelen zich geaccepteerd, voelen zich erbij betrokken. Ze 
beginnen over ‘wij’ en ‘ons’ te spreken. 

- Er worden positieve gevoelens voor elkaar uitgedrukt. De uitingen worden 
persoonlijker, de speelruimte voor het gedrag is groter. Afwijkend gedrag 
wordt meer getolereerd. 

- Ook negatieve gevoelens worden duidelijk: persoonlijke vijandschappen, 
jaloezie, het ontstaan van subgroepjes die elkaar steunen. 

- De groep wordt als positiever ervaren. Plezier, lachen en ontspanning 
karakteriseren de sfeer in de groep. De werksfeer verbetert. 

- Als er beslissingen genomen moeten worden, kan men het snel met 
elkaar eens worden. Het leven in de groep wordt harmonisch. 

De harmonie berust zeker voor een deel op het feit dat conflicten vermeden 
worden. Er is niet alleen harmonie omdat men elkaar graag mag, maar vooral 
omdat men elkaar niet meer bekritiseert. Agressief gedrag is tegen de norm, 
ergernis wordt niet meer openlijk uitgedrukt. 

Na verloop van tijd ontstaat er echter een kloof tussen de feitelijke (negatieve) 
gevoelens en het harmonisch (positief) groepsgedrag van de deelnemers. 
Oprechtheid, openheid en spontaniteit worden opgeofferd voor de 
groepsharmonie. Opnieuw kan het individu niet meer ‘zichzelf’ zijn, hij of zij moet 
doen alsof. 

 Deze onderdrukte gevoelens vormen een verborgen gevaar: ze kunnen door 
een plotselinge uitbarsting de groep, die niet gewend is met conflicten om te 
gaan, laten springen. Of kunnen er toe leiden dat de groep stagneert en 
langzaam aan aantrekkingskracht inboet. 

Interventies voor de groepsbegeleider in deze fase: 

- aandacht voor functionele en disfunctionele rollen in de groep, heersende 
groepsnormen, groepsproces en groepsklimaat, onderlinge relaties en 
groepscohesie, besluitvorming en conflicthantering  

- ontwikkelen van samenwerking  
- tegemoet komen aan de onderlinge behoefte tot contact (die niet bij alle 

groepsleden gelijk zal zijn) 

  



   

 

 

- verkennen wanneer groepsband te beklemmend wordt of integendeel de 
betrokkenheid te gering wordt  

- aandacht geven aan uitwisselen van emoties, eerder ingaan op inhoud 
dan op vorm  

- zelf het goede voorbeeld geven door eigen ervaringen en gevoelens in te 
brengen  

- conclusies trekken voor de relaties in de groep en het onderling 
functioneren met elkaar  

- wijze van functioneren van groep ter sprake brengen  
- stimuleren dat ieder zijn eigen ervaringen naar voren brengt, accepteren 

van verschillen en tegenstellingen  
- zich proberen in te leven in de ervaringen van de anderen, het invoelend 

vermogen van de groepsleden verhogen  
- nagaan hoe ieder zich ‘in de groep’ voelt  
- meer aandacht voor groepsgerichte dan taakgerichte aspecten van leiding 

geven, ook zijn eigen functioneren bevragen  
- toevertrouwen van verantwoordelijkheid aan groep, delegeren van taken 

 

2.2.5  De autonome fase of de groeifase  

In deze fase komt de groep tot volwassenheid. Het gaat nu om het aanvaarden 
van zichzelf in relatie tot de anderen. Als een groep zich verder wil ontwikkelen, 
moeten deelnemers bereid zijn ook negatieve gevoelens en conflicten te 
accepteren. Ze moeten in de eerste plaats over hun onderlinge relaties kunnen 
spreken. De communicatie in de groep en de groepsstructuur moeten een 
gespreksonderwerp kunnen worden. Leden van een groep kunnen zich dan 
bijvoorbeeld expliciet met de volgende vragen bezighouden: 

Vragen i.v.m. de communicatiestructuur: 

- Met wie heb ik veel contact? Met wie niet? 
- Met wie ga ik ook buiten de tijd in de groep om? 

Vragen i.v.m. normen en conformisme: 

- Waar praten we in de groep wel over, waarover niet? 
- Aan welke gevoelens wordt uitdrukking gegeven? Aan welke niet? 
- Mag er gelachen worden? 
- Hoe open kan ik zijn? 



   

 

 

- In welke mate kunnen we toenadering zoeken? Mag genegenheid worden 
getoond? 

- Hoe schrander moeten (bv. in gesprekken) de bijdragen zijn? 

Vragen i.v.m. posities en rollen: 

- Welke plaats hebben de individuen in de groep? 
- Welke verwachtingen zijn daaraan verbonden? 
- Kan ik mijn plaats op een of andere wijze karakteriseren? 
- Wie neemt bij groepsgesprekken meestal het initiatief? 
- Wie doet het werk? 
- Wie houdt zich op de achtergrond? 
- Wie voort meestal het woord? Wie zwijgt? 

 Vragen i.v.m. machtsverdeling: 

- Hoe nemen we besluiten? Brengen we iets in stemming? 
- Ben ik het eens met het proces van besluitvorming? 

 Vragen i.v.m. persoonlijke behoeften: 

- Hoe voel ik mij in de groep? 
- In hoeverre kan ik ‘mezelf’ zijn? 
- Krijg ik wat ik graag wil hebben? 
- Geef ik wat ik graag geven wil? 

 Vragen i.v.m. de groepsdoelen: 

- Wat willen we eigenlijk? 
- Doen we wat we willen? 
- Willen wij datgene wat wij op dit moment doen? 

Verdraagzaamheid voor conflicten: 

- Hoeveel ruzies kunnen wij verdragen? 
- Onderdruk ik persoonlijke meningen om de ‘groepsrust’ niet in gevaar te 

brengen? 
- Ben ik bang om mij door tegenspraak onbemind te maken? 

Deze vragen lijken soms op de vragen die in de andere fases aan bod komen. Het 
grote verschil is echter dat deze vragen nu expliciet geformuleerd kunnen 
worden, terwijl de groepsleden in de vorige fasen ieder voor zich en meestal 
onbewust een antwoord proberen te krijgen op die vragen. 



   

 

 

  

Interventies van de groepsbegeleider die de groep in deze fase steunen: 

- het bevorderen van openheid  
- stimuleren dat men zich persoonlijk uitdrukt  
- zelf persoonlijk zijn, uiting geven aan de eigen 

beleving van het groepsgebeuren  
- stimuleren van feedback op elkaar  
- groepsleden verantwoordelijkheid leren nemen voor 

de eigen ervaringen  
- stimuleren van empathie en openstaan voor wat 

ander wil zeggen  
- bewaken van grenzen aan intimiteit of zelfonthulling 

 

2.2.6  De afsluitingsfase 

Wanneer groepen aan hun einde komen, breekt de afsluitingsfase aan. In deze 
laatste fase kan men twee aspecten onderscheiden. Een eerder taakgericht 
aspect: de afsluiting en een eerder sociaal- emotioneel aspect: het afscheid. 

a. De afsluiting  

De afsluiting is de formele ontbinding van de groep. Gewoonlijk laat men dit einde 
voorafgaan door een gezamenlijke evaluatie, waarbij de bereikte resultaten 
vergeleken worden met de vooropgestelde. 

Volgende vragen komen aan bod: 

- In welke mate zijn de doelen behaald? 
- Zijn er bepaalde doelen afgevoerd en zijn er andere voor in de plaats 

gekomen? Zijn er nieuwe doelen bijgekomen? 
- Hoe is het proces van onderlinge samenwerking verlopen. 
- Eventueel kunnen de leden ook individueel een evaluatie maken van hun 

tijd in de groep. 

 

 

 



   

 

 

b. Het afscheid 

De sociaal-emotionele banden worden in de afsluitingsfase losser. Men is zich al 
aan het voorbereiden op een volgende groepsvorming. Groepsontwikkeling wordt 
groepsafwikkeling. Men zou kunnen zeggen dat de drie kernthema’s in 
omgekeerde volgorde aan bod komen: eerst afronden van affectie, dan van macht 
en tenslotte van inclusie. 

Bij een afsluitingsfase is het belangrijk aandacht te besteden aan het afscheid. 
Ook hier kan je een aantal interventies doen. Men staat even stil bij wat men 
emotioneel voor elkaar heeft betekend. Men kan hiervoor verschillende vormen 
kiezen: 

- Een feedback ronde 
- Een symboolgeschenk als herinnering meegeven 
- Een groepsgesprek 
- Een afscheidsritueel (feestje, etentje, avondje uit,…) 

 

2.3 Het individueel doorlopen van de verschillende 
fasen 

Hierboven werden de verschillende ontwikkelingsfasen van een groep beschreven 
alsof de groep in zijn geheel de opeenvolgende fasen doormaakt, van start tot 
einde. Uiteraard zal men vaker te maken hebben met reeds bestaande groepen, 
waarbij de individuele leden de verschillende fasen zullen doorlopen. Dit is in de 
meeste gevallen zo bij een team of de leefgroep (tenzij men pas start met een 
groep). 

Op één bepaald moment in de tijd, kunnen de groepsleden zich dus in 
verschillende fasen kunnen bevinden, zodat de groep a.h.w. met vragen en 
gedragingen uit verschillende fasen tegelijk kan geconfronteerd worden. 

Zo zal voor elke nieuw lid dat zich aansluit bij de groep, zowel het individu als de 
groep als geheel de fasen van oriëntatie, confrontatie en harmonisatie opnieuw 
moeten doorlopen. Tegelijkertijd kunnen leden met meer anciënniteit bezig zijn 
met de expliciete vragen uit de autonome fase, terwijl een groepslid dat op het 
punt staat te vertrekken de groep dwingt om bezig te zijn met afsluiten en 
afscheid nemen.   

Ik ga hier iets dieper in op ‘als nieuw lid binnenkomen in een bestaande groep’, 
in omdat zo’n introductieperiode vaak moeilijk is. 



   

 

 

Als ‘nieuwkomer’ een groep binnenkomen, doe je best op kousenvoeten. De 
meeste mensen weten dat en kijken de kat uit de boom. De nieuweling wordt 
welkom geheten en voorgesteld. Soms vertelt men hem of haar ook nog over de 
taak en werkwijzen van de groep. Veel moet je als beginnend groepslid echter zelf 
ontdekken. Van de meeste zaken zijn de groepsleden zich zélf niet eens bewust. 
Zo moet men als groepslid te weten komen:  

- welke afspraken en normen er zijn over de taak en de daarbij 
gehanteerde werkwijzen  

- welke normen er bestaan omtrent de manier van met elkaar omgaan  
- wie er invloed heeft in de groep, bij welke gelegenheden en op grond 

waarvan  
- hoe de relaties liggen, wie er bevriend is met wie, welke subgroepen er 

zijn en bij welke mensen men zich zou willen aansluiten  
- waaruit de subcultuur van de groep bestaat: jargon, speciale grapjes en 

woordspelingen, rituelen, belangrijke voorvallen uit het verleden van de 
groep  

- hoe de relaties van de groep met de buitenwereld zijn: met andere 
concurrerende of bevriende groepen en organisaties en met de 
organisatie waarvan de groep zelf deel uitmaakt. 

Ook de groep let op de nieuweling.  
Past hij bij ons? Past hij zich aan? Hebben we wat aan hem? Groepsleden die in 
het begin het gezelschap van de nieuweling zoeken zijn vaak minder in de groep 
verankerd: ‘dissidenten’ of mensen die om andere redenen alleen staan. Een 
verbond met de nieuwkomer heft hun isolatie op en versterkt hun positie. 
Invloedrijke personen aanvaarden de nieuweling slechts als deze zich schikt in 
de bestaande verhoudingen. 

Invloed krijgt men in het begin niet. Wél is het mogelijk de ideeën van anderen te 
ondersteunen en zich een solidair groepslid te tonen, waardoor een band met de 
andere groepsleden kan ontstaan en je zo krediet verwerft. 

Als een aantal mensen tegelijk lid van een groep wordt, ligt het anders. Als ze 
elkaar steunen zullen ze wel degelijk in staat zijn in korte tijd invloed te krijgen. De 
meeste organisaties realiseren zich dat een groot aantal nieuwe leden tegelijk, de 
veiligheid en de rust bedreigt. Men selecteert daarom mensen die lijken in de 
groep te passen en laten hen een proef- of leerperiode doorlopen waarin ze de 
nieuwe nog altijd terug kunnen ‘uitsluiten’. Als groepen of organisaties er echter té 
goed in slagen om nieuwe leden tot conformiteit te brengen, lopen ze het gevaar 
te verstarren en alle mogelijkheden tot constructieve verandering te onderdrukken. 



   

 

 

Oefening 

Kies één van de groepen waar je al langer lid van bent en ga op zoek naar de 
verschillende fasen die deze groep doorlopen heeft. Je kan ook je eigen 
evolutie als groepslid bekijken doorheen de verschillende fasen. 

- De voorfase: wat heeft er gespeeld in de voorfase van de 
groep? Was er vooroverleg of is de groep spontaan ontstaan? 
Om welke redenen ben je lid geworden van deze groep? 

- De oriëntatiefase: hoe gedroegen mensen zich in het begin? 
Hoe voelde je je? Wat herken je daarin van de thema’s oriëntatie 
en inclusie? Heb je zulke signalen later ook nog gezien? Zo ja, 
wanneer en onder welke omstandigheden? 

- De machtsfase: kun je je herinneren dat er in de groep signalen 
waren van een machtsfase, waarin bijvoorbeeld om invloed werd 
gestreden: bekvechterij, impasses, terugkerende discussies, 
mensen die ‘op hun strepen gingen staan’, ‘niet voor anderen 
onder willen doen’, gehakketak op de begeleider(s)? 

- De affectiefase: welke signalen kun je je herinneren van een 
affectiefase in de groep, bijvoorbeeld momenten waarop 
duidelijke uitingen van positief en/of negatief gevoel te ervaren 
waren, zoals waardering voor personen, ontroering, uiting van 
positieve gevoelens voor de groep als geheel, streven naar 
harmonie en het vermijden van openlijke conflicten? 

- De autonome fase: in welke mate heeft de groep ook de 
autonome fase bereikt? Welke signalen kun je daarvan 
benoemen? 

- De afsluitingsfase: als er een einde aan de groep is gekomen of 
als jij zelf de groep verlaten hebt, hoe werd dit dan ervaren? Was 
er aandacht voor evaluatie en afscheid? 

- Ben je ooit als nieuw lid bij een bestaande groep gekomen? 
Herken je je ervaringen in wat in de cursus vermeld wordt? 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3 Communicatie in groepen 

Bij communicatie in groepen treden eerst en vooral dezelfde fenomenen op als 

bij communicatie tussen twee of meer personen. Een aantal fenomenen zijn 

meer kenmerkend aan communicatie in grotere groepen, zoals het optreden van 

bepaalde communicatiestructuren of het opnemen van bepaalde rollen of 

functies door individuele groepsleden, die al dan niet functioneel zijn voor de 

groep als geheel, zijn meer kenmerkend aan communicatie in grote groepen.  

We zullen ons vooral richten op de communicatie in een groep die aan een 

bepaalde taak werkt. Om de taak tot een goed einde te brengen moeten 

groepsleden elkaar informeren,  met elkaar van mening verschillen, samen 

plannen maken en beslissingen nemen, een werkverdeling maken enz. 

Daarnaast moesten ze elkaar ook begrijpen, elkaar vertrouwen, en samen 

eventuele conflicten oplossen.  

Dit alles is slechts mogelijk als er een goede communicatie is. Het voortbestaan 

van de groep wordt hier in belangrijke mate door bepaald. Goede communicatie 

in groep komt niet zo maar tot stand. Vele factoren zijn daarop van invloed zoals: 

de inhoud van de taak, de kwaliteit van de onderlinge relaties, de grootte van de 

groep, de leiderschapsstijl, de ontwikkelingsfase waarin de groep zich bevindt,…  

Afhankelijk van al deze factoren ontwikkelt zich een bepaald 

communicatiepatroon waarin elk groepslid zijn eigen plaats heeft. 

3.1 Algemene kenmerken van communicatie  

In het OLOD communicatieve vaardigheden gaven we reeds aan dat men kan 

spreken van communicatie, wanneer iemand (de zender) via 

informatieoverdracht iemand anders (de ontvanger) beïnvloedt. Het spreekt voor 

zich dat we deze aspecten mee nemen in de communicatie in groepen en in de 

werkcontext. 

 



   

 

 

Een mogelijke manier om het communicatieproces in een schema voor te stellen 

is:  

 

1. De zender wenst een bepaalde informatie te communiceren, hij is de bron van 

de boodschap. 

2. De informatie wordt geëncodeerd, dat wil zeggen vertaald in bepaalde 

symbolen (vb. taal, gebaren, houding). 

3. Deze boodschap brengt hij over via eenkanaal . 

4.Terwijl de boodschap het kanaal passeert, is ze gevoelig voor storende 

invloeden  meestal aangeduid met de term ‘ruis’. Ruis kan ook optreden bij de 

zender (vb. bepaalde attitudes, vooroordelen, gebrekkige taalvaardigheid 

kunnen belemmering voor communicatie vormen) en de ontvanger (vb. zijn 

achtergrond, referentiekader, vroegere ervaringen, taalvaardigheid verhinderen 

juiste decodering).  

5. De ontvanger neemt de signalen inclusief de ruis waar. 

6. Hij decodeert (ontcijfert) de signalen. 

7. Hij geeft de signalen een bepaalde betekenis (effect): interpretatie van de 

boodschap.  

In elk van deze stappen kunnen communicatieproblemen optreden. 

Toegepast op de werking in de leefgroep vraagt dit dat we ons steeds afvragen 

of onze communicatie afgestemd is op onze doelgroep. We moeten dus bewust 

nadenken over hoe we onze boodschappen overbrengen. De persoon kan deze 

verkeerd interpreteren of er kan ruis optreden. Voor bepaalde doelgroepen 



   

 

 

(bijvoorbeeld personen met een verstandelijke beperking of autisme) wordt 

gebruik gemaakt van ondersteunende communicatie (pictogrammen, foto’s, 

gebaren enz) en worden afspraken gevisualiseerd met een pictogram. Onze taal 

mag niet te moeilijk zijn.. Voor personen met een communicatieve beperking is 

het vaak  nodig dat we opdrachten stap voor stap geven. Er kan zo ruis optreden 

door bv;  alle stappen tegelijk te geven, waardoor eerdere stappen vergeten 

worden. De persoon zal dan niet doen wat er gevraagd wordt.  

3.2 Communicatiestructuur 

Iedere groep heeft zijn eigen wijze van communiceren, zijn eigen 

communicatiestructuur. Dat is een netwerk van lijnen waarlangs de 

communicatie zich voortdurend beweegt. Ieder groepslid heeft daar zijn eigen 

plaats in en na verloop van tijd ontstaan er regelmatigheden en patronen.  

Je kan deze structuur observeren door bijvoorbeeld te registreren hoe vaak ieder 

groepslid het woord neemt en zich richt tot elk ander groepslid. Zo krijg je een 

overzicht van: wie het meeste spreekt, wie de meeste belangstelling krijgt, 

tussen wie de meeste gesprekken verlopen en ook aanwijzingen voor coalities 

en subgroepen, wie overgeslagen wordt, enz.  

Als we het hebben over de communicatiestructuur van groepen, kunnen we 

kijken naar hoe groepen communiceren en wat ze communiceren. Dit eerste 

heet de formele communicatiestructuur en dit tweede de inhoudelijke 

communicatiestructuur.  

3.2.1 Formele communicatiestructuur: 
communicatienetwerken 

Tussen de deelnemers aan een overleg bestaan communicatielijnen.  Het 

patroon van al die communicatielijnen noemen we een netwerk.  

We kunnen een aantal netwerktypen onderscheiden door te letten op verschillen 

in betrokkenheid van de deelnemers aan het overleg en op het verschil in 

mogelijkheden om met andere groepsleden te communiceren.   



   

 

 

In de literatuur worden een aantal communicatiepatronen onderscheiden, 
waarvan we er twee bespreken. Dit zijn twee eerder ‘extreme’ structuren, terwijl 
in de meeste groepen mengvormen van deze structuren zullen voorkomen. 

1) De sterstructuur: 

 

Hierbij verloopt de communicatie voornamelijk via één centrale figuur. Vb. klas 
met leraar, gezin met ouders als centrale figuur, sportclub waar trainer het voor 
zeggen heeft, werkgroep met aan hoofd een coördinator. 

In extreme omstandigheden is de centrale figuur diegene die alle informatie 
verzamelt en ze doorgeeft aan de groep. Hij neemt alle beslissingen, bepaalt de 
taken voor de groepsleden en coördineert ze. De groepsleden hebben weinig of 
geen onderling contact en zijn verder niet betrokken bij de besluitvorming. Men 
zou deze structuur kunnen karakteriseren als ‘autoritair’. 

Voordelen van deze structuur: 
- Duidelijke leidersrol, leider is onafhankelijk en autonoom.  

- Groepsleden zijn snel op de hoogte van de taak, zowel wat betreft de inhoud  
  als de wijze waarop de taak wordt aangepakt. Vooral bij betrekkelijk  
  eenvoudige taken kan op deze manier zeer snel en effectief worden gewerkt. 

- Vanwege het ontbreken van enig overleg met de groepsleden wordt er weinig  
  tijd verloren. 

- Besluitvorming kan dus op zeer snelle manier gebeuren. Er bestaat geen  
  mogelijkheid om eventuele conflicten langdurig te bespreken. Het is zelfs  
  mogelijk dat in een dergelijke situatie geen conflicten kunnen ontstaan. 

- Deze structuur is geschikt voor een groep die niet in staat is om bij elkaar te  
   komen. 
- Het is vrij eenvoudig om eventuele nieuwe groepsleden in te leiden in de taak. 

Nadelen van deze structuur: 
- De groepsleden worden niet gemotiveerd om op hun eigen wijze met de taak  
   bezig te zijn. Het is vrijwel onmogelijk om zelf initiatief te ontplooien,  
   beslissingen te nemen zonder overleg met de centrale figuur. 



   

 

 

- Op de duur kunnen groepsleden hun interesse verliezen in de taak en in de  
   resultaten van de groep. 

- Het is mogelijk dat de centrale figuur overbelast raakt, waardoor de groep als  
   geheel vast komt te zitten. 

- Het is vaak erg moeilijk om in een veranderende taaksituatie de noodzakelijke  
  veranderingen door te voeren. 

- Al het werk dat de groepsleden verrichten moet in deze structuur gecontroleerd  
   worden door de centrale figuur. 

2) De mazenstructuur: 

 

Deze structuur wordt gekenmerkt door een intensieve groepscommunicatie 
waarbij alle leden van de groep betrokken zijn. De betrokkenheid van de leden 
op de taak en op elkaar is groot. Men luistert zowel naar elkaars ideeën als 
gevoelens. Men zou deze structuur kunnen karakteriseren als ‘democratisch’.  

Voordelen van deze structuur: 
- Groepsleden zijn erg gemotiveerd om op eigen wijze met de taak bezig te zijn,  
  er worden veel initiatieven ontplooid. 
- Door de sterke verbondenheid met elkaar zal men niet gemakkelijk de groep  
  verlaten. 
- Omdat iedereen aan de besluitvorming deelneemt, zijn de beslissingen goed  
   doordacht, redelijk en haalbaar. 
- Het is niet nodig om al het werk dat de groepsleden verrichten te controleren,  
  omdat het samen werken zichzelf controleert. 
- Wanneer de taaksituatie zal veranderen, dan zal daar in het algemeen soepel  
   op worden gereageerd door de groep. 

Nadelen van deze structuur: 
- Doordat alle leden overal bij betrokken zijn, ligt het tempo van werken (in ieder  
  geval in het begin) lager dan bij de sterstructuur het geval is. 
- Er kan een taboe op leiderschap ontstaan. 



   

 

 

- Er wordt een zekere ervaring van de groepsleden vereist om te werken als  
  groep. 
- De maximale inzet van de groepsleden is een voorwaarde voor het welslagen.  
  Als er nieuwe leden bij de groep komen kost het veel tijd hen in te werken. Ze  
  zullen niet alleen op de hoogte moeten worden gebracht van de  
  taakactiviteiten, maar ook vertrouwd moeten raken met de werkwijze en de  
  manier van het met-elkaar-omgaan (het sociaal-emotioneel klimaat).  
- De taakgerichtheid kan dalen door onderlinge tegenstellingen en    
  meningsverschillen.   

Er zijn er meer:  

De cirkel met open verbindingen 

 

Alle leden nemen een gelijkwaardige positie in; iedereen kan rechtstreeks met 
iedereen praten. 

Het wiel 

 

De communicatie tussen de deelnemers verloopt via een centrale figuur, meestal 
de voorzitter. De voorzitter heeft ten opzichte van de andere deelnemers een 
veel centralere positie. Hij kan zelf met iedereen communiceren, maar de andere 
deelnemers zijn van hem afhankelijk bij hun communicatie. De deelnemers 
hebben t.o.v. elkaar een gelijkwaardige positie. 



   

 

 

De vork 

 

De communicatie tussen de deelnemers verloopt net als bij de wielstructuur via 
een centrale figuur. De deelnemers hebben echter onderling geen gelijkwaardige 
positie : de één heeft een centralere positie dan de ander. 

Conclusie : In termen van communicatiestructuren kunnen we zeggen dat in een 
kleine groep de cirkelstructuur mogelijk is, maar dat bij een grotere groep 
onvermijdelijk de wielstructuur gehanteerd moet worden en vaak het karakter zal 
hebben van de vorkstructuur, omdat er meestal tussen de deelnemers 
verschillen bestaan in deskundigheid of vaardigheid. 

Begeleiden van groepen: Groepsdynamica in praktijk - J.L.M. Remmerswaal - Google Boeken 

Welke structuur in welke situatie? 

Het is moeilijk om een aantal regels te noemen die aangeven in welke situatie 
welke structuur het ‘meest ideale’ zou zijn. Naargelang men meer democratisch 
wil werken, kan men eerder kiezen voor een mazenstructuur. Er kunnen echter 
praktische redenen zijn waarom men toch eerder kiest voor de sterstructuur. 

-  Tijdsfactor: als je binnen een bepaalde tijd de taak moet afwerken, kan het 
aangeraden zijn met een sterstructuur te werken. Een groep die niet aan tijd 
gebonden is zal gemakkelijker voor een mazenstructuur kiezen. 

-   Inhoud van de taak: de taak kan zo ingewikkeld zijn, dat men moet werken 
met  ‘deskundigen’. In zo’n situatie is de sterstructuur bijna automatisch 
aanwezig. Zijn de leden van de groep in even grote mate deskundig, dan kan de 
mazenstructuur meer aangeraden zijn. 

-  Grootte van de groep: het werken met de mazenstructuur kan in een grote 
groep zeer vertragend werken. Een mogelijkheid is dan natuurlijk om de grote 
groep te verdelen in subgroepen, dus meerdere mazenstructuren maken. 



   

 

 

-  Ervaring van de groep: een groep die al vaker met de mazenstructuur heeft 
gewerkt, zal daar steeds efficiënter mee omgaan. Er worden namelijk vrij hoge 
eisen gesteld aan de vaardigheden van de groepsleden om met de functies om 
te gaan, zodat wordt voorzien in de behoeften van de groep (zie verder, 
leiderschap). Je kan bij beginnende taakgroepen beginnen met een sterstructuur 
en langzaam overgaan naar een mazenstructuur. 

-  Doel van de groep: wat is de taak die de groep als doel heeft. Is het 
bijvoorbeeld louter feitenkennis, dan kan de sterstructuur volstaan. Is het eerder 
verwerken van informatie en ontplooien van een complexe activiteit, dan zal de 
mazenstructuur efficiënter zijn. 

Het is mogelijk dat een groep in de verschillende fasen van het werken aan een 
taak telkens een andere structuur kiest. Bijvoorbeeld: tijdens de voorbereiding en 
planning van de groepstaak de mazenstructuur; tijdens de uitvoering van de taak 
de sterstructuur, tijdens de evaluatie en eventuele voorbereiding van de 
volgende taak opnieuw de mazenstructuur. Het omgekeerde kan ook. 

Tenslotte is het ook mogelijk dat een groep niet kiest voor één van de twee 
‘extreme’ structuren, maar voor een mengvorm die bepaalde kenmerken van 
beide structuren in zich verenigt. 

3.2.2 Inhoudelijke communicatiestructuur 

Naast de louter formele communicatiestructuur (hoe verloopt de communicatie) 
kunnen we natuurlijk ook het inhoudelijke gespreksverloop observeren (wat 
wordt er gecommuniceerd). Dan kunnen we verdere systematische verschillen 
en patronen tussen de groepsleden op het spoor komen. Sommige groepsleden 
brengen vaak meningen naar voor, terwijl anderen vaker vragen stellen of zich 
oneens tonen met ingebrachte meningen.  

Om zulke aspecten systematisch te observeren kan men verschillende 
categorieën gebruiken. Eén zo’n gekend categorieënsysteem is dat van Bales. 
Hij maakte een analyseschema bestaande uit verschillende categorieën, 
waarmee je een interactieprofiel van je groep kan maken. Bales onderscheidt 12 
categorieën, die hij indeelt in vier hoofdcategorieën: 

3.2.2.1 Sociaal emotioneel gebied: positieve reacties 

1. Toont zich vriendelijk: geeft erkenning, biedt hulp, beloont, toont solidariteit. 

2. Ontspant de atmosfeer: maakt grappige opmerkingen, lacht, toont 
tevredenheid. 



   

 

 

3. Toont instemming: sluit zich stilzwijgend aan, valt bij, geeft toe, toont begrip. 

3.2.2.2 Taakgebied: pogingen om antwoord te geven, het probleem 
op te lossen 

4. Doet voorstellen: geeft richting aan de discussie, geeft suggesties voor 
mogelijke handelwijzen, zonder de autonomie van anderen aan te tasten, 
probeert het samenwerkingsproces te sturen.. 

5. Geeft zijn mening: evalueert, analyseert, uit gevoelens of wensen. 

6. Geeft richting: informeert, herhaalt, verduidelijkt, bevestigt.  

3.2.2.3 Taakgebied: vragen 

7. Vraagt om richting: zoals om informatie, oriëntatie, herhaling, verduidelijking. 

8. Vraagt om meningen: zoals om standpunten, evaluaties, analyse, expressie 
van gevoelens, wensen. 

9. Vraagt om voorstellen: om richting of sturing, om mogelijke wegen om verder 
te gaan. 

3.2.2.4 Sociaal-emotioneel gebied: negatieve reacties 

10. Toont zich oneens: stilzwijgende afwijzing, doet formeel, geeft geen hulp. 

11. Toont zich gespannen: vraagt om hulp, trekt zich terug, uit ongeduld, agitatie, 

angst, schaamte of schuld. 

12. Toont zich vijandig: kleineert anderen, verdedigt zich, houdt vast aan zijn 

standpunt, toont agressie of intolerantie. 

Het gedrag dat de leden stellen kan dus ondergebracht worden in ofwel het 

taakgebied (B en C) ofwel het sociaal-emotionele gebied (A en D). Het 

taakgebied gaat hier om alle reacties die te maken hebben met het vervullen van 

de opdracht/taak. Het kan dan gaan om zelf iets inbrengen (B) of inbreng van 

anderen vragen (C) . Het sociaal-emotionele gebied gaat over de onderlinge 

relaties, reacties die inspelen op de sfeer in de groep en tussen personen en 

uitingen van gevoelens. Het kan dan gaan om positieve reacties (A) en 

negatieve reacties (D).  



   

 

 

Elke interactie of gedragseenheid (verbaal of non-verbaal) van een groepslid 
wordt ondergebracht in een van deze categorieën en geturfd. Zo bestaat volgens 
Bales bij een typisch profiel van een kleine discussiegroep ongeveer de helft van 
de gedragingen uit pogingen tot probleemoplossing m.b.t. de taak (gebied B), de 
andere helft bestaat uit positieve en negatieve reacties en vragen. Er zijn 
ongeveer tweemaal zoveel positieve als negatieve reacties.  

Interactieprofielen kunnen de verschillen tussen groepen in beeld brengen of 
maken het mogelijk vergelijkingen te maken tussen verschillende bijeenkomsten 
van eenzelfde groep en zo de groepsontwikkeling nagaan.   

Door de namen van de groepsleden bovenaan te zetten, kan je ook per persoon 
een interactieprofiel maken. Zo zie je niet alleen hoeveel een bepaald groepslid 
heeft bijgedragen tot de discussie, maar ook op welke manier. Bales heeft zulke 
profielen gebruikt om verschillende leiderschapsstijlen te beschrijven (zie 
verder). Verder blijkt ook dat de actiefste groepsleden meestal ook de meeste 
communicaties ontvangen. Bovendien was er ook een duidelijk verschil met 
betrekking tot de inhoud van de communicaties. De actieve groepsleden geven 
meer informatie en spreken vaker hun mening uit, terwijl de opmerkingen van de 
‘weinig-communicerende’ leden vaker in de categorieën ‘instemming tonen’, ‘zich 
oneens tonen’ en ‘vragen om informatie’ vielen.  

3.3 Factoren die een rol spelen bij communicatie in 
groep 

We beschrijven de factoren die van invloed zijn op de wijze van communiceren 
in een team. Elke groep is gekenmerkt door een andere communicatiestructuur. 
Hierdoor krijgt het een identiteit. Als de communicatie geen duidelijke structuur 
heeft, zal een groep moeilijk kunnen samenwerken.  

Bij een aantal factoren voorzien we een oefening zodat je meer duidelijkheid kan 
krijgen over hoe de factor in jouw team invloed uitoefent.  

De volgende factoren hebben een invloed op de wijze van communiceren in een 
groep: 

• teamgrootte; 
• individuele verschillen; 
• status en invloed; 
• bezigheden en de taak van het team; 
• omstandigheden; 
• sympathie en antipathie; 
• groepsnormen. 



   

 

 

3.3.1 Groepsgrootte  

Indien je in een grote groep werkt, zal er voor elk groepslid minder gelegenheid 
zijn om binnen de beschikbare tijd zoveel te spreken als hij of zij wil. In een 
kleinere groep is er meer gelegenheid voor inbreng. Er worden dan ook andere 
verwachtingen aan je gesteld. Naarmate een groep groter wordt, worden actieve 
of spraakzame groepsleden vaak nog actiever terwijl zwijgzame leden zich meer 
op de achtergrond laten dringen. Leden van kleinere groepen zullen vaak meer 
tevreden zijn, omdat hun inbreng vaker wordt erkend. In een grote groep zal er 
minder aandacht aan hun inbreng besteed worden, zodat ze (achteraf) vaker 
ontevreden zijn met het groepsbesluit. 

Groepsgrootte heeft invloed op de interacties tussen leden. Naarmate de groep 
groter wordt, blijkt dat: 

- Het verschil tussen groepsleden die veel en groepsleden die weinig zegen  
  steeds groter wordt. 

- De groepsleider steeds meer zegt in verhouding tot de groepsleden. 

- Ieder groepslid minder zegt omdat er minder tijd beschikbaar is. 

- Een groter wordend aantal groepsleden weinig bijdraagt aan de interactie van  
   de groep. 

- De verschillende standpunten minder worden uitgediept. 

- Er meer rechtstreekse pogingen zijn tot het uitoefenen van controle over de  
  ander (bv. door te overtuigen)  en tot het bereiken van een oplossing. 

Groepsgrootte heeft eveneens een invloed op de relaties tussen de groepsleden 
en het groepsklimaat. Dit betekent dat de groepsgrootte van invloed is op de 
manier waarop wordt samengewerkt: 

- In grote groepen is er eerder subgroepsvorming en minder samenhang. 

- Hoe groter de groep is, hoe minder je je erbij betrokken gaat voelen. 

- Omdat je in grote groepen minder in kunt brengen heb je vaker last van  
   ontevredenheid en frustratie. 

- Naarmate een groep groter is, zijn de posities van de groepsleden, de status  

  van de leden en de hiërarchische verhoudingen steviger en duurzamer. 



   

 

 

- Hoe kleiner de groep, hoe sterker de banden tussen leden zich zullen 
ontwikkelen en versterken (sympathie en antipathie). 

Groepsgrootte heeft tenslotte een invloed op het leiderschap dat zich binnen de 
groep zal ontwikkelen. Omdat er, naarmate de groep groter wordt, minder 
spreektijd beschikbaar is, treedt er een wijziging op in de verdeling van de 
spreektijd. Er is een tendens tot centralisatie: 

- Steeds meer van wat er gezegd wordt, wordt gericht tot de groepsleider en   
  minder tot elkaar. 

- De gesprekken verlopen steeds meer via de groepsleider.  

- De groepsleider richt zijn opmerkingen meer tot de groep als geheel en minder  
  tot individuele groepsleden. 

- De groepsleden accepteren meer dat de begeleiding minder groepsgericht   
  wordt. 

- Er worden meer en zwaardere eisen gesteld aan de groepsleiderrol. 

- Er is minder gelegenheid voor wie dan ook van de ‘gewone’ groepsleden om  
  een leiderschapspositie in te nemen.  

In kleine groepen van vier of vijf leden heeft iedereen voldoende gedragsruimte 
en kunnen de capaciteiten van ieder voldoende tot hun recht komen. Maar in 
grotere groepen zullen alleen de krachtiger leden ruimte nemen om hun ideeën 
en capaciteiten naar voren te brengen.  

3.3.2 Individuele verschillen 

Hoe communicatiestructuren in groepen zich ontwikkelen heeft ook te maken 

met de groepsleden zelf. Zo zullen er groepsleden zijn die erg snel reageren en 

enthousiast zijn, en andere die bedachtzamer en meer terughoudend . 

Sommigen zijn graag veel aan het woord en anderen liever weinig maar het 

verschil in opleiding, leeftijd, geslacht, ervaring enzovoort kunnen ook invloed 

hebben op de communicatie in een team. 

Bart houdt meer van grapjes, Silke is eerder temperamentvol, terwijl Sarah een 

rustig type is en eerder een luisterende houding zal aannemen. Fred vindt het 



   

 

 

belangrijk dat je in een team geen ruzie maakt, terwijl Jan vindt dat 

meningsverschillen zo snel mogelijk uitgeklaard moeten worden. 

Voorts spelen ook verschillen tussen de persoonlijke normen van groepsleden 

een belangrijke rol. Zo zal de één bijvoorbeeld als norm hebben dat je niet 

openlijk ruzie maakt, terwijl een ander groepslid vindt dat meningsverschillen ter 

plekke uitgewerkt moeten worden.  

Er speelt echter meer dan alleen individuele persoonlijkheidsfactoren. Zo kunnen 

individuen anders participeren naargelang het groepsklimaat. Sommige leden 

treden sterk naar voor als er sprake is van persoonlijke aandacht of een 

vriendelijke sfeer, terwijl anderen zich meer aangesproken voelen als er sprake 

is van verschillen, discussie, machtsstrijd, enz.  

De spraakzaamheid hangt ook in sterke mate  af van de relatie tussen de 

gesprekspartners. Zo blijkt vaak dat hoe lager de inbreng van anderen is, des te 

hoger de eigen inbreng wordt. 

3.3.3 Status en invloed 

Doorslaggevend in de beïnvloeding van een groep s niet de kwaliteit van de 

ideeën, informatie of oplossing als zodanig. maar de verworven status als 

groepslid of de status die het groepslid krijgt door de functie die hij uitoefent.   

Het feit dat sommige groepsleden meer aan het woord zijn dan andere, heeft 
gevolgen voor hun status en invloed in de groep. Groepsleden die vaak aan het 
woord zijn zullen immers ook vaker worden aangesproken door andere 
groepsleden. Men wil hen laten merken of men het al dan niet met hen eens is, 
men werkt een bepaald punt verder uit, vraagt om hen verduidelijking enz. De 
gesproken interactie zal dus vooral verlopen tussen de meer spraakzame leden.  

Teamleden met veel initiatief, participatie en productiviteit krijgen een hogere 
status dan zwijgzame leden. Andere teamleden ervaren hen als personen met 
de beste ideeën (deskundigheid) en met de productiefste bijdragen. Objectief 
gezien is dit niet altjid zo:  soms hebben zwijgzamere leden betere voorstellen en 
is de kwaliteit van hun bijdrage hoger. Aangezien status in de beginfase van een 
groep sterk bepaald wordt door de mate van participatie en (toegeschreven) 
productiviteit, stijgt de status van actieve leden. Spraakzame en actieve 



   

 

 

groepsleden met een hogere status spreken vaak tegen elkaar en bekrachtigen 
zo elkaars positie (of vergroten hun onderlinge rivaliteit) ontstaat) Ideeën van 
minder spraakzame teamleden worden sneller geaccepteerd als dat teamlid 
steun krijgt van een spraakzamer teamlid.  

Groepsleden met een lage status vinden vaak van zichzelf dat ze niet zulke 
goede suggesties en voorstellen doen als leden met een hoge status, waardoor 
ze vanzelf geneigd zijn minder het woord te nemen.  

Statusverschillen beinvloeden ook de  communicatieverschillen. Zo zal van een 
nieuwkomer in de groep met weinig deskundigheid of ervaring, verwacht worden 
dat hij eerder een afwachtende houding aanneemt en niet heel het gesprek naar 
zich toe trekt. Iemand met een hogere status (vb. hoofdopvoeder) zal vaak 
makkelijker spreken en meer aan het woord komen.  

Wanneer iemand  iemand een hoge status verwerft door zijn actieve bijdrage, 
betekent dit niet dat deze persoon  het meest populair of geliefd is.   

3.3.3.1 De bezigheden en de taak van de groep  

Welke communicatiestructuur er groeit wordt mee bepaald door de 
werkzaamheden van de groep  team en hoe complex deze zijn. Het moet 
duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is, welke taken aan welk groepslid 
zijn toegekend en welke  

Omstandigheden 

De communicatie binnen een team is ook afhankelijk van de omstandigheden, 
onder meer: 

• beschikbare tijd: de tijd die een groep ter beschikking heeft om taken uit te 
voeren, bepaalt vaak de manier waarop het gebeurt;  

• inhoud van de taak: in welke mate zijn alle groepsleden  inhoudelijk 
deskundig genoeg om de verschillende taken uit te voeren;  

• ervaringen, bijvoorbeeld met groepswerk:  de mate waarin groepsleden 
ervaring hebben met bijvoorbeeld werking van de groep bepaalt mee de 
communicatie, maar ook de positieve of negatieve ervaringen met groepswerk  
uit het verleden zullen invloed uitoefenen;  

• werkwijze: bijvoorbeeld één centrale groepsleider of niet; 

• praktische omstandigheden (accommodatie, financiën enz.). 



   

 

 

3.3.3.2 Klimaat in een team  

Binnen groepen kunnen verschillende klimaten heersen. We vatten de meest 
voorkomende samen : 

─ Afhankelijkheid: de groepsleden zijn erg op elkaar aangewezen en 
hebben elkaar nodig. Ze zijn op zoek naar structuur en zekerheid. Dit leidt ertoe 
dat ze zich zullen vastklampen aan een leidersfiguur en afspraken, en ze zullen 
zelf weinig tot geen initiatief durven te ontwikkelen. Er ontstaat een voorzichtige 
manier van omgaan met elkaar.  

─ Vechten: sommige periodes kunnen in het teken staan van rivaliteit, 
verschillen, negatieve gevoelens, dominantie, strijd om de macht, enz. 
Groepsleden proberen hun mening door te drukken en er is weinig 
ondersteuning.  

─ Vluchten: dit klimaat ontstaat als de groepsleden elkaar uit de weg gaan. 
Meningen en gevoelens worden niet uitgewisseld. Alles is erop gericht om 
verschillen en confrontaties te vermijden. Problemen worden ontweken, men 
maakt grapjes, gaat bvb. eindeloos over procedures en principiële kwesties 
praten.  

_       Paarvorming: een aantal groepsleden zoekt steun bij elkaar. Er wordt een 
emotionele subgroep gevormd waarin groepsleden elkaar beschermen en 
ondersteunen. Zij kunnen er vrij hun gevoelens en angsten uitdrukken. De 
gedragsvormen zijn in dat geval vriendelijkheid, warmte, intimiteit, ondersteuning 
en bescherming. 

3.3.4 Sympathieën en antipathieën 

De manier waarop er in groepen  wordt gecommuniceerd, wordt mede bepaald 
door wie met wie een relatie onderhoudt of tot wie men zich richt en dit hangt 
vaak af van de sympathieën en antipathieën die ze voor elkaar voelen. Wanneer 
je zelf iemand aardig en sympathiek vindt, veronderstel je vaak dat hij/ zjj jou 
ook. Maar ook omgekeerd: wanneer je merkt dat een groepslid  sympathiek 
vindt, leidt dit ertoe dat je hem/haar ook sympathiek zal gaan vinden. 

 Wanneer je bepaalde persoenen sympathiek vindt, zal je ook makkelijker met 
hen in interactie treden. meer interactie met hen aangaan. Een aantal 
aantrekkingskrachten bepalen mee of je de ander sympathiek vindt, zoals 
gelijkheid (gelijkheid van opvattingen, persoonlijksheidskenmerken, sociale 
achtergrond enz) .  De mate van  spraakzaamheid kan hierin meespelen. Zo 
zullen spraakzame leden meer sympathie voelen voor elkaar dan voor 



   

 

 

zwijgzame leden en om deze reden zich meer tot elkaar richten (en opnieuw de 
bestaande communicatiestructuur bekrachtigen).  

3.3.5 Groepsnormen 

Binnen elke groep zijn  er opvattingen over hoe je je als groepslid dient te 
gedragen en hoe niet. Die  al of niet uitgesproken regels noemen we 
groepsnormen. Deze normen kunnen betrekking hebben op de groep, een 
subgroep of een individue (bv. een rol als groepsleider) Groepsleden met een 
hoge status bepalen in sterke mate welke normen er binnen de groep zullen 
ontstaan. In een beginnende groep  bepaalt de begeleider dit in sterke mate. 

In verband met communicatie binnen de groep kunnen bijvoorbeeld volgende 
normen mee bepalen hoe en op welke manier men communiceert:  

  - de meerderheid beslist 

 - deskundigheid is belangrijk 

 - meningsverschillen moeten uitgepraat worden 

 - de leider neemt de uiteindelijke beslissing 

 - autoritair gedrag is slecht 

 - iedereen moet over alles meebeslissen 

 - je mag niet onzeker zijn 

3.3.5.1 Roddelen 

Roddelen wordt soms weleens de donkere schaduw van de menselijke 
communicatie genoemd. Het komt vaker voor waar mensen samenwerken. Door 
roddels te delen maak je vaak deel uit van een gesloten groep. Roddels kunnen 
echter ook vernietigend zijn. 

Definitie 

In de definitie “ Roddel of achterklap is een menselijke activiteit waarbij over 
iemand wordt gesproken - in ongunstige zin en vaak onwaar - zonder dat de 
persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is’ herken je drie kenmerken van 
roddelen:  



   

 

 

• Wie roddelt, spreekt over afwezige derden. De ander is afwezig: de informatie 
over de ander komt niet uit eerste hand.  

• Je spreekt kwaad over derden. Die informatie is vaak onvolledig of onduidelijk.  

• Roddel verloopt meestal via de informele, moeilijk te controleren kanalen. Het 
is moeilijk om achteraf te achterhalen wie de originele bron is. 

Oorzaken van roddel 

Er zijn ook diverse factoren die een invloed hebben op het ontstaan of 
voortbestaan van roddels die we als volgt kunnen opsplitsen:  

• de oorzaken die te maken hebben met de persoon over wie men roddelt; 

• de oorzaken die bij de roddelaar liggen; 

• de oorzaken die zich situeren op het niveau van de organisatie en/of het team. 

Het is uiteraard belangrijk om in te zien dat het in de praktijk bijna altijd gaat om 
een samenspel van persoonsgebonden oorzaken en oorzaken die liggen bij de 
organisatie en het team. 

Oorzaken op het niveau van het individu zijn: 

• een geïsoleerde manier van werken: wie ‘geïsoleerd werkt’, heeft meer kans 
om tot roddelonderwerp gedegradeerd te worden dan iemand die iedereen kent 
en zelf veel en goede contacten met anderen onderhoudt;  

• de houding van diegene over wie geroddeld wordt: onderzoek heeft 
aangetoond dat het ‘slachtoffer’ vaak gedrag stelt dat afwijkt van de (informele) 
normen. De persoon in kwestie is zich er soms zelf niet van bewust dat hij/zij het 
onderwerp van roddel is en/of dat hij zelfs soms aanleiding geeft tot roddel 
(waarmee we uiteraard niet willen zeggen dat daardoor het geroddel kan worden 
goedgekeurd); 

•  de persoonskenmerken van de roddelaars: uit verschillende psychologische 
onderzoeken is gebleken dat roddelaars vaak angstige personen zijn met weinig 
draagkracht en relativeringsvermogen. Samengevat kunnen we stellen dat 
roddelaars ‘zwakke’ personen zijn die in feite op zoek zijn naar vriendschap en 
waardering, maar die meestal niet over de nodige vaardigheden beschikken om 
dat op een open manier te doen. Roddelaars ontwijken namelijk vaak 
rechtstreekse dialogen en confrontaties, maar proberen door te roddelen meer 
greep te krijgen op de situatie 



   

 

 

•  de sociale status van het slachtoffer: mensen roddelen vaker over iemand met 
een lagere sociale status. Die heeft vaak een minder dicht netwerk waardoor hij 
moeilijker te weten komt dat er over hem geroddeld wordt. Het is een gewillig 
slachtoffer omdat ze minder verdedigd worden.  

Oorzaken op het niveau van groep: 

• onduidelijke groep (wisselende groepen, groepen die geen duidelijk traject 
hebben): we staan er vaak te weinig bij stil dat groepsleden nood hebben aan  
aan duidelijkheid over de richting waarin gewerkt wordt, gemaakte afspraken,  de 
verdeling van verantwoordelijkheden enz.   

• kliekvorming: isolement wordt niet alleen veroorzaakt door de functie die 
iemand uitoefent of de rol die hij toebedeelt krijgt, maar ook door een nefaste 
subgroepsvorming waar je als betrokkene vaak weinig druk op kan uitoefenen; 

• cultuur van afgunst, jaloezie en wedijver: concurrentie, jaloezie en 
wedijver onder groepsleden verhogen het roddelen. Door foutieve negatieve 
berichten over de ander te verspreiden, proberen ze elkaars positie naar 
beneden te halen.  

Oorzaken van roddel op het niveau van organisatie: 

• slecht beleid:  dit zorgt namelijk voor frustraties, onzekerheid en 
wantrouwen bij de groepsleden.  Door te roddelen proberen groepsleden meer 
duidelijkheid te krijgen.  

• gebrekkige interne communicatie en te weinig transparantie: onvoldoende 
informatiedoorstroming is vaak een voedingsbodem voor roddels en geruchten. 
Groepsleden doen beroep op informele informatiekanalen als ze de officiële 
informatiekanalen niet vertrouwen; 

• houding groepsleider / leidinggevenden: een leider die enkel oog heeft 
voor wat ‘fout loopt’ of zelf actief deelnemen aan het roddelen, stimuleren de 
negatieve beeldvorming en houden die in stand. Soms treden zij ook te laks op 
en/of tolereren ze de roddel veel te lang. In het ergste geval doen ze alsof er 
‘niets aan de hand is’. 

Roddel voorkomen en aanpakken  

Voorkomen: 

• Zorg voor een voldoende en duidelijke informatiedoorstroming. 
• Waak erover dat medewerkers zich gehoord voelen. 



   

 

 

Aanpakken:  

• Vermijd om als luisteraar betrokken te raken bij het roddelcircuit.  
• Maak zo snel mogelijk en rechtstreeks duidelijk dat je niet wenst deel te  
           nemen aan de roddel.  

• Wijs op de schadelijke gevolgen van roddelen.  
• Zoek naar de aanleiding en de voedingsbodem van de roddel. 
• Informeer ook naar de winst van het roddelen voor de roddelaars. 



   

 

 

4 Als begeleider de groep beïnvloeden 

4.1 Inspelen op groepsfenomenen 

4.1.1 Groepscohesie  

Met de term groepscohesie bedoelt men de samenhorigheid, betrokkenheid, 
hechtheid van een groep. Cohesie heeft veel invloed op het functioneren van een 
groep. Cohesie kan in een positieve of negatieve spiraal evolueren. 

Er zijn een aantal krachten die inwerken op de leden van een groep om lid te 
blijven van de groep. Die krachten kunnen zijn:  

Individuele behoeften: prestatiedrang, waardering, e.a.  
Eigenschappen van de groep: sfeer, status van de groep,...  
Krachten uit de omgeving die drukken op het individu:  
gedwongen lidmaatschap 
lidmaatschap beantwoordend aan een bepaalde status,...  

4.1.1.1 Hoe krijgt groepscohesie vorm?  

Cohesie kan in een positieve of negatieve spiraal evolueren.  
De gevolgen van een hoge cohesie kunnen meestal als positief beschouwd 
worden:  

men doet meer voor de groep  
het verantwoordelijkheidsgevoel stijgt  
er is gelijkvormigheid van mening  
men krijgt een gevoel van veiligheid  
er is een sterkere groepsnorm  

Voor de (leef)groep klinken deze veiligheid en verantwoordelijkheid bijzonder 
goed. Daarom zal men meestal trachten de aantrekkelijkheid of cohesie van de 
groep te verhogen.  

Een eerste wetmatigheid stelt dat bij toenemende (en langer durende) interactie 
tussen personen de psychische afstand tussen deze personen kleiner wordt. 
De personen geraken meer vertrouwd met elkaar, er groeit meer sympathie 
tussen de groepsleden. We spreken van positieve groepscohesie. 

De tweede wet stelt dat mensen die met elkaar optrekken zich meer op elkaar 
gaan oriënteren. Ze zullen in gedrag, denken (meningen) meer van elkaar 
overnemen en richting elkaar ‘opschuiven’. Er onstaan bepaalde gebruiken, een 



   

 

 

eigen groepscultuur die het ‘wij-gevoel’ aanzwengelt. Dit zorgt voor een 
verhoogde aantrekkelijkheid van de groep en hiermee ook meer bereidheid om 
samen aan het gemeenschappelijke doel te werken. Zo gaan personen die langere 
tijd samen in een groep of in elkaars gezelschap doorbrengen bepaalde woorden 
of uitdrukkingen van elkaar overnemen. De kleding- of muziekstijl van tieners en 
hun gemeenschappelijke ‘turbotaal’ zijn hier voorbeelden van. 

 

De derde wet stelt dat cohesie een 
groeiproces betreft dat door 
spiraalwerking zichzelf versterkt. Bij 
een groeiende groepssamenhang zal de 
groep steeds beter conflicten 
aankunnen. Men zal deze bijvoorbeeld 
niet steeds uit de weg gaan, maar men 
probeert hier samen een oplossing voor 
te vinden. Dit resulteert in het nog beter 
leren kennen van elkaar. De waardering 
en het vertrouwen groeit en dit brengt 
tevens een groei in de cohesie met zich 
mee. Ook de begeleider heeft een 

belangrijke taak om een basis van vertrouwen te kunnen laten ontstaan. De 
begeleider staat voor de uitdaging om de groepsleden te sturen richting het 
vertrouwen van elkaar, verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de 
gemeenschappelijke taak (doel) nemen, en richting het leren aanvoelen van en 
inspelen op elkaar en samen problemen op te lossen. Een groepsbegeleider die 
aan cohesie wil werken, moet bedenken dat hij niet alles in de hand heeft maar 
wel op een gunstige manier dit kan beïnvloeden. 

 

Maar door de cohesie te verhogen stijgt ook de dwingendheid van de 
groepsnormen. Wanneer deze groepsnormen eerder negatief zijn of het formele 
groepsdoel tegenwerken, werkt een hoge cohesie juist het goed functioneren 
tegen. Verder kan een hoge cohesie ook zorgen voor een te hoge mate van 
‘gezelligheid’, waardoor het werken aan de groepstaken naar de achtergrond 
verschuift.  

Bij een lage groepscohesie ontstaan er meestal verschillende subgroepen en 
zijn er groepsleden die in een randpositie of buiten de groep belanden.  

Het omgekeerde effect van positieve cohesie kan zich echter ook voordoen. Men 



   

 

 

gaat de groep steeds minder aantrekkelijk vinden, ieder groepslid gaat steeds 
meer zijn eigen weg en men wil regelmatig niet meer meedoen met het 
groepsgebeuren. Negatieve cohesie kent dikwijls geen enkelvoudige oorzaak. 
Mogelijke redenen die aanleiding kunnen geven voor dit negatieve effect kunnen 
liggen op verschillende gebieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de leiding niet alle 
deelnemers voldoende betrekt, dat het doel moeilijk te bereiken is, dat de groep 
te groot of te verschillend (heterogeen) is of dat er zich iemand in de groep bevindt 
die zich negatief opstelt. Ook kan het zijn dat de groepsleden zich niet veilig voelen 
binnen de groep, een kloof ervaren tussen wat men had verwacht en wat blijkt te 
zijn of een gemis of tekort binnen de groep vinden. 

Meestal wordt de frustratie in de eerste fase nog niet naar elkaar uitgesproken 
terwijl dit ongenoegen al wel knaagt aan de betrokkenheid op de taak en op 
elkaar. Tegenvallers wekken ergernis waardoor er minder geduld en 
luisterbereidheid naar de anderen ontstaat. Er ontstaat storing in de 
communicatie. De samenwerking valt tegen en ‘de beloning’ blijft uit. Hierdoor 
vermindert de motivatie om zich op een positieve wijze naar de taak en de andere 
groepsleden toe te wenden. De negatieve spiraalwerking versterkt zich: er komt 
nog minder respons, beloning en motivatie. Het resultaat valt tegen en de 
groepsleden voelen zich uiteindelijk onzeker en onveilig. Als een negatieve 
spiraal te lang aanhoudt, is het zeer moeilijk om hier als groep uit te geraken. 
Belangrijk om dit effect terug om te buigen, is alert zijn en snel ingrijpen. De 
begeleider kan bijvoorbeeld gebruik maken van verbindend taalgebruik. Dit is  het 
gebruiken van communicatie die de groepsleden bij elkaar brengt. Als 
uitgangspunt wordt naar iets gemeenschappelijks gezocht, iets wat de 
gesprekspartners verbindt en waardoor de begeleider de situatie constructief 
tracht aan te pakken.     

4.1.1.2 Het verhogen van de cohesie  

Gezien in vele groepen bij de start de leden vreemden voor elkaar zijn of ieder 
sterk begaan met hun eigen problematiek (vb. in leefgroep) tracht men meestal 
de cohesie tot een werkbaar minimum te verhogen. Hoe sterk men de 
samenhang wil verhogen hangt echter af van de groepsnormen. Zijn deze 
negatief of storend dan is het niet aangeraden de cohesie te verhogen. Zijn de 
normen wel in overeenstemming met het behandelingsdoel of groepsdoel, dan 
kan men de cohesie verhogen. Er is echter ook een maximum: de leden moeten 
ook nog weg willen uit de groep. Bij groepen met een sterke cohesie is het 
verlaten van de groep vaak extra moeilijk.  

Men verkrijgt een goede cohesie door:  

een gedragen groepsdoel 



   

 

 

zowel de behoeften van het individu als de behoeften van de groep te 
bevredigen  
een aantrekkelijk of uitdagend programma (of takenpakket) aan te bieden  
veel interactie  
duidelijkheid over het doel en de weg er naartoe  
als leden in bepaalde opzichten onderling gelijk zijn is de cohesie groter.  
kleinere groepen vertonen meer cohesie van grotere  
toetreding tot de groep moeilijker is  
te zorgen dat bij de organisatie van de groepsactiviteit ieder van de leden op 
zijn beurt een waardevol aandeel daarin heeft  
coöperatieve situaties te creëren, omdat deze eerder de groepssfeer en 
cohesie bevorderen dan competitieve activiteiten  
externe dreiging vergroot de cohesie  

4.1.2 Groepswaarden, groepsnormen en groepsregels 

Groepswaarden geven aan waar de groep waarde aan hecht. Het gaat veelal 
om abstracte begrippen zoals veiligheid van de groepsleden die een groep 
tracht hiërarchisch te ordenen.  

Wat zijn de waarden van een groep?  

Wat vindt de groep belangrijk?  

Wat is goed en fout binnen de groep?  

Groepsnormen zijn maatstaven waaraan je gedrag kan meten. Normen zijn als 
het ware de richtingaanwijzers om de waarden te bereiken. De norm van 
hygiëne is bijvoorbeeld dat het sanitair proper is. We kunnen bijvoorbeeld ook 
onszelf afvragen wat we kunnen doen om de veiligheid van de groepsleden te 
garanderen.  

Wat zijn de normen die een groep kunnen leiden naar de waarden die ze 
vooropstellen? 

Normen in groepen kunnen betrekking hebben op de taak en op de sfeer. We 
kunnen in die zin spreken van taaknormen en omgangsnormen. De 
taaknormen bestaan uit al of niet uitgesproken regels die het werken aan de taak 
moeten verbeteren. Vb: de meerderheid beslist, alles wat wordt gezegd is 
belangrijk, we starten op tijd, iedereen doet zijn deel van het huishouden,... De 
omgangsnormen zijn al of niet uitgesproken regels voor het onderlinge contact. 
Vb: je moet begrip hebben voor elkaar, je mag geen negatieve dingen over 
elkaar zeggen, over persoonlijke zaken wordt niet gesproken, ...  



   

 

 

Normen vergemakkelijken het samenwerken en de omgang met elkaar in de 
groep, omdat ieder weet wat hij van de andere groepsleden mag verwachten en 
wat er van hem verwacht wordt. Ze werken ordenend en stabiliserend en 
bewaren de groepseenheid. Hoewel normen meestal gelden voor de hele groep, 
zijn er soms normen die alleen voor bepaalde mensen in de groep gelden (vb. 
de leider). Verder zal soms opvallen dat bepaalde normen veel strenger bewaakt 
worden dan andere.  

Groepsregels zijn afspraken die gelden voor de ganse groep en voortvloeien 
uit de normen die een groep stelt. Het zijn als het ware gedragvoorschriften 
waarin men beschrijft hoe de groepsleden zich aan de regels kunnen houden. Een 
afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat iedereen zijn slaapkamerdeur op slot doet als hij 
of zij weggaat.  

Het is de bedoeling van formele regels dat ze door iedereen gekend zijn. Het 
zijn regels die meestal schriftelijk zijn vastgelegd. Men spreekt in dit verband van 
een reglement of afsprakenlijst. Gewoonlijk staat er ook bij vermeld wat de 
‘sancties’ of ‘straffen’ zijn indien de regels niet worden nageleefd. Formele regels 
dienen het doel en de waarden van de groep. Zij kunnen geen doel op zich zijn, 
wel een middel om het doel te bereiken. 

Informele regels  zijn  ‘onuitgesproken’ en minder tastbaar.   

De  individuele  groepsleden zijn zich dikwijls maar amper bewust van de informele 
regels. Deze ontstaan stilzwijgend, ondermeer doordat bepaalde handelingen 
steeds weer herhaald worden.  

Bijvoorbeeld tijdens het TV- 
kijken  zit  elk  groepslid  op  zijn  ‘vaste’  plaats  in  de  zetel.  Dit plaatsnemen groeide 
spontaan en iedereen houdt zich eraan. Pas wanneer iemand afwijkt van de 
groepsnorm, worden groepsleden zich bewust van deze normen. Is de groep 
zich bewust van een dergelijke norm, kiest men ofwel voor herbevestiging ofwel 
voor verandering van deze norm. Opvallend is dat de groep zich dikwijls weinig 
bewust is van de informele groepsregels zodat ze dikwijls lang kunnen blijven 
bestaan. Bijvoorbeeld de formele regel is dat de studietijd loopt van 18 tot 19 
uur. De informele regel is wie daarna nog studeert beschouwd  wordt  als  ‘strever’ 
en dit te horen krijgt van de andere groepsleden.  

Het  zal  afhangen  van  de  normatieve  invloed  van  de  groep  wat  iemand doet 
besluiten om zich te richten naar de groep of verder te studeren. Informele regels 
vullen soms tekorten aan. Zo kan na een tijd de informele regel een formele 
regel worden. Bijvoorbeeld de groepsleden krijgen een vaste plaats in de 
eetplaats om conflicten te vermijden. 



   

 

 

Tips voor het gebruik van groepsregels:  

- Staan ten dienste van de groep 
- Zijn concreet geformuleerd 
- Zijn duidelijk voor de groepsleden 
- Dienen uitvoerbaar te zijn, aangepast aan de groepsleden 
- Staan ten dienste van de groep 
- Regels zijn flexibel, rekening houden met omstandigheden 
- In bBalans met individuele afspraken 
- Gebruik een positieve formulering 
- Motiveer regels 
- Denk na over de controleerbaarheid, wat gebeurt er als regels niet 

opgevolgd worden?  
- Betrek groepsleden bij het opstellen, veranderen van regels, rekening 

houdend met de doelgroep 
- Regelmatig evalueren: zijn de regels nog van toepassing? Staan ze nog 

in functie van het doel? 
- Hoeveelheid regels in functie van verscheidenheid, grootte en doelen 

van de groep  

Het is belangrijk te beseffen dat alleen de groep zelf de normen kan veranderen. 
Men kan de groep over de norm vragenderwijs aanspreken ofwel regelmatig een 
groepsgesprek of –vergadering houden. Belangrijk is daarbij aandacht te geven 
aan het uiten van gevoelens. Immers als je zegt dat je je niet prettig, onzeker of 
kwaad voelt bedoel je daarmee dat je graag wilt dat de situatie verandert. Als 
men zich wel prettig voelt en dat ook laat merken, zeg je daarmee dat de situatie 
en de daarbij geldende norm voor jou niet hoeft te veranderen.  

Ook kan men werken via de doelstellingen. M.a.w. de groepsleiding biedt de 
groep eigen doelstellingen aan waardoor een reeks activiteiten uitgevoerd wordt 
samen met de groep. De normen die de groepsleiding hierin dan consequent 
aanneemt, worden na verloop van tijd door de groep overgenomen. In nog 
andere gevallen kan men de normen veranderen door noodmiddelen, zoals 
dwangmaatregelen in de vorm van consequent reageren op gedrag. Hiermee 
dient men echter op te letten: het gevaar van schijnaanpassing wordt groot en 
daardoor worden de normen nog informeler en moeilijker te beïnvloeden.  

Toch valt het vaak niet mee de bestaande normen te veranderen. In de eerste 
plaats bieden de oude normen zekerheid, en hebben ze in het verleden hun 
waarde bewezen. Van de nieuwe regels weet je nog niet hoe ze in de praktijk 
zullen werken. Je weet dus wel wat je hebt, maar niet precies wat daarvoor in de 
plaats komt. In de tweede plaats kunnen groepsleden zo vertrouwd zijn met de 



   

 

 

oude regels, dat het veel inspanning zal kosten aan nieuwe normen te wennen. 
Verder bestaat er meestal een samenhang tussen alle normen die in de groep 
gelden. Dat betekent dat als je één bepaalde regel verandert, dit ook van invloed 
kan zijn op andere bestaande regels.  

Bij de bespreking en het eventuele veranderen van bestaande normen kunnen 
mogelijk de volgende vragen helpen:  

Belang van de norm.  

• -  Is deze norm belangrijk?  
• -  Wordt het werken aan de taak door deze norm verbeterd?  
• -  Wordt de sfeer in de groep door deze norm gestimuleerd?  

Vrijheid van de norm.  

• -  Moet de norm stipt opgevolgd worden?  
• -  Bestaat er nog een zekere mate van vrijheid?  
• -  Kan de norm op verschillende manieren toegepast worden?  

Eensgezindheid over de norm.  

- Zijn de groepsleden het met elkaar eens over alle aspecten van de norm?  

Dubbelzinnigheid van de norm.  

• -  Is de norm voor iedereen duidelijk?  
• -  Kan de norm op verschillende manieren uitgelegd of begrepen worden?  

Samenhang van de normen.  

• -  Vormen alle groepsnormen samen een geheel?  
• -  Is deze norm niet in tegenspraak met de andere normen?  

Ontstaan van de norm.  

• -  Hoe is de norm tot stand gekomen?  
• -  Wordt de norm door één bepaald groepslid in stand gehouden?  

4.1.3 Groepsconformisme 

In groepen ontstaan en ontwikkelen zich dus opvattingen over het juiste of 
wenselijke gedrag. De leden van de groep worden geacht zich aan deze normen 
te conformeren. Conformeren wil zeggen dat mensen zich aanpassen aan de 



   

 

 

geldende regels in een groep. Binnen alle groepen komt in meerdere of mindere 
mate conformisme voor.  

De menselijke neiging om zich aan een groep aan te passen is erg groot. 
Mensen willen graag bij elkaar horen. Een bekend experiment van Asch 
illustreert dit. In dit experiment moesten proefpersonen de lengte van lijnstukken 
schatten. Asch werkte hier met twee groepen: de proefpersonen en de 
medewerkers van het experiment. Aan de proefpersonen werd gevraagd de 
lengte van enkele lijnstukken te vergelijken met de lengte van het lijnstuk op zijn 
eigen kaart. Hierbij moest men aanduiden welk lijnstuk even lang was als zijn 
eigen lijnstuk. In verschillende gevallen moest de proefpersoon zijn antwoord 
formuleren nadat de medewerkers voor hem het foutieve antwoord gegeven 
hadden. De resultaten liegen er niet om: 75% van de proefpersonen wijzigde het 
eigen antwoord één of meer keren in de richting van het foute groepsantwoord. 
Slechts 25% bleef bij zijn mening. Alle proefpersonen die moesten beslissen of 
ze al dan niet tegen de mening van de anderen moesten ingaan, kwamen in 
grote verwarring en in heftige emotionele spanning.  

Als je rekening houdt met het feit dat deze resultaten verkregen werden bij 
onschuldige proeven in groepjes die nauwelijks groep genoemd konden worden, 
verwachten we zeker een grote invloed van de groepsnormen in groepen die 
langer bijeen zijn en waar het belang van het aanvaard worden door de groep 
groter is (vb. in een leefgroep of team).  

In sommige groepen gaat het conformisme zo ver dat men niet meer kan 
spreken van individuele leden van een groep. Het individu wordt als het ware 
opgelost in een ‘wij’. Dit conformisme kan via het zogenaamde ‘wij-gevoel’ tot 
uitdrukking worden gebracht in zinnen als: ‘wij zijn van mening dat...’ en ‘volgens 
ons is het zo dat...’. Dit wij-gevoel kan nog worden versterkt door het dragen van 
dezelfde kleding. Uniformen hebben niet zelden de bedoeling de eensgezindheid 
te bevorderen en daarmee het wij-gevoel te stimuleren. Men heeft dan een 



   

 

 

uiterlijk herkenningsteken, waardoor de groepsleden zich nadrukkelijk kunnen 
onderscheiden van anderen. Niet zelden zullen buitenstaanders de leden van 
zo’n groep ook niet meer als individuen benaderen. Men stelt dan vragen in de 
trant van: ‘hoe denken jullie daarover?’ en ‘wat vinden jullie daarvan?’.  

 
Beeld: https://sidadventist.org 

Bijv.: In een 
jeugdbeweging 
draagt iedereen een 
uniform. Dit 
bevordert het wij-
gevoel. De leden zijn 
zo ook herkenbaar 
als behorend tot 
deze groep.  

 

 

 

 

Er zijn vele redenen waarom mensen zich conformeren. In de eerste plaats 
levert het gemak op. Door zich te conformeren aan de groepsopvattingen 
vermijdt men conflicten. Daarnaast levert conformisme bepaalde zekerheden 
op. Wanneer ik weet dat de anderen zich aan de normen van de groep houden, 
dan geeft dat een zeker oriëntatiepunt. Bovendien wordt daarmee het gedrag 
van de andere groepsleden enigszins voorspelbaar.  

Verder wordt door het gegeven dat de groepsleden zich allemaal aan dezelfde 
normen houden, de communicatie vergemakkelijkt. Iedereen spreekt immers 
vanuit eenzelfde oriëntatiepunt. In werksituaties ziet men vaak dat bepaalde 
onderwerpen wel en andere niet aan de orde komen. Zo spreekt men bv. wel 
over bepaalde televisie-uitzendingen, maar niet over persoonlijke zaken. Vaak 
zijn normen eerder ‘stilzwijgende’ afspraken, maar zelfs onbewuste normen 
kunnen van invloed zijn op het gedrag van de groepsleden. De zogenaamde 
‘vanzelfsprekendheden’ behoren vaak tot de meest effectieve groepsnormen. 
Opvallend is, dat ze vaak alleen maar door buitenstaanders worden 
waargenomen.  



   

 

 

Een belangrijk middel van de groep om ervoor te zorgen dat de leden zich 
conformeren aan de groepsopvatting bestaat uit de zogenaamde ‘sancties’. 
Sancties kunnen zowel positief als negatief zijn. Feitelijk komt het neer op een 
systeem van straf en beloning. Hoe beter een groepslid zich houdt aan de 
opvattingen van de groep en hoe beter hij zich daar naar gedraagt, des te 
sterker zal zijn positie in de groep zijn. Het groepslid zal worden gewaardeerd en 
erkend.  
Sommige groepen hebben daarbij de beschikking over onderscheidingen, 
beloningen en mogelijkheden om in rangorde te stijgen. In wezen is het 
promotiesysteem in organisaties gebaseerd op dezelfde principes. Hoe beter 
iemand zich inzet voor de doelstellingen van de organisatie en hoe meer hij zich 
gedraagt naar de van de doelstellingen afgeleide normen, des te groter is de 
kans dat hij voor promotie in aanmerking komt. Als iemand zich niet gedraagt 
conform de normen van de groep, dan zal hem dit waardering kosten. Wellicht 
zal hij zelfs zijn positie in de groep verspelen. In een werksituatie zou dit kunnen 
betekenen dat iemand ontslag krijgt uit zijn functie, omdat hij zich te weinig 
conformeert aan de doelstellingen en de normen van de organisatie.  

In sommige groepen kan de druk om te conformeren zo groot zijn dat deze de 
vrijheid van individuen om hun eigen mening te uiten ernstig kan aantasten. In 
de meeste situaties zal het echter zo zijn dat individuen in groepen binnen 
bepaalde grenzen de ruimte krijgen een eigen vorm te geven aan de heersende 
normen.  

Als groepslid wil je ook bij de groep horen en dit kan dus resulteren in interne 
conflicten. ‘Volg ik de groepsnormen of volg ik mijn eigen idee en wijk dus af 
van de groepsnorm?’.  
Geliefde groepsleden kunnen het zich al eens veroorloven van de groepsnorm af 
te wijken. Maar hoe minder een groepslid aanvaard wordt in de groep, hoe 
sterker de druk is vanuit de groep.  
Ook: hoe belangrijker het onderwerp voor de groep is, hoe sterker de druk. Vaak 
neemt groepsconformisme toe naarmate de groep langer bestaat.  
Hoe groter de cohesie, hoe sterker de groepsdruk. Conformisme breidt dan uit 
van regels naar opvattingen over allerlei onderwerpen met daaraan bepaalde 
gedragingen gekoppeld. Het kan ook zijn dat mensen spanning trachten te 
verminderen door meer afstand van de groep te nemen. 

De tendens om meningen en druk van anderen te accepteren is sterker 
naarmate:  

- De anderen eensgezinder en overtuigender in hun mening zijn; 
- De situatie onduidelijker of dubbelzinniger is 



   

 

 

- Het groepslid onzeker is en minder zelfvertrouwen heeft; 
- Er een groot maar toch geen extreem groot verschil is tussen de eigen 

mening en die van de anderen; 
- Het groepslid zich meer bewust is dat de anderen in de gaten hebben dat 

zijn mening of gedrag verschilt van de hunne; 
- Zich tot de groep aangetrokken voelt; 
- Het groepslid conflicten wil vermijden; 
- Geen  ‘achterban’  heeft  door  wie  men  zich  gesteund voelt. 
- … 

Groepsconformisme biedt mensen een stuk veiligheid en waardering maar ook 
steun en het gevoel om zich lotgenoten te voelen of een  gewaardeerde  stem 
te  hebben. Vooral personen met een lager zelfbeeld (zwakke ik) ondergaan een 
grote invloed van groepsnormen, vooral in onduidelijke en emotionerende 
situaties. Hier dienen we als opvoeder/begeleiders dus extra oog voor te hebben. 

4.1.3.1 Factoren die conformisme bevorderen of verminderen  

Factoren die conformisme bevorderen zijn:  

1) Deskundigheid:  

Hoe meer men iemand deskundig acht op een bepaald terrein, des te groter zal 
de neiging zijn zich te conformeren aan de mening van de deskundige. Zo zal je 
als beginnende hulpverlener geneigd zijn je gedrag af te stemmen op meer 
ervaren collega’s. Hetzelfde mechanisme is werkzaam bij groepen. Hoe meer 
deskundigheid ik toeschrijf aan de groep waartoe ik behoor en hoe meer 
vertrouwen ik heb in die groep, des te meer zal ik geneigd zijn mij te 
conformeren aan de opvattingen van de groep.  

2) De angst voor afwijkend gedrag:  

Een groepslid dat het niet met de groep eens is, wordt door de groep als 
afwijkend beschouwd. Dat is voor de betrokkene niet plezierig. Men wil door de 
groep aardig gevonden worden, geaccepteerd worden. Men is bang door een 
afwijkende mening onaardig gevonden te worden. Om dit te voorkomen zal men 
zich conformeren.  

De angst om onaardig gevonden te worden wanneer men het niet met de groep 
eens is, blijkt over het algemeen terecht. In bijna elke groep bestaat een sterke 
neiging het met elkaar eens te zijn, en iemand die daar niet aan wil meewerken 
riskeert ernstige gevolgen. De groep zal trachten hem te overtuigen van zijn 



   

 

 

misvatting: ‘denk je nu echt dat jij het in je eentje beter weet dan wij met elkaar?’. 
Het is niet prettig het onderwerp te zijn van een dergelijke aanval. Mocht deze 
sanctie voor de groep onvoldoende resultaat opleveren en volhardt het groepslid 
in zijn afwijkende mening, dan wordt de volgende sanctie toegepast: negeren.  

De groep laat het betrokken groepslid links liggen en geeft hem het gevoel dat hij 
er niet meer bij hoort. Uiteraard leidt dit tot gevoelens van isolatie, wat het 
individu op zich weer onder druk zet om zijn mening te herzien. Mocht het 
groepslid ook deze druk kunnen weerstaan, dan zal de groep overgaan tot het 
uiterste middel: de uitsluiting.  

Het groepslid wordt daadwerkelijk uitgesloten en niet meer geaccepteerd. In 
wezen kun je zeggen dat hem het groepslidmaatschap wordt ontnomen. Slechts 
enkele mensen zijn in staat zich hier niets van aan te trekken. De meeste echter 
hebben de neiging een dergelijke druk te vermijden en zullen zich daarom al in 
een eerder stadium conformeren.  

3) De mate van unanimiteit in de groep:  

Als men in een groep de enige is met een afwijkende mening, dan is de druk om 
zich te conformeren groter dan in een situatie waarin meerdere groepsleden er 
een andere mening op nahouden. Men staat niet meer alleen en durft ook meer.  

4) De grootte van de groep:  

Ook de grootte van een groep speelt een rol in de mate waarin men zich 
conformeert. Het is duidelijk gemakkelijker in een groep van drie een afwijkende 
mening te verkondigen dan in een groep van veertien.  

5) De status van de groep:  

Groepen die een hoge status vertegenwoordigen, blijken een grotere mate van 
conformisme te bewerkstelligen dan groepen met een lage status. Dit 
verschijnsel wordt wel eens verklaard vanuit het gegeven dat groepen met een 
hoge status aantrekkelijker zijn om bij te horen dan groepen met een lage status. 
Men heeft feitelijk meer te verliezen als men in een groep met een hoge status 
een afwijkende mening heeft.  

6) Mate van verbondenheid met de groep:  

De laatste factor en zeker niet de minst belangrijke. Duidelijk zal zijn dat de mate 
waarin men zich met een groep verbonden voelt een nogal sterke invloed zal 
hebben op de bereidheid tot en de mate van conformeren. De mate van 
verbondenheid kan feitelijk vertaald worden in de waarde die een groep voor 



   

 

 

iemand heeft. Is die waarde hoog, dan zal iemand eerder bereid zijn, zijn eigen 
mening niet te uiten of een afwijkende mening te herzien.  

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat in die situaties waarin de 
genoemde factoren niet of minder sterk aanwezig zijn, de neiging om te 
conformeren minder sterk zal zijn. Naast bovengenoemde factoren zijn er nog 
een aantal andere factoren die maken dat mensen zich minder gemakkelijk 
conformeren.  

Factoren die conformisme verminderen zijn:  

1) Anonimiteit:  

Op het moment dat iemand in het in het openbaar zijn mening kenbaar hoeft te 
maken, zal het gemakkelijker zijn een afwijkende mening te geven dan in een 
situatie waarin dit wel het geval is. Bij een anonieme stemming is vaak meer 
variatie in de stemuitslag waar te nemen, dan bij een openbare stemming.  

2) Zelfvertrouwen: 
 
Wanneer het vertrouwen dat iemand in zichzelf en in zijn opvattingen heeft groot 
is, dan zal de neiging en de bereidheid tot conformeren kleiner zijn.  

3) Gehechtheid aan een opvatting:  

Wanneer men sterk gehecht is aan een bepaalde opvatting of een bepaald idee, 
dan zal men over het algemeen minder snel geneigd zijn zich te conformeren 
aan de opvattingen van anderen. De gehechtheid aan bepaalde opvattingen zal 
des te sterker zijn naarmate die opvattingen een centrale rol spelen in iemands 
levensovertuiging.  

 

4.1.4 Conflicten 

Er wordt wel eens gezegd dat de manier waarop een groep met conflicten omgaat, 
belangrijker is dan de uitkomst van het conflict.  

Groepsleden zijn in een conflict in meer of mindere mate gericht op het 
eigenbelang. Tevens zijn ze in meer of mindere mate gericht op het belang van 
de ander. Dit resulteert in vijf ‘conflictstijlen’. Welke conflictstijl het meest 
geschikt is om een conflict op te lossen, is situatie-afhankelijk. 

 



   

 

 

1. Integreren (zoekt naar de beste oplossing voor alle partijen) 
2. Vermijden (gaat het conflict uit de weg) 
3. Domineren (zet de ander onder druk) 
4. Toegeven (geeft de ander gelijk) 

5. Compromis sluiten (zoekt naar een oplossing die goed-genoeg is) 

 

 

4.1.5 Omstanderseffect 

Groepsprocessen kunnen een stevige impact hebben.Denk maar aan het 
omstanderseffect. Dat effect gaat over de neiging van mensen in een (tijdelijke) 
groep om dat gedrag te vertonen dat de groep van hen ‘verwacht’. Het gaat over 
zich conformeren aan wat mensen denken dat de sociale normen zijn in een 
bepaalde sociale situatie. Een concreet voorbeeld van het fenomeen is dat als er 
veel mensen getuige zijn van een ongeval de kans vermindert dat individuele 
omstanders zullen helpen. Hoe meer omstanders, hoe kleiner de kans dat 
omstanders ingrijpen.  De druk om te helpen vermindert, omdat de 
verantwoordelijkheid tot ingrijpen wordt verdeeld over meerdere mensen. 



   

 

 

4.2 Leiderschap 

Leiderschap is de meest beschreven rol in een groep en heeft een belangrijke 
plaats binnen de groepsdynamica. Kennis rond en oefenen van leidinggevende 
vaardigheden (vooral  op  vlak  van  collega’s, medewerkers) zijn aspecten die in 
de module ‘Werken in en met groepen’ uitgebreid aan bod komen. We belichten 
hier kort het onderwerp omdat het invloed heeft op de groep en het hoort bij de 
functie van groepsbegeleider. 

Wanneer we denken aan leiderschap menen we dikwijls 
dat een bepaalde persoon in elke groep en elke situatie 
‘wel de leider zal zijn’. We denken dat één of meerdere 
eigenschappen van de leider maken dat hij leider wordt 
van de groep. Uit onderzoek is gebleken dat het zo is dat 
leidersfiguren meestal zelfzekerder, gemotiveerder en 
actiever zijn in vergelijking met de rest van de groep. Toch 
is leiderschap meer dan louter een eigenschap van de 

leider. Leiderschap is in de eerste plaats een verzameling functies ten dienste 
van de groep (leiderschapsfuncties betreffen dus activiteiten en gedragingen die 
in het belang van de groepsdoelen en de verwezenlijking ervan zijn).  
Leiding geven kan aangeleerd en aangescherpt worden. Iedereen in een groep 
kan dus in principe deze leiderschapsfuncties vervullen. Personen die een groot 
aantal van deze functies op een voor de groep, zeer bevredigende wijze 
volbrengen, zullen wellicht een leiderspositie gaan bekleden. Leidersfiguren 
zeggen of doen precies die dingen waaraan de groep op een gegeven moment 
behoefte heeft. Hiervoor heeft de leider eerst (observatie)gegevens over die 
groepsbehoeften nodig. 

Als groepsbegeleiders in spe komen jullie in de praktijk in contact met 
verschillende groepen die ook anders functioneren vanwege andere 
mogelijkheden (bekwaamheid) en motivatie van de leden. Dat is het  
competentieniveau van een groep voor een bepaalde taak- of groepsdimensie. 
Een leider heeft daar ook rekening mee te houden in de keuze van aanpak van 
de groep.   

4.2.1 Uitgangspunten 

Er zijn drie manieren om leiderschap te benaderen: 

Leiderschap als een persoonlijke kwaliteit, als een eigenschap of een reeks 
eigenschappen van een persoon 



   

 

 

Leiderschap als eigenschap van een positie met macht en prestige binnen 
een sociaal systeem 
Leiderschap als gedragscategorie: als een bepaalde reeks gedragsvormen 
en activiteiten tegenover groepsleden. 

Het is deze laatste benadering die we in deze cursus gebruiken om te kijken 
naar het fenomeen ‘leiderschap’. 

Leiderschap in een groep zou je kunnen omschrijven als een verzameling van 
activiteiten die de groep helpt haar doel te bereiken. Daaruit volgt: 

– Leiderschap is functioneel:  
In de groepsdynamica richt men de aandacht op functioneel leiderschap. 
Niet zozeer wie de leider is of wat de eigenschappen van een leider zijn, 
maar wel wat hij doet is van belang voor het functioneren van de groep. 
Leiderschap is het vervullen van functies ten dienste van de groep. Ieder 
die op een bepaald moment een leiderschapsfunctie vervult, is om dat 
moment leider. Dat wil zeggen dat er verschillende mensen op hetzelfde 
moment ‘leider’ van de groep kunnen zijn. Eén bepaalde functie hoeft ook 
niet altijd door dezelfde persoon vervuld te worden. Iedereen kan leren 
bepaalde taken op gegeven momenten te vervullen. Er is dus niet voor 
eens en altijd één persoon ‘leider’ van een groep. Belangrijk is dát de 
functies vervuld worden, niet wíe ze vervult. 
 

– Leiderschap is situationeel bepaald:  
De aard van de groepstaak, de samenwerkingsrelatie en de behoeften van 
de groepsleden bepalen welke functies nodig zijn. Leiderschap wordt dus 
bepaald door de situatie waarin de groep zich bevindt. De groep dient niet 
in elke fase van zijn ontwikkeling op dezelfde manier geleid te worden. Plus 
er dient tevens rekening gehouden te worden met de mogelijkheden 
(bekwaamheid / bereidheid) van de leden van de groep in verband met het 
vervullen van bepaalde (taakgerichte en/of relatiegerichte) functies  De 
groepsleiding die deze basisfuncties aan de groep kan overlaten, heeft 
meer tijd en ruimte om de doelverwerving en de groepsintegratie te 
realiseren. 

 
– Leiderschap is te leren:  

In de eerste plaats is inzicht nodig in de samenwerkingsrelatie. Daartoe 
dient een leider de groep en groepsleden te observeren.  
Ten tweede is van belang dat de leider over vaardigheden beschikt die 
nodig zijn om het samenwerkingsproces te beïnvloeden. De groepsleiding 
moet erover waken dat alle functies vervuld worden, hetzij door henzelf, 



   

 

 

hetzij door leden van de groep. In deze zin is de groepsleiding uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het geheel van functies. Het gaat hier zowel om taak- 
als groepsfuncties. Het is niet te verwachten dat een leider alle functies zal 
kunnen verrichten, men probeert deze functies zoveel mogelijk over te 
laten aan de verschillende leden van de groep. Op zijn gunstigst ligt het 
leiderschap verdeeld over de hele groep (leider + overige leden). In 
principe kunnen alle groepsleden de bovenvermelde inzichten krijgen, 
vaardigheden aanleren en op die manier mee de leiderschapsfuncties 
vervullen. Soms echter leent een taak omwille van vereiste deskundigheid 
of omwille van de setting zich niet voor een gedeeld leiderschap. 
 

– Leiderschap komt voort uit de groep:  
Leiderschap komt voort uit de groep, meer bepaald uit de groepsdoelen. 
Leiderschapsfuncties zijn voor elke groep noodzakelijk. Dit heeft tot gevolg 
dat als de officiële leider zijn taak niet waarneemt, er uit de groep een 
informele leider naar voren zal treden, die de taken van de officiële leider 
op zich zal nemen. 

4.2.2 Leiderschapsfuncties  

Leiderschap is een verzameling functies ten dienste van de groep. Een 
indeling van leiderschapsstijlen krijg je door te gaan kijken welke functies de 
groepsleider precies vervult. We maken hier opnieuw een onderscheid tussen: 

– Taakfuncties: gericht op het bereiken van de groepsdoelen, het uitvoeren 
van de taken 

–  Sociaal-emotionele functies: gericht op het in stand houden van de groep 
als groep, motivatie, groepssfeer, omgang met elkaar, coöperatie en 
participatie. 

Voorbeelden van gedragsvormen die onder taak- of sociaal-emotionele functies 
vallen (zie ook de categorieën van Bales in hoofdstuk 3. Communicatie): 

– Taakfuncties: het initiatief nemen, de aandacht van de groep op het doel 
gericht houden, verhelderen van het onderwerp, ontwikkelen van een plan, 
evalueren van het verrichte werk, beschikbaar stellen van hulpbronnen 
zoals informatie of expertise,... 

– Sociaal-emotionele functies: bemiddelen of verzoenen bij conflicten 
tussen groepsleden of subgroepen, de interpersoonlijke relaties prettig 
houden, aanmoediging geven, een minderheid de kans geven om gehoord 
te worden, het vergroten van de wederzijdse betrokkenheid onder 
groepsleden,... 



   

 

 

Formeel en Informeel leiderschap 

Een formele leider is veelal officieel aangesteld. Hij of zij zal zich in de groep 
moeten waarmaken teneinde als leidersfiguur aanvaard te worden. Het 
opvolgen van de doelen en taken is een belangrijk gegeven bij de formele 
leider.  
Een informele leider is iemand die leiderschapsfuncties vervult zonder dat het 
hem gevraagd werd. De informele leider vervult soms taken die door de formele 
leider niet uitgevoerd worden. Dit kan een meerwaarde en aanvulling voor de 
groep betekenen. Het gebeurt ook dat de informele leider een negatieve invloed 
heeft op de groep en niet ten dienste staat van de groepsdoelen. De informele 
leider kan de formele leider tegenwerken (ook: de formele leider kan het gevoel 
hebben tegengewerkt te worden). 
 

4.2.3 Situationeel Leiderschap 

Een van de meest gekende modellen van leidinggeven is het model van 
situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard.  

De kern van deze theorie is dat één bepaalde stijl van leidinggeven niet in alle 
situaties effectief kan zijn. Situationeel leiderschap toont dat er niet één 
leiderschapsstijl bestaat die beter is dan een andere. De juiste stijl van 
leidinggeven is afhankelijk van de situatie. In één enkele tijdsspanne kan het 
nodig zijn om meerdere stijlen te gebruiken.  
 
Het model van het situationeel leiderschap wordt uitvoerig beschreven in het 
‘Handboek Groepsdynamica’ van J. Remmerswaal. 

Uitgangspunt ervan is het –voor de groepsdynamica- ‘klassieke’ onderscheid 
tussen taakdimensie en groepsdimensie of taak- en sociaal-emotioneel 
leiderschap in groepen (zie soorten groepen hoofdstuk 1 groepsdynamica).  
Een groepsleider moet zorgen voor een juiste combinatie van de twee soorten 
functies: taakgerichte en relatiegerichte (sociaal-emotionele) functies.  
Die correcte combinatie leidt tot een optimaal, aan de omstandigheden 
aangepaste stijl van leiding geven. De leider zal soms de nadruk leggen op 
taakgerichtheid of sturing en in andere situaties meer op relatiegerichtheid of 
ondersteuning (het sociaal-emotionele).  

Een hoge of lage taakgerichtheid versus hoge of lage relatiegerichtheid zorgt 
voor een veld van vier kwadranten waar vier leiderschapsstijlen aan 
beantwoorden: de participerende, de begeleidende, de delegerende, en de 
directieve leiderschapsstijl.  



   

 

 

 

 

Als belangrijkste “situationele” factor noemen Hersey en Blanchard het 
competentieniveau van de groep, dat is de mate waarin een groep of de 
groepsleden competent; bereid en/of bekwaam zijn. Onder bekwaamheid wordt 
verstaan: de mate waarin groepsleden in staat zijn zelfstandig taken uit te voeren 
en zich daar zeker over voelen. Onder bereidheid wordt verstaan: de mate 
waarin de groepsleden gemotiveerd zijn goede prestaties te leveren. Idealiter 
stemmen leidinggevenden hun stijl af op de bekwaamheid en bereidheid van de 
groepsleden. 

Wij onderzoeken ook een tweede factor die vooral groepsdynamisch gekleurd is: 
de ontwikkelingsfase van de groep. We hebben deze groepsontwikkelings-
fases reeds toegelicht in hoofdstuk 2 en leggen in dit hoofdstuk het verband uit 
met de situationele leiderschapsstijlen. 

Op deze manier krijg je een beeld op leiderschap en leiderschapsstijlen vanuit 
de groepsdynamische processen zelf. 

Leiders en verantwoordelijken zullen veel doeltreffender zijn wanneer zij de 
leiderschapsstijl gebruiken die het best overeenkomt met de  ontwikkelingsfase 
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van de groep die zij willen beïnvloeden en daarbij ook nog rekening houden met 
het competentieniveau van de groep (zie verder).   

Dit mondt uit in vier leiderschapsstijlen: 

 

1. De leidende of directieve stijl (S1)  

Hoge taakgerichtheid  (veel sturing),  
Lage relatiegerichtheid  (weinig ondersteuning).  
De directieve leider heeft de neiging anderen te domineren. Hij deelt instructies 
uit en verwacht dat ze worden uitgevoerd zoals hij dat wil. Hij benadrukt de eisen 
van de taak of de doelstelling waarbij hij veel verbale aanwijzingen geeft. Onder 
zijn leiding kan op korte termijn een hoge productiviteit worden bereikt. Hij 
beoordeelt de groepsleden naar de mate waarin ze bijdragen aan de 
taakvervulling. Hij is zeer actief en geeft richting waar hij kan. Hij houdt sterk 
toezicht op de geleverde prestaties.  

De leidende stijl is doorgaans effectief als de leider verantwoordelijkheid, 
daadwerkelijke macht en een beloning- en strafsysteem heeft, als hij orders 
moet geven om het systeem te laten functioneren en als hij meer kennis heeft 
dan zijn ondergeschikten. Deze stijl wordt vergemakkelijkt als de andere 
groepsleden verwachten op deze manier geleid te zullen worden en als ze 
weinig kennis of besluitvormingsbekwaamheid bezitten. Sommigen kunnen door 
hun charme, hun duidelijke bekwaamheid of hun persoonlijk voorbeeld de 
directieve stijl effectief maken in veel verschillende situaties. Ook al zullen de 
groepsleden de leider misschien ‘een harde’ of ‘een doordouwer’ vinden, ze 
zullen hem en zijn plannen toch toegewijd zijn. Deze stijl is niet negatief: 
bepaalde doelgroepen die veel structuur en leiding nodig hebben, hebben 
voordeel bij deze stijl. En we passen allen deze stijl toe bij het instrueren (de weg 
wijzen, zeggen hoe het moet) van een opdracht, taak of het uitleggen van een 
spel.  

 Het toonbeeld van de strenge sergeant die heel 
direct orders geeft, past binnen een directieve stijl 
van leidinggeven. .  

 

 

 



   

 

 

2. De begeleidende of coachende stijl (S2)  

Hoge taakgerichtheid  (veel sturing),  
Hoge relatiegerichtheid  (veel ondersteuning).  
De overtuigende leider gebruikt vooral zijn overtuigingskracht om groepsleden 
te motiveren. Hij probeert het machtsverschil tussen hem en de groepsleden 
klein te houden. Hij is persoonlijk in zijn gedrag en stimuleert zo een maximale 
inzet en betrokkenheid van zijn medewerkers. Hij streeft naar een gezamenlijke 
aanpak van probleemsituaties, zal daarom inspraak geven in zijn besluiten of zijn 
besluiten toelichten en gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Hij heeft 
dan ook een sterke voorkeur voor open werkoverleg en voor 
tweerichtingscommunicatie met de groepsleden. Via teamwerk tracht hij de 
individuele behoeften van hemzelf en van de groepsleden te integreren met de 
doelstellingen en belangen van de organisatie. 
 
De leider ziet het als zijn taak om de prestaties van anderen effectief te 
maximaliseren. Hij stelt hoge eisen, maar erkent dat hij als gevolg van 
individuele verschillen iedereen anders moet behandelen. Hij beschouwt 
onenigheid en conflict als noodzakelijk en normaal. Hij gelooft dat verschillen 
besproken kunnen worden en conflicten opgelost.  

Beeld: https://interview-
coach.co.uk/make-living-
coaching-sports-teams/ 

Denk hierbij aan de coach 
van een sportteam. Er is 
veel sturing op taakvlak , 
daarnaast motiveert deze 
ook sterk zijn team.  

 
 

3. De ondersteunende of participerende stijl (S3)  

Lage taakgerichtheid  (weinig sturing),  
hoge relatiegerichtheid  (veel ondersteuning). 
De leider legt een hoofdaccent op het aankweken van goede onderlinge 
betrekkingen tussen hem en de groep en tussen de groepsleden onderling. De 
participerende leider beoordeelt de groepsleden naar het begrip dat ze voor 
elkaar hebben. De groepsleden in zijn groepen werken goed met elkaar samen. 
Hij beloont hen doorgaans door het uitspreken van erkenning en waardering. Hij 
accepteert in hoge mate mensen zoals ze zijn. Hij schept plezier in gesprekken 



   

 

 

als een middel om de groepsleden beter te leren kennen. Daardoor krijgt hij vaak 
nuttige informatie van hen. Er is hem veel gelegen aan warme, hartelijke 
onderlinge verhoudingen. Zijn eigen zelfvertrouwen is gebouwd op steun en 
waardering uit zijn naaste omgeving. In vele organisaties valt de leider met deze 
stijl weinig op. Dat hij een belangrijke bijdrage levert aan de goede sfeer en 
samenwerking, wordt meestal pas beseft als hij vertrekt. Hij geeft groepsleden 
zoveel mogelijk nieuwe verantwoordelijkheden en schept een creatieve sfeer. Hij 
staat open voor vernieuwing en initiatief. Beslissingen worden in overleg met de 
groep genomen, controle en instructie zijn laag.  

 

4. De delegerende stijl (S4)  

Lage taakgerichtheid  (weinig sturing),  
Lage relatiegerichtheid  (weinig ondersteuning).  
De leider delegeert veel aan de groepsleden en regelt het werk met een 
minimum aan persoonlijk contact. Hij is geneigd veel aan de groepsleden zelf 
over te laten, omdat hij er vertrouwen in heeft dat deze goed met de taak 
om zullen gaan in een goede onderlinge verstandhouding. Hij draagt de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming en voor de uitvoering in vergaande 
mate over aan zijn medewerkers. Dit kan een effectieve stijl zijn, wanneer deze 
medewerkers bekwaam zijn voor hun taak. Als hij geconfronteerd wordt met 
conflicten en spanningen heeft hij de neiging te verwijzen naar onpersoonlijke 
regels en procedures. Hij probeert conflicten buiten de persoonlijke sfeer te 
houden. Hij hecht aan logica en rationaliteit. Zijn medewerkers vinden nogal 
eens, dat hij hen te weinig erkenning geeft. Instructie, controle en ondersteuning 
zijn minimaal aanwezig.  
Bij delegeren is er een sterk vertrouwen in het kunnen van de groepsleden. De 
leider volgt het vaak wel vanop de achtergrond op, maar zit niet op de leden hun 
vel. 

Illustreert deze cartoon het non-verbale 
gedrag van een delegerend persoon?  
 
 

 

 

(Nederlands: “Denk je dat ik een probleem 
heb met delegeren?”).   



   

 

 

 

Een ander schema van de vier stijlen van leiderschap is opgebouwd op enerzijds 
veel of weinig onderstuening (verticaal) en anderzijds veel of weinig sturing 
(horizontaal). Dezelfde benamingen en nummering vind je terug in de 
beschrijving van de vier stijlen.  

 

4.2.3.1 Op wat baseer je je keuze voor een leiderschapsstijl?  

Leiders en verantwoordelijken zullen veel doeltreffender zijn wanneer zij de 
leiderschapsstijl gebruiken die het best overeenkomt met het 
ontwikkelingsniveau van en de ontwikkelingsfase van de groep  die zij willen 
beïnvloeden.  

1. Groepsdoel  
In welke mate heeft de groep als doel dat de toegewezen taak zo goed mogelijk 
en tijdig verricht wordt?   
Of richt de groep zich vooral  op een goede sfeer en de motivatie van de 
groepsleden?  
 

2. Bekwaamheid en/of bereidheid van de groepsleden 
De mate van bekwaamheid en/of bereidheid van de groepsleden is van invloed 
op de mate waarop taakgericht of relatiegericht leiding wordt gegeven. Je maakt 
een bewuste keuze naarmate je groepsleden meer nood hebben aan 
ondersteuning op vlak van taakbekwaamheid of op het sociaal-emotionele vlak.  



   

 

 

Hieronde vind je dan alvast de samenvatting in een kader van de combinatie van 
het competentieniveau van een groep en de gepaste leiderschapsstijl.  
In het voorbeeld wordt dit ¨verduidelijkt. 

 

 
 
Voorbeeld: 
In de leefgroep moeten de kinderen zelfstandig hun speelgoed opruimen na het 
spelen. Dit moet in de juiste bakken komen. Voor kinderen die nieuw zijn in de 
groep of nog niet goed alleen kunnen opruimen, gaan we uitleggen wat ze 
moeten doen en het eerst samen in de juiste bak steken (dit is sturing/directief). 
De kinderen verschillen ook in de mate waarin ze zin hebben om dit te doen. 
Sommigen zullen protesteren, anderen doen dit zonder morren en vinden dit 
zelfs leuk. De protesterende  kinderen moeten dus gemotiveerd worden (dit is 
steunende/participerend/). Voor de kinderen die we bijkomend ook moeten aan 
het werk zetten omdat ze niet weten hoe het moet (onbekwaam), zullen we dus 
begeleiden. Bij de kinderen die dit zonder morren doen en het kunnen, zullen we 
vooral moeten focussen op de taak en dus leiden.  
Merk hierbij op dat het ook bij deze kinderen niet kwaad kan om te motiveren.  
Kinderen die al langer in de leefgroep zijn en die dit systeem van opruimen 
kennen, hebben deze nood aan sturing niet. Afhankelijk van hoe gemotiveerd ze 
zijn om dit te doen zullen we steunen of delegeren. We steunen als ze er weinig 
zin in hebben. We kunnen hen dan iets motiverend zeggen als: “Hoe sneller je 



   

 

 

het doet, hoe sneller je er vanaf bent. Komaan jij kan dit!”. Als de kinderen het 
kunnen en er zin in hebben, kunnen we hen gewoon aangeven dat ze moeten 
opruimen. We zeggen hen dan niet meer hoe en laten het aan hen over. Dit is 
delegeren. 
 

3. Fase van de groepsontwikkeling 
Zoals in hoofdstuk 2 vermeld, zullen in de verschillende 
groepsontwikkelingsfasen die een groep doormaakt, andere groepsprocessen 
zichtbaar zijn. Het doorlopen van deze verschillende fasen is een dynamisch 
proces. Dus ook je stijl zal bij verandering moeten aanpast worden. Zo kan de 
leiderschapsstijl die pastte bij een groep, moeten veranderen bijvoorbeeld, als er 
een nieuw lid bij de groep komt maar ook bij het veranderen van mogelijkheden 
(competentieniveau) van één of meerdere groepsleden. We bespreken hier kort 
de vier belangrijkste fasen: de oriëntatiefase, de machtsfase, de affectiefase en 
de autonome fase.  

 
In de oriëntatiefase is een sterke nadruk op taakaspecten van belang. Dit 
kan de vorm krijgen van het bieden van structuur: aangeven van de 
doelstellingen, planning van groepsactiviteiten, bewaken van regels en 
procedures, enz.  
Leidend of directief leiderschap toont deze voorrang aan aandacht voor de 
taak, boven aandacht voor de relaties.  
 
Naarmate de groep verder ontwikkelt, is het van belang dat de leider meer en 
meer aandacht gaat besteden aan relatieaspecten. In de machtsfase kan de 
groep nog een sterke sturing op taakgebied nodig hebben, terwijl anderzijds 
de motiverende aanpak van de leider de leden stimuleert om zich achter het 
groepsdoel te scharen. Vergeet ook niet dat een begeleidend leider conflicten 
en onenigheid als normaal en gezond beschouwd.  
 
In de affectiefase hebben de leden minder vraag naar een gerichtheid op de 
taak, maar wil men extra aandacht besteden aan de onderlinge relaties en 
het groepsklimaat. Een ondersteunend leider is hier aangewezen om de 
groepsleden in dit proces te steunen en te stimuleren.  
 
In een volledig autonome groep kan de leider het vervullen van de 
leiderschapsfuncties aan de groep zelf overlaten, met andere woorden 
delegeren.  
 



   

 

 

Belangrijk: de fase waar de groep zich, volgens de theorie van de 
ontwikkelingsfasen, in bevindt speelt een grote rol in de keuze van de 
gepaste stijl.   
 
 
 

4. Persoonlijke voorkeur?  
Het is belangrijk dat je bewust bent van je eigen persoonlijke voorkeur, de stijl 
waar je je comfortabel bij voelt. 
Je kan deze op het spoor komen door jezelf een aantal vragen te stellen:  
 

• Welke persoonlijke voorkeuren/ gewoonten heb je in het omgaan met 
mensen, in je bewegen in groep?  

• Ben je eerder taakgericht of meer relatiegericht als je in groep bent?  
• Ben je vooral directief of non-directief?  
• Ben je een groepsmens of juist een individualist?  
• Hoe sterk is je eigen behoefte aan zekerheid en controle?  
• In welke mate durf je ‘los te laten’ en vertrouwen te schenken?   
• Hoeveel onzekerheid kun je aan? Durf je loslaten en vertrouwen op 

anderen?  
• Welk belang hecht je aan persoonlijke groei en ontwikkeling?   
• Hoe reageer je persoonlijk/emotioneel op stress en conflicten?   
• Sta je open voor overleg? 

 
Als je je eigen voorkeur kent, weet je ook welke stijl je geneigd bent te kiezen. 
Zorg dat je hier alert op bent want: je voorkeursstijl sluit niet noodzakelijk aan 
op de behoeften van de groep. 
Een goede groepsleider zal een zekere mate van flexibiliteit vertonen en zijn stijl 
in bepaalde mate leren aanpassen aan de behoeften van de groep.  
 
Hierin speelt ook de fase van de eigen ontwikkeling als professionele begeleider 
een rol. Vaak zal men in het begin van zijn ‘leiderschapscarrière’ vooral gebruik 
maken van stijlen 1 en 2 (leiden en begeleiden). Daarna breidt men dit uit naar 
stijl 3 (ondersteunen) en later durft men in toenemende mate een non-directieve 
opstelling aan (delegeren).  
In een laatste fase kan men soepel switchen tussen directieve en non- directieve 
stijlen, al naargelang de situatie van de groep en de eigen voorkeur. Uiteindelijk 
zien we een vergroting van het eigen stijlbereik en gaat men soepeler 
beschikken over een groter aantal leiderschapsstijlen 
 

 



   

 

 

4.2.3.2 Leiderschapsfuncties in de leefgroep  

Gielis bespreekt in zijn boek ‘Groepsleider... een vak apart’ een aantal functies 
die in een leefgroep moet opgenomen worden opdat deze goed zou 
functioneren. Het zijn zowel de begeleiders als de groepsleden die deze functies 
of rollen kunnen opnemen.  
Oppasser  
Het is belangrijk een bepaald klimaat te scheppen dat voor de specifieke 
doelgroep leefbaar is, zodat het als spontaan ervaren wordt en bovendien 
kansen biedt voor groei en ontwikkeling. Voor de leefgroep vallen hieronder dan 
ook alles wat te maken heeft met samenleven: een aantal huishoudelijke taken, 
activiteiten, programma’s, contacten die de groepsleden mogen hebben met 
anderen buiten de groep of de instelling en de ordening van de tijd. Als oppasser 
ben je bezig met alle activiteiten die te maken hebben met afspraken, 
reglementen, huishoudelijk werk, orde, tijdsindeling, strafprocedures, enz...  
 
Gids  
Als gids ben je gericht op het bereiken van de doelen die de groep zichzelf stelt 
o.a. op gebied van gezelligheid en ontspanning, planning van projecten en het 
organiseren van groepsactiviteiten. Dit maakt de groep tot geheel (leiding + 
cliënten).  
 
Steungever  
De begeleider neemt de rol van steungever op zich wanneer hij bezig is met 
individuele zorg, verpleging, persoonlijke aanmoediging en motivering. Het is 
immers belangrijk de individuele leden van de groep te ondersteunen en 
stimuleren om hen gemotiveerd te houden en in staat te stellen mee te blijven 
werken aan de groepstaak en zich aan de groepsnormen te houden.  
 
Bemiddelaar  
Als bemiddelaar bewaak je de relaties en de onderlinge sfeer in de groep, je 
helpt conflicten of rivaliteiten oplossen. Dit wordt vooral gerealiseerd door 
communicatie en groepsgesprekken. Ook een informele babbel behoort tot de 
rol van bemiddelaar omdat dit samen praten er voor zorgt dat spanningen 
voorkomen kunnen worden.  
Onderlinge verhouding van de verschillende functies:  
In functie van een bepaalde filosofie van de instelling of het beleid, kan er te 
zware nadruk gelegd worden op het vervullen van de oppasrol van de 
groepsleiding (vb. in een gesloten instelling voor delinquente jongeren). 
Wanneer het gezellig samenleven meer ruimte krijgt constateren we in de 
leefgroep een opener en sfeervoller klimaat waar de groep (leiders en 



   

 

 

groepsleden samen) begaan zijn met allerlei activiteiten en projecten. De 
begeleider zullen hier meer de rol van gids opnemen.  
De onderlinge verhouding van de verschillende functies kan er dus verschillend 
uitzien. Dit wordt meebepaald door de doelstellingen van iedere werksituatie.  
We kunnen dit als volgt voorstellen:  

 
Belangrijk is echter dat in de groep alle functies vervult worden. Bij verwaarlozing 
van een bepaalde functie door de leiding zal ofwel de groep uit elkaar vallen 
ofwel zal de groep deze functie zelf gaan verzorgen. Dit wordt dan duidelijk door 
het nastreven van informele doelen en het opkomen van informele leiders in de 
groep.  

 



   

 

 

5 Disfunctioneel gedrag 

5.1 Functionele en disfunctionele rollen   

5.1.1 Roltheorie (Arnold Mindell) 

De Amerikaanse Psychotherapeut Arnold Mindell heeft met zijn roltheorie een 
bijzondere kijk ontwikkeld om te kijken naar interacties van individuen in 
groepen. In het boek van Jitkse Kramer (2015, tweede druk)2 vind je de 
belangrijkste uitdagingen terug van deze nieuwe kijk op groepsprocessen. We 
zetten ze kort op een rijtje. 

5.1.1.1 Een rol kan echt van alles zijn 

Als we denken aan rollen dan associeren we dit ofwel met sociale rollen (vb. 
vader, moeder), functionele rollen zoals een leidinggevende of met 
persoonlijkheidsrollen (vb. doorzetter, verbinder). Arnold Mindell erkent dat dit 
allemaal rollen zijn, maar volgens hem is een rol in een groep nog veel meer dan 
dat. Een rol verwijst naar alles wat er in een groep kan zijn. Dit kan gaan over 
gevoelens, meningen, aannames, achterliggende overtuigingen , dromen, 
gedragingen, gewoontes, archetypes etc. Kortom alles of zoals het met de 
woorden van Jitske Kramer te zeggen (2015, p44) : 

“Een rol is een emotie, mening, rol, fysiek symptoom, gedachte, gedrag, 
archetype… Dus ook het opkomen van plotselinge hoofdpijn is een rol, de 
toevalligheid dat bij een training alle mannen aan de de ene kant zitten en de 
vrouwen aan de andere kant, zelfs het vallen van een kopje is een rol. “ (Jitske 
Kramer) 

Alles wat een lid in de groep voelt of doet is een onderdeel van de groep. 
Sommige ‘rollen ‘ zitten in het groepsbewuste, andere rollen zitten in het 
groepsonbewuste. Het groepsonbewuste is datgene wat aanwezig is in de 
groep, maar niet iedereen weet. Het gaat over nog niet uitgesproken gedachten, 
ervaringen, meningen, emoties die in het bewuste van een of enkele 
groepsleden zitten maar waarvan niet iedereen op de hoogte is. Net dit 
groepsonbewuste heeft een zeer grote invloed op het groepsklimaat. 

Wanneer iemand ’s morgens in de groep zegt: “ Ik ben nog moe.” dan is de rol 
van moeheid aanwezig in de groep en door de groep gekend omdat de persoon 
dit heeft uitgesproken. De rol van moeheid zit dan in het groepsbewuste. De 
andere groepsleden zullen zich gaan verhouden tot deze rol. Voelen zij zich ook 
moe ? Of juist heel energiek ? Als dezelfde persoon deze vermoeidheid niet 



   

 

 

uitspreekt is dit toch aanwezig in de groep, maar situeert zich dit in het 
groepsonbewuste. 

Bijvoorbeeld  
In een leefgroep is er de avond voordien een flinke ruzie geweest tussen twee 
jongeren. De opvoeder heeft moeten ingrijpen en de twee jongeren naar hun 
kamer gestuurd. De volgende morgen aan ontbijt voelt de opvoeder , die de 
vorige avond geen dienst had, dat er iets is, een zekere spanning. Het is stiller 
als anders aan tafel. Eén van de ruziemakende jongere eet snel zijn 
boterhammen en zegt dat hij hoofdpijn heeft en gaat nog even naar zijn kamer. 
De spanning is als rol nog aanwezig in het groepsonbewuste en mee bepalend 
voor de sfeer op dat moment. 

5.1.1.2 Identificeren met een rol 

In een groep zitten altijd allerlei rollen waarin je je als individu kan herkennen. 
Wel is het zo dat je een aantal rollen vaker inneemt dan andere. Bijvoorbeeld je 
neemt snel de rol van criticus aan, of de rol van diegene die zorgt of de rol van 
grapjas. Je identificeert je met deze rollen. Hierdoor zeg je : dit ben ik en dat ben 
ik niet. 

Bijvoorbeeld:  
Bij een groepswerk neem je snel de rol op van coördinator, iemand die het 
overzicht bewaakt, bijhoudt wat er afgesproken is en de controle bewaakt. 
Tegenover deze rol staat de rol van het groepslid dat zich volgend en 
afwachtend opstelt, zelf minder initiatief neemt en leunt op de kennis en 
inspanningen van jou. Als je voor de zoveelste keer een mail krijgt met de vraag 
of het document al dan niet in de huisstijl moet en waar je deze huisstijl kan 
vinden wekt dit je ergernis op. 

Mindell zegt dat door je te identificeren met een rol je de mogelijkheid verkleint 
om tegelijkertijd ook de andere rol op te nemen. Als jij gemakkelijk de rol van 
coördinator opneemt zullen anderen minder geneigd zijn om deze rol op te 
nemen. En misschien verlang je er ook wel naar om je in een groep eens 
volgend op te stellen. Op zo’n moment vergeet je dat ‘ de coördinator’ een rol is 
en dat zowel jij , maar ook anderen die kunnen innemen. Meer nog rollen kunnen 
op twee plekken tegelijk zijn. Je komt dan vast te zitten in een bepaalde rol. Dit is 
jammer want allerollen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en als je ervoor 
openstaat , kun je zelf ook altijd andere rollen tegelijk innemen. 



   

 

 

5.1.1.3 Een rol is groter dan het individu 

Een rol is groter dan het individu betekent dat rollen verspreid zitten in de groep. 
Als jij het niet eens bent met een bepaalde maatregel die genomen wordt in de 
groep, is de kans groot dat er ook andere groepsleden zijn die twijfelen aan de 
maatregel. Jitske Kramer (2015, p 46) heeft het over rollen die als magneetjes 
zweven door de groep. Telkens is er iemand die zich tot de rol voelt 
aangetrokken , deze tot zich neemt en zich ermee identificeert. Dit inzicht 
verklaart ook waarom het niet altijd helpt om de ‘zogenaamde rotte appel’ uit de 
groep te halen. Dit kan dan wel een tijdelijke oplossing bieden, maar de kans is 
groot dat hetzelfde probleem later opnieuw opduikt. De persoon is weg, maar de 
rol blijft bestaan in de groep. Er ontstaan pas duurzame veranderingen als de 
onderliggende thema’s die voor spanningen en conflicten zorgen worden 
aangepakt. 

Bijvoorbeeld: 
In een mannenopvang is er heel wat onvrede over de manier waarop 
begeleiders omgaan met vermoeden van druggebruik. Er heerst een 
zogenaamde nultolerantie wat betekent dat wanneer mensen gebruikt hebben ze 
de opvang moeten verlaten. In praktijk wordt hier door de begeleiders heel 
verschillend op gereageerd. De ene begeleider checkt elke keer of de bewoner 
gebruikt, terwijl de andere begeleider dit oogluikend toestaat. Op sommige 
momenten wordt er zelfs geblowd in de tuin. Wanneer een bewoner protesteert 
tegen deze gang van zaken en het niet eerlijk vindt dat hij wordt buitengezet 
omdat hij eerlijk is over zijn gebruik, terwijl andere stiekem roken in de tuin 
neemt de bewoner de rol van ‘ aanklager van oneerlijke praktijken’ op zich. Door 
deze bewoner te verwijderen is het probleem niet opgelost.De kans is groot dat 
het probleem zich opnieuw zal herhalen en dat andere bewoners deze rol van 
aanklager op zich zullen nemen. Wil men dit duurzaam aanpakken dan zal men 
het drugbeleid onder de loep moeten nemen. 

5.1.1.4 Een individu is groter dan zijn rol 

Elk individu is groter dan zijn rol. Een jongere die verblijft in een internaat is meer 
dan interne, want ook nog kind van, vriend van, lid van een hobbyclub etc… Dit 
geldt ook voor het terrein van de emoties. De jongere die boos is op de 
opvoeders is meer dan de rol ‘boosheid’. Hij kan tegelijkertijd ook verdrietig zijn 
en waardering hebben voor de opvoeders. Als we dit beseffen geeft ons dat de 
mogelijkheid om flexibeler met de situatie om te gaan. Zowel de opvoeder als de 
jongeren kunnen zo de dingen van meerdere kanten bekijken. 



   

 

 

5.1.1.5 Functionele rollen 

Gedrag in de groep kan bekeken worden vanuit de rol die men opneemt. Het 
gaat over welke functie men heeft, neemt of opgelegd krijgt. Een groepslid kan 
voornamelijk helpen om het doel te voltooien, hij of zij neemt in dit geval één of 
meerdere taakrollen op. Een groepslid kan zich ook inspannen om de onderlinge 
relaties binnen de groep (het groepsklimaat) te verbeteren. Het groepslid zet zich 
in voor één of meerdere procesrollen. Tenslotte kan een groepslid er ook voor 
opteren om eigen doelen na te streven. Naarmate de groep evolueert en langer 
bestaat, vermindert het nastreven van privé- doelen. De taak- en procesrollen 
komen dan meer op de voorgrond. 

5.1.1.6 Het weefsel van de groep 

Alle rollen samen vormen het weefsel van de groep, een lappendeken van 
groepsnormen, gevoelens, meningen , patronen. In elke groep zijn er rollen die 
veel ‘spreektijd’ krijgen, de meerderheidsstem (lalala) en andere rollen die 
minder spreektijd krijgen omdat ze afwijken van het dominante patroon, de 
minderheidsstem of de (li stem). Stel dat de groepsnorm in een klas is om vooral 
stoer te zijn en zeker niet teveel te studeren dan is dit de lalala stem. De kans is 
groot dat de ijverige jongeren die goede punten willen niet voor hun mening 
durven uitkomen met een kans op onderpresteren. Deze jongeren vormen de li 
stem. Wanneer minderheidsstemmen niet gehoord worden of niet het gevoel 
krijgen dat ze kunnen zeggen wat ze willen zeggen is de kans groot dat er 
sabotagegedrag ontstaat. Een aantal disfunctionele rollen (o.a rodelen, …) die 
we zagen in het vorige hoofdstuk kunnen uiting zijn van sabotagegedrag van een 
niet gehoorde stem.  
Maar daarover later meer in het olod witeo; werken in team en organisatie. 

 

5.2 Agressie  

Agressie is een natuurlijke basisemotie die in ieder mens aanwezig is. We hebben 
deze nodig om te overleven. Als onze persoon bedreigd of aangevallen wordt of 
ons territorium, familie, eigendom, dan reageren we agressief. We verdedigen 
ons.  
Assertiviteit kan als positieve agressie gezien worden. Je hebt dus agressie als 
positief te noemen levensenergie. Maar aan de andere kant heb je ook agressie 
die negatief gebruikt wordt en gewelddadig is. Er is ook altijd sprake van 
grensoverschrijdend gedrag. Bij dit soort agressie is er sprake van schade.  
Dit kan zijn schade aan:   

• Een andere persoon   



   

 

 

• Aan de agressor zelf  
• Aan materiaal  

De schade kan zichtbaar en ook minder of niet zichtbaar zijn (bijvoorbeeld 
psychische schade).  

We nemen mee dat agressie - volgens de hedendaagse opvatting - een gedrag 
is dat de sociale grenzen (van wat acceptabel is) passeert. 

Vooreerst proberen we - via de voorhanden literatuur - de term agressie te 
vatten. De etymologie (herkomst) van het woord situeert zich in het Latijn. Het 
Latijnse woord ‘agredior’ betekent zoveel als ‘ergens gericht op af gaan’ (‘ad’ = 
naar + ‘gradior’ = stappen, wandelen). De term wijst duidelijk naar een 
gedraging. 

Een tweede factor die binnen de literatuur - over wat wij agressie noemen - 
eensluidend naar voren treedt, is het principe dat agressie steeds schade met 
zich meebrengt. Een rijke woordenschat duidt hierop (o.a. leed, letsel, 
beschadiging). Deze schade kan fysiek, materieel of psychisch van aard zijn. 
Een agressor is zich hiervan niet steeds bewust. 

5.2.1 Op zoek naar een verklaring : Etiologie 

De vraag die zich aandient, is de vraag wat de verklaring kan zijn voor agressief 
gedrag. Het al dan niet voorkomen van agressief gedrag, betreft een complexe 
puzzel. Een bio-psycho-sociale kijk is zeker op zijn plaats. 

De biologische factor die speelt, is de aanleg. In welke mate bevat het genetisch 
materiaal van een persoon aanleg voor agressie? In welke mate spelen 
neurologische processen en hormonenhuishouding hierin een rol? 

De psychologische factor die speelt, heeft het maken met het welbevinden. 
Hebben personen te maken met frustraties? Of zijn ze tevreden? Wat zijn 
elementen in het karakter van de persoon? Kan de persoon de 
verantwoordelijkheid nemen over zijn gedrag? 

De derde factor tenslotte handelt over het sociale luik. Hoe verliep de opvoeding 
van de persoon? Kende de persoon een goede hechting? Maakte de persoon 
life-events/traumatische gebeurtenissen mee? Welke invloed heeft de cultuur, 
samenleving (en de individualisering van de maatschappij) op de persoon? Wat 
zijn de omstandigheden waarin de agressie plaatsvindt? 

Ook andere omstandigheden zoals ziekte, armoede, alcohol(mis/ge)bruik 
kunnen meespelen als verzwarende factoren. 



   

 

 

5.2.2 Op zoek naar een verklaring: Psychologische 
stromingen 

Ook verschillende stromingen binnen de psychologie geven hierop verschillende 
antwoorden. 

Psychologen die vanuit een biologische bril naar agressie kijken, menen dat 
agressie een genetisch vastgelegde drift betreft. Een rol is in vele theorieën 
weggelegd voor het endocriene en hormonale stelsel. Vanuit evolutionair 
standpunt wordt agressie gezien als gedrag dat zich aanpast aan de situatie of 
omgeving die maakt dat een verhoogde overlevingskans wordt bereikt. 

Humanisten denken dat agressie steeds een reactie is (bijvoorbeeld op 
bedreigende omstandigheden), maar dat het steeds vermijdbaar is (positieve 
centraal: mogelijkheden, groei, vrije wil). 

De psycho-analytische benadering bekijkt agressie als gedrag dat betekenis 
heeft vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van een persoon. Binnen alle 
ontwikkelingsfases spelen agressieve driften (net zoals seksuele driften) een 
belangrijke rol. Wanneer een persoon er niet in slaagt deze driften af te weren, te 
verdringen of te ontkennen, resulteert dit in agressief gedrag in de latere 
levensloop van de persoon. 

Het behaviorisme, de stroming die gedrag en omgeving linkt, ziet agressie als 
gedrag dat een reactie inhoudt (bijvoorbeeld op een innerlijke frustratie, d.i. 
frustratieagressie). Een tweede functie van agressie omschrijven behavioristen 
als gedrag met de duidelijke functie een doel te dienen: de agressie is dan het 
instrument om een belang te bekomen (instrumentele agressie). Agressie wordt 
gebruikt om een effect te bekomen en is aangeleerd. Agressie ‘inzetten’ kan een 
hele ‘winst’ betekenen. 

Het tonen van agressie heeft enkel te maken met imitatie van anderen, volgens 
de cognitieve psychologen. Ook zij menen dat agressief gedrag wordt 
aangeleerd. Mensen die agressie gebruiken, kennen vooral die (agressieve) 
manier om hun ‘problemen op te lossen’. 

De huidige opvattingen sluiten het best aan bij cognitieve en gedragsmatige 
denkpistes rond agressie. Agressief gedrag wordt veelal niet aanschouwd als 
een gevoel of emotie, maar wel als een aangeleerde gewoonte. Personen die te 
vaak agressie gebruiken, gaan in cognitieve gedragstraining aanleren hoe ze 
assertief kunnen reageren. Dit betekent: voor zichzelf opkomen, zonder schade 
te berokkenen aan derden. Of ook: rekening houden met de anderen. 



   

 

 

5.2.3 Soorten agressie  

We onderscheiden drie soorten agressie:   
• Frustratieagressie of affectieve agressie  
• Instrumentele agressie  
• Pathologische agressie  

  

5.2.3.1 Frustratieagressie of affectieve agressie/emotionele agressie 

Frustraties kunnen zich opstapelen en ineens iemand laten ontploffen. Dit kan 
voor elke persoon verschillend zijn. Iedereen heeft een verschillende 
tolerantiegrens. Provocatie en onmacht kunnen leiden tot affectieve agressie.  
  
De kenmerken van frustratieagressie:   

- impulsieve onvoorspelbare reactie  
- gaat gepaard met hevige emoties  
- bewustzijnsvernauwing  
- tijdelijke verlies van controle  
- motoriek eerder onbeheerst  
- meestal niet gericht op de hulpverlener als persoon  

  

5.2.3.2 Instrumentele agressie  

Instrumentele agressie wordt als instrument gebruikt om een doel te bereiken. Dit 
kan zijn uitdagen, intimideren, chanteren, dreigen, pesten , vernielen van materiaal 
en/of fysiek geweld. Deze soort agressie wordt ook cognitieve agressie genoemd 
omdat er een bepaald cognitief niveau noodzakelijk is om dermate doelgericht te 
werk te gaan. Men zegt dat dit niveau bij een ontwikkelingsleeftijd van vier jaar ligt. 
Dit is van belang om een inschatting te kunnen maken en de begeleiding hierop 
te kunnen afstemmen. Bij mensen met een diep en ernstig mentale beperking ligt 
de ontwikkelingsleeftijd meestal veel lager en kunnen we instrumentele agressie 
zo goed als uitsluiten.  
  



   

 

 

Kenmerken van instrumentele agressie:   
• De agressie is doelgericht  
• De persoon is uiterlijk schijnbaar rustig  
• De motoriek is beheerst  
• Er is geen sprake van bewustzijnsvernauwing  
 

Instrumentele agressie kan wel omslaan in frustratieagressie als de agressor zijn 
doel niet kan bereiken.  

 

  
  

5.2.3.3 Pathologische agressie  

De agressie die door een psychisch of organisch ziektebeeld veroorzaakt wordt 
noemen we pathologische agressie. Bijvoorbeeld bij psychose, psychopaat, 
dementie, epilepsie en andere biochemische reacties in de frontale hersenkwab.  
  

  

5.2.4 Het verloop van een agressie-uitval  

De ontwikkeling van een conflict of een crisis verloopt volgens verschillende 
fasen. Het is belangrijk deze fasen te kennen en herkennen omdat naargelang in 
welke fase de cliënt zich bevindt de hulpverlener nog invloed kan uitoefenen. De 
invloed is voor elk stadium verschillend.  

De vijf fasen van een agressie-uitval   
• Opstartfase  



   

 

 

• Escalatiefase  
• Crisisfase  
• Afbouwfase  
• Postcrisis of depressiefase  

  

5.2.4.1 De opstartfase  

Dit is de fase waarin zich spanning opbouwt. Het kan door een direct of indirect 
voorval in gang gezet worden. Bijvoorbeeld een woord dat in het verkeerde keelgat 
schiet, een negatieve boodschap, kleine frustraties of ook angsten onzekerheid. 
De cliënt heeft zich nog onder controle maar adrenaline zit al in de startblokken. 
Hij is zenuwachtig; gespannen, licht prikkelbaar.  

  
Mogelijke signalen:   

• Verbaal: verandering van de stem: iemand wordt stiller of juist luider, 
de stem is trillend of hortend  
• Verbaal agressief worden: bijvoorbeeld door scheldwoorden te 
gebruiken, roepen, redetwisten  
• Lichamelijk:  
• Rood worden  
• Gespannen lichaamshouding  
• Zenuwachtig gedrag  



   

 

 

• Verhoogde motorische onrust: frutselen aan de kledij, gesticuleren, 
dikwijls gaan plassen, trillende neusvleugels  
• Passief verzet of blokkeren  

  
  
  
  

Handelingsmogelijkheden:   
• empathisch reageren  
• Het gedrag ‘markeren’ bijvoorbeeld zeggen: ‘ ik zie dat je boos 
bent’  
• Rustig blijven en rust uitstralen  
• Geen stress toevoegen  
• Intonatie  
• Lichaamstaal  
• Geen preek of verwijten  
• Probleemoplossing zoeken  

  

5.2.4.2 De escalatiefase  

De spanning stijgt en daarmee ook de adrenalinegehalte in het lichaam. Het komt 
tot een vecht – vlucht reactie. Men voelt aan dat de spanning zo erg is opgelopen 
dat niet veel nodig is om het vat te laten overlopen. De cliënt komt in 
bewustzijnsvernauwing terecht.   

  
Mogelijke signalen:   

• Door verhoogde adrenaline komt het tot scherpere lichaamsgeur  
• Wit worden in het aangezicht  
• Gespannen kaken  
• Bewustzijnsvernauwing  
• Ernstig verbaal agressief gedrag  
• Blokkeren  

  
Handelingsmogelijkheden:  
Ook in deze fase heeft de hulpverlener nog invloed maar hoe langer hij wacht zal 
de invloed afnemen. Wordt de agressor hier niet gestopt dan zal het verbaal en 
fysiek geweld verder escaleren. De cliënt gaat in crisis.  
  

• Blijf rustig  
• Hou contact – oogcontact  
• Hou een veilige afstand  
• Spreek de agressor aan met zijn naam  



   

 

 

• Spreek in korte en duidelijke zinnen  
• Ga niet verder in op het probleem – blijf uit de inhoud  
• Spreek kalm en neutraal  
• Geef een uitvoerbare opdracht, bv. Laat hem op een stoel gaan 
zitten of buiten gaan  
• Gebruik gerichte ik-boodschappen  
• Maak gebruik van duidelijke gebaren  

  
Herpakt zich de agressor is het belangrijk het goede alternatieve gedrag te 
bekrachtigen. Zeker niet beginnen met moraliseren omdat de cliënt zich snel terug 
kan opwinden.  

  

5.2.4.3 De crisisfase  

De crisisfase is de toppunt van de escalatie. De cliënt zit gevangen in het conflict 
en kan de agressieve impulsen niet meer controleren. Hij kan niet meer redeneren 
en zodoende is het niet meer mogelijk met hem in gesprek te gaan.  

  
Kenmerken:   

• Agressief gedrag – verbaal, fysiek en fysieke bedreiging  
• Uitbarsting  
• Vernieling  
• Verhoogde adrenaline en zuurstof  
• Tunnelzicht – bewustzijnsvernauwing  

De veiligheid is hier van belang zowel van de cliënt als ook  die van de 
begeleider of eventuele derden.   
  
Handelingsmogelijkheden:   

• Hou afstand  
• Roep hulp in ( permanentie, collega’s,..)  
• Neem tijd  
• Let op je lichaamstaal en stemgebruik  
• Straal rust en zelfzekerheid uit  
• Rustige maar kordate communicatie, gebruik de naam   
• Geef uitvoerbare gedragsinstructies die los staan van de inhoud 
van de escalatie  
• Bij fysieke bedreiging gebruik van PTV (zie verder)  

5.2.4.4 De afbouwfase  

Na de uitbarsting of ontlading komt de agressor terug op normaal gedrag. Hij staat 
nog wel erg scherp en gevoelig en de adrenaline die zich in het lichaam heeft 



   

 

 

opgebouwd is nog lang aanwezig. De agressor komt uit de bewustzijnsvernauwing 
en wordt terug aanspreekbaar.  
Deze fase kan tot 2 uur duren!!!   
Het is dus zeer belangrijk niet te vroeg op het onaangepast gedrag in te gaan. 
Zowel qua inhoud als mogelijke sancties. Dit zou terug een uitbarsting tot gevolg 
kunnen hebben.  

  
Handelingsmogelijkheden:   

• Afbouwfase respecteren ( tijd )  
• Zorgen voor de veiligheid  
• In time out regelmatig controleren of alles nog in orde is  
• Niet te rap naar het normale overgaan  
• Niet te snel terug komen op het incident  

  

5.2.4.5 Postcrisis of depressiefase  

Na de afbouwfase geraakt de cliënt in een depressiefase. Dit wordt veroorzaakt 
door het hormoon Noradrenaline dat in het lichaam wordt aangemaakt om de 
opgebouwde Adrenaline  te neutraliseren.   

  
Kenmerken:   

• Algemeen gevoel van leegheid en desoriëntatie  
• Depressief  gevoel  
• Geen energie, uitgeput  
• In slaap vallen  
• Schuld en schaamtegevoel  
• Hoofdpijn  
 

Handelingsmogelijkheden:   
• Aanwezig zijn  
• Nabijheid geven  
• Verzorging van eventueel opgelopen wonden  
• Drinken geven  

  

5.2.4.6 Terugkeer tot normaal gedrag  

De persoon staat terug open voor zijn omgeving. De tunnelvisie is verdwenen, de 
cliënt is niet meer gespannen en kan terug aansluiten bij de dagelijkse gang van 
zaken. Vanaf nu kan het incident besproken worden en definitief afgehandeld 
worden. De cliënt kan terug aansluiten bij de laatste bezigheid om deze positief af 
te ronden.  



   

 

 

Deze handelingen helpen om schuld en schaamtegevoelens te verwerken en de 
relatie met de begeleider terug te herstellen.  

  
5.2.4.7 Wat kan de begeleider doen?  

• Verder verzorging van wonden  
• Verzorging van lichaam ( douchen , propere kledij als nodig )  
• Herstel van de relatie met de begeleider of andere betrokkenen  
• Incident bespreken  
• Handelingsmogelijkheden bespreken die helpen om een volgende 
incident te voorkomen  
• Boven een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar kunnen sancties gegeven 
worden en of de schade laten herstellen.  

  

5.2.4.8 De zes belangrijkste principes om agressie te de-escaleren 

1)Tijd nemen en herhalen: win tijd wees geduldig  
2) Lichaamstaal: zelfzeker, rustig, neutraal, open  
3) Stemgebruik: rustig, kordaat, neutraal, lage stem  
4) Contact zoeken: oogcontact, de naam noemen. Contact en relatie sluiten 
meestal verder geweld uit  
5)  Nabij blijven: wel op een veilige afstand, maar ook begrenzing door 
nabijheid   
6) Gedragsinstructies geven: eenvoudige instructies die los staan van de inhoud 
en uitvoerbaar zijn  
  

5.2.4.9    De hulpverlener in de stresssituatie  

De hulpverlener is eveneens onderhevig aan de agressiecurve. Ook hij kan 
nerveus worden, zich onzeker voelen, bang zijn. Het lichaam maakt adrenaline 
aan. De natuurlijke reacties bij een aanval of bedreiging en stress zijn:   

• Vechten  
• Vluchten  
• Bevriezen  
 

In de hulpverleningscontext vertaald dit zich op verschillende manieren:   
• Vechten: op jouw strepen staan, begrenzen, regels nauwgezet 
doorvoeren ( soms  zonder op de draagkracht van de persoon te letten 
), fysieke beheersing  
• Vluchten: toegeven, moeilijk situaties uit de weg gaan, maar ook 
ruimte maken/geven  



   

 

 

• Bevriezen: stilstaan, niet weten wat te doen, onmacht, maar ook 
onderhandelen (dealen )  
 

Elk persoon is anders en zal gemakkelijker de een of andere richting uit gaan. 
Agressie wekt altijd emoties op. Het is dan ook afhankelijk van de persoonlijkheid 
en de ervaringen en de actuele emotionele toestand hoe iemand reageert. Als je 
jou stevig in je schoenen voelt en assertief bent zal je gemakkelijker een 
vechtreactie vertonen. Ook als je een hoge testosteronspiegel hebt neig je meer 
naar een vecht reactie. Voel je jou minder sterk zal je eerder een vluchtreactie 
hebben.  
 
Let op: iedereen kan een vluchtreactie vertonen. Dit wil niet zeggen dat je een 
zwakkere persoonlijkheid hebt. Het ligt in de natuur van de mens zijn slaagkansen 
te berekenen in het geval van een dreigend gevecht.  
 
Als agressie/geweld met fysieke agressie beantwoord wordt dan lokt dit altijd een 
gevecht uit. De kans op schade is dan groot langs beide kanten. Spijtig 
genoeg  worden hulpverleners soms gedwongen om fysiek in te grijpen om 
iemand te bedaren. Maar dit zou altijd het laatste middel moeten zijn.  
 
Bij een vluchtreactie is er geen kans op zichtbare schade. Maar er kan wel 
onzichtbare schade ontstaan. Iemand die nooit durft ingrijpen, altijd toegevingen 
doet om een conflict te vermijden kan een vermindert zelfwaardigheidsgevoel 
opbouwen of zijn professionaliteit in vraag stellen.  
  
Geen van de natuurlijke reacties is altijd toepasbaar of optimaal. Het is best dat er 
een gezond evenwicht bestaat, dat de begeleider zich kan aanpassen aan de 
situatie. Door stil te staan bij het thema en het oefenen van technieken leren 
hulpverleners ook meer over zichzelf, hun eigen emoties en reacties op 
bedreigingen  

5.2.5 Agressie in de hulpverlening 

Diverse factoren kunnen ervoor zorgen dat cliënten gebruikmaken van agressie 
jegens de hulpverlener. We bespreken er enkele van. 

‘Agressie uitlokkende factoren’ kunnen betrekking hebben met de toestand 
waarin de cliënt zich bevindt. We denken dan zowel aan persoonsgebonden als 
aan omgevingsfactoren. Cliënten met een schizofrene persoonlijkheidsstoornis 
kunnen agressief gedrag stellen omdat ze een andere betekenis geven aan de 
wereld rondom hen. Kinderen met een diagnose van autisme kunnen zich 
agressief gedragen omwille van de veiligheid die ze voor zichzelf trachten te 
creëren op die manier. Personen die leven in kansarmoede, bezitten een lager 



   

 

 

frustratietolerantieniveau dan welgestelde mensen. Een grote groep cliënten die 
afhankelijk zijn van drugs vertonen sneller agressief gedrag. Hetzij door de drugs 
zelf (bijvoorbeeld anabolica: wekt agressie op), hetzij door de nood ernaar. 

Agressie t.o.v. de begeleider kan tevens een oorzaak vinden aan de 
hulpverlenerszijde. Wanneer houding of competentie van de hulpverlener te 
wensen overlaat, bestaat een grotere kans op agressie bij cliënt. De 
voorwaarden die de voorziening - waarbinnen de hulpverlener werkt – schept, 
spelen tevens een belangrijke rol. Zo zal een voorziening met een goed 
uitgewerkt agressieprotocol op termijn meer tevreden begeleiders tewerkstellen. 

Tenslotte kunnen ook maatschappijgebonden factoren een invloed hebben. 
Sociaal achtergestelde groepen lijken niet altijd te kunnen voldoen aan de eisen 
en verwachtingen die de samenleving stelt. 

5.2.6 Omgaan met agressie : Voorzieningen 

Binnen de hulpverlening bevinden zich er heel wat mogelijkheden tot begeleiding 
voor cliënten die te kampen hebben met een agressieproblematiek en/of voor 
cliënten die slachtoffer zijn van agressie. Hieronder enkele voorbeelden. Let wel: 
deze opsomming is niet limitatief van aard. 

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) bieden hulp aan mensen die het 
moeilijk hebben als gevolg van een diversiteit aan problemen. De diensten 
intrafamiliaal geweld, slachtofferhulp en partnergeweld bieden onthaal, 
informatie en begeleiding voor slachtoffers van fysiek, geestelijk of seksueel 
geweld. Zij organiseren tevens groepswerkingen. De vluchthuizen en diensten 
crisisopvang bieden opvang en begeleiding van mishandelde personen en hun 
kinderen. De vertrouwenscentra kindermishandeling zijn bekend om hun 
meldpost-functie voor situaties van kindermishandeling. Zij verstrekken 
informatie, adviseren en coördineren eventuele hulpverlening. Tevens spelen 
zijn een sensibiliserende en signalerende rol t.a.v. de overheid. 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG), afdeling VAGGA, biedt een 
groepstraining agressiebeheersing aan voor plegers van partnergeweld. Dit 
organiseren ze in tien wekelijkse sessies van anderhalf uur. CGG De Spiegel 
biedt een ambulant behandelingsproject rond impulscontrole aan. Ze doen dit 
binnen het geheel van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Dit zijn vormen 
van dienstverlening die justitie kan opleggen aan beschuldigde of veroordeelde 
personen. 

De vzw Trefpunt Zelfhulp bundelt alle actieve zelfhulpgroepen in Vlaanderen op 
hun website. Kinderkreet vzw is dan weer een vrijwilligersvereniging die 



   

 

 

slachtoffers van seksueel misbruik informeert en steunt. Heel wat diensten en 
voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, binnen de ouderenzorg en 
binnen de sector voor personen met een handicap, stellen veiligheidsprotocollen 
op. Deze handleidingen geven een beschrijving van hoe als begeleider en als 
dienst te reageren op casussen van agressie. 

5.2.6.1 En op welke manier? 

Organisaties die werken met personen rond agressie leggen veelal de focus op 
het stoppen van de agressie en het geweld. Dat doen voorzieningen en 
hulpverleners op verschillende manieren. Ze gebruiken hiervoor ook 
verschillende methodes. We geven enkele mogelijke werkwijzes. 

De hulpverlening kan een cliënt die kampt met een agressieprobleem helpen om 
tot inzicht te komen in zijn of haar conflictcyclus. Zo kan naar beheersing 
gestreefd worden. Er zijn verschillende theoretische opvattingen over een 
dergelijke cyclus (bijvoorbeeld; agressiecurve: opstartfase – escalatiefase – 
crisisfase – afbouwfae – post-crisis depressiefase). 

De oorzaken van agressief gedrag zijn uiteenlopend. Belangrijk is dan om een 
geïndividualiseerd aanbod te voorzien. Hulpverleners kunnen bijvoorbeeld 
samen met de cliënt bekijken hoe de agressie bij hem of haar tot stand komt. 
Een beeldvorming wordt opgezet. 

- Zijn er omgevingsfactoren die in het spel zijn? 

- Wat zijn persoonseigenschappen van de cliënt die kunnen meespelen? 

- Wat zijn de frustraties van de cliënt? 

- Hoe verloopt het proces naar het gebruik van agressie toe? 

- Wat is het voordeel van het gebruik van geweld in deze situatie? 

- Wat zijn de nadelen? 

De begeleider gaat met de cliënt op stap en zoekt een akkoord naar het stoppen 
van de agressie. De motivatie hiervoor wordt besproken en in kaart gebracht. De 
hulpverlener streeft naar een wens tot verandering bij de cliënt. Vaak gebruiken 
hulpverleners de cirkel van gedragsverandering, ook wel bekend als het model 
van Prochaska en Diclemente. 

Wanneer de beslissing tot gedragsverandering (het stoppen van de agressie) is 
gemaakt, kan de cliënt op zoek gaan naar hoe hij dit kan waarmaken. Hij wordt 



   

 

 

hierin ondersteund door de begeleider. Binnen de fase van de planning wordt 
eerst bekeken hoe de cliënt op een betere wijze om zou kunnen gaan met 
woede en agressie. Enkele belangrijke vragen hierbij zijn: 

- Wat heeft de cliënt nodig ter uitvoering van deze plannen in de stap naar 
verandering? 

- Hoe kunnen we die benodigdheden mee realiseren? 

In de volgende fase worden de beslissingen uitgevoerd en getest in de praktijk. 
Naargelang doelgroep en individuele zorg op maat van de cliënt en het 
cliëntsysteem (context) verschilt deze uitvoering. Dit is niet altijd een evidentie 
(bijvoorbeeld: beperkte cognitieve vermogens bij sommige personen met een 
handicap). 

Vaak worden praktische vaardigheden aangeleerd. Voorbeelden zijn er in 
overtal: 

- een time-out nemen 

- een woedethermometer hanteren (bijvoorbeeld Door Het Lint) 

- een overlegmethode gebruiken 

- de stop-denk-doe methode uitvoeren 

5.2.7 PTV Persoons en Teamgerichte Veiligheidstechnieken  

5.2.7.1 Verklaring  

PTV staat voor Persoonlijke en Teamgerichte Veiligheidstechnieken. Alhoewel we 
verschillende technieken leren, is het is geen gevechtssport. Het gaat niet om het 
beheersen van een persoon maar om het controleren en begeleiden. Het spreekt 
dus voor zich dat de technieken alleen in geval van nood mogen gebruikt worden. 
Ze dienen niet om een persoon te dwingen tot bepaalde handelingen.  
De Persoonlijke technieken zijn technieken die van pas komen als de begeleider 
persoonlijk wordt aangevallen zoals bv. aanvallen als slagen en stampen. 
Teamgerichte technieken worden gebruikt om een agressieve cliënt met 2 of 3 
personen te controleren, of te verwijderen uit een situatie.  

  

5.2.7.2 Voorwaarde voor gebruik  

We gebruiken de technieken als er sprake is van gevaar op schade:  



   

 

 

  
• Aan de agressor zelf  
• Aan anderen  
• Aan de begeleider  
• Aan materiaal  

  
Als er geen gevaar is op schade dan kan altijd nog met de “ pedagogische 
trukendoos” gewerkt worden en zijn fysieke interventies overbodig. Ook de 
factoor tijd is van een niet te onderschatten waarde.  

  

5.2.7.3 De basisprincipes  

De zes basisprincipes zijn:  
  

• Veiligheid  
• Rust  
• Controle  
• Coördinatie  
• Communicatie  
• Binnen een beleid  

  
Veiligheid  
Er wordt alleen fysiek ingegrepen als de hulpverlener dit veilig genoeg acht. In 
veel voorzieningen bestaat er een alarmsysteem ( spijtig niet overal ). Dit zal de 
hulpverlener bij gevaar op crisis onmiddellijk activeren. Als het kan begin je niet 
allen maar wacht je tot hulp er is. Vluchten mag.  
  
Rust  
Lichaamstaal, stemgebruik en de bewegingen moeten best rustig zijn. Neem tijd. 
Zich afvragen of er nog een probleem is. Als je met meer hulpverleners wilt 
ingrijpen niet in het wilde weg op de agressor vliegen.  

  
Controle  
Controle en zelfcontrole zijn van groot belang tijdens een fysieke escalatie. De 
eigen emoties, zoals kwaadheid, mogen niet de bovenhand krijgen, dan komt het 
ongecontroleerde acties. De PTV technieken beiden hier enen goede houvast. Als 
klemmen worden aangelegd, worden pijnprikkels gecontroleerd gebruikt. Pijn mag 
nooit een doel op zich zijn. De agressor moet voelen dat tegenwerking pijn doet 
en als hij meegaat dit niet zeer doet. Het is sowieso niet aangeraden om een klem 
over lange tijd volledig aan te zetten omdat het tot een pijngewenning komt. De 
pezen rekken mee. Om dan nog met pijnprikkels te kunnen werken zou de klem 



   

 

 

alsmaar harder moeten aangezet worden. De hulpverleners moeten leren en klem 
goed te houden en te lossen zonder de greep volledig los te laten.  

  
Coördinatie  
De teamtechniek kent een vast verloop. Dit maakt het mogelijk om af te spreken 
wie welke taak op zich neemt. De taakverdeling is als volgt:  
Eén begeleider zorgt voor eventuele derden. Dit kunnen bijvoorbeeld groeps- of 
klasgenoten zijn of eventueel al gevallen slachtoffers.  
De andere begeleiders spreken naargelang de 3- of 2-persoonstechniek af wie 1 
– 2 – 3 is.  
1 is de persoon die de interventie coördineert en de communicatie voert met de 
agressor.  
2 en 3 voeren de techniek mee uit en ondersteunen 1.  
De teamtechniek moet op voorhand voldoende ingeoefend worden zodat de 
begeleiders op elkaar kunnen vertrouwen.  

  
Communicatie  
Tijdens de hele interventie wordt communicatie naar de agressor toe 
aangehouden. Alleen 1 praat met de agressor. Dit om te vermijden dat er te veel 
mensen op hem inpraten, wat tot verhoging van spanning kan leiden.  
Praten met de agressor in korte duidelijke zinnen. De naam noemen en uitleggen 
wat er gaat gebeuren en wat  van de agressor verwacht wordt.  

  
Binnen een beleid  
PTV moet kaderen binnen een veiligheidsbeleid dat door de begeleiders en de 
directie gedragen en ondersteund moet worden. Er moeten duidelijke afspraken 
omtrent het gebruik bestaan. Elk incident moet geregistreerd en geëvalueerd 
worden.  
Er moet regelmatige vorming voorzien worden.  
Een directie moet voor de nodige middelen, materiaal maar ook 
personeelsmiddelen voorzien.  

5.3 Pesten 

5.3.1 Wat is pesten ? 

Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij één of meer personen bij 
herhaling een andere persoon aanvallen, vernederen en/of buitensluiten. Ze 
brengen deze persoon fysieke, verbale of psychologische schade toe. Bij pesten 
is de macht ongelijk verdeeld waardoor de ander zich moeilijk kan verdedigen 



   

 

 

Pesten komt vooral voor in groepen waar de leden voor langere tijd bij elkaar zijn 
zoals school, instelling, leefgroep, gevangeis. Als een kind in de groep gepest 
wordt is niet voldaan aan de eerste basisbehoefte in de groep ‘erbij horen.’. Wie 
gepest wordt, voelt zich gekwetst en afgewezen. En om er toch bij te horen gaat 
de gepeste tegemoet komen aan de wensen van de pester en zich onderwerpen 
aan het pestgedrag. 

Pesten uit zich in verschillende vormen: 

- Lichamelijk pesten (duwen, trekken, haren trekken, schoppen,…) 

- Pesten met woorden (uitlachen, schelden, belachelijk maken, in verlegenheid 
brengen, dreigen,…) 

- Pesten met spullen (weggooien, stuk maken, verstoppen, afpakken, afdwingen) 

- Buitensluiten of negeren (weglopen van iemand die wilt mee spelen, zeggen 
dat het weg moet gaan, negeren van een kind, nare gebaren maken zoals de 
neus dichtknijpen alsof hij stinkt, iemand blocken op sociale media, …) 

- Praten over het slachtoffer wanneer die niet aanwezig is (roddelen, opstoken, 
anderen opleggen dat ze niet met het slachtoffer mogen praten,…) 

- Digitaal/cyberpesten; het pesten wordt met andere middelen na schooltijd voort 
gezet. Omgekeerd kan ook; dat het pesten start op het internet en doorgaat op 
school. Deze vorm van pesten bereikt sneller een groter publiek en is moeilijk of 
niet te wissen. 

Cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten die vaak harder is dan het 
traditionele pestgedrag. De dader voelt zich vaak minder geremd door de 
kanalenreductie (pesten via het internet zorgt ervoor dat de pester en de gepeste 
niet in rechtstreeks contact staan met elkaar). De gepeste leerling kan op geen 
enkel moment, op geen enkele plaats ontsnappen aan het pestgedrag omdat het 
pesten zich niet beperkt tot pesten binnen of rond de schoolgebouwen. 

5.3.2 Plagen versus pesten 

Wat is het verschil tussen pesten en plagen ? Dit is niet zo eenvoudig te 
beantwoorden en het onderscheid is soms moeilijk te maken. Een essentieel 
verschil is dat er in groepen waar geplaagd wordt, er geen machtsverschil 
bestaat tussen 'dader' en 'slachtoffer'. 

De belangrijkste verschillen zijn : 



   

 

 

- Pesten gebeurt met opzet en er is prake van een bewuste negatieve actie. De 
ene partij heeft er plezier is en de andere absoluut niet. 

- Pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon, plagen gebeurt af en 
toe en tussen verschillende personen. 

- Bij pesten is er een sprake van ongelijkheid in macht, kracht of sociale status, 
bij plagen is die ongelijkheid niet of minder aanwezig. 

Zoals hierboven aangehaald is de lijn tussen plagen en pesten erg dun. Het 
komt de duidelijkheid ten goede als de aanduiding plagen gereserveerd wordt 
door de situatie waarin de geplaagde niet zo hard moet lachen als de anderen, 
maar het hem ook niet verdrietig of boos maakt. Is dat wel het geval is er sprake 
van pesten. Bij plagen zijn opmerkingen of gedragingen als grapje bedoeld. Bij 
pesten is er sprake van een bewuste negatieve actie. 

5.3.3 Gevolgen van pesten 

Pesten heeft gevolgen op zowel gezondheids, sociaal als economisch vlak. De 
Britse national Development Study deed een grootschalig onderzoek naar de 
gevolgen van pesten op lange termijn. Zij kwamen tot de vaststelling dat mensen 
die als kind gepest werden een verhoogde kans hadden op depressies en te 
kampen hebben met een laag zelfbeeld. Zij halen minder voldoening uit hun 
leven, hebben moeite met het aangaan en behouden van relaties , ontwikkelen 
een lagere levenskwaliteit ontwikkelen en hebben verslechterde cognitieve 
functie. 

Niet alleens slachtoffers ondervinden blijvende problemen. Ook de dader van 
pestgedrag ervaart gevolgen op langere termijn die niet zo fraai zijn voor hun 
persoonlijke toekomst. Op korte termijn zal het pesten iets positiefs opleveren, 
zoals aandacht, ontzag of een gevoel van macht. Op lange termijn blijkt dat deze 
vorm van relationele agressie voor de dader negatieve gevolgen heeft. Het 
schuldgevoel kan 

beginnen knagen, daders willen soms ontsnappen aan deze rol, maar voelen de 
druk om dit negatieve gedrag in stand te blijven houden. Verder is relationele 
agressie een vorm van onaangepast sociaal/emotioneel gedrag. Pesters leren 
niet met begrip of met overleg met anderen iets te bereiken en blijven vaak 
onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze meer kans om op latere 
leeftijd probleemgedrag te vertonen. 



   

 

 

5.3.4 Rolbenadering 

Pesten is een groepsgebeuren. Het is geen geïsoleerd verschijnsel maar raakt 
de hele groep. Net daarom is het zo moeilijk om het pesten te stoppen. 

In een groep waar gepest wordt , is er een onveilig klimaat. Er is de 
voortdurende angst om zelf gepest te worden. Dit verklaart waarom het pesten 
door de hele groep in stand gehouden wordt. 

De rolbenadering van pesten neemt als uitgangspunt het groepsproces. Deze 
benadering gaat ervan uit dat alle leden in de roep een rol spelen bij het 
voortduren van een pestprobleem. Er zijn zes rollen die centraal staan bij pesten: 

· Pester: neemt het intitatief om anderen te pesten 

· Slachtoffer : degene die gepest wordt door anderen 

· Versterker: moedigt pesten aan 

· Assistent: gaat actief meepesten met de pester 

· Verdediger: komt op voor het slachtoffer , probeert pesters te stoppen 

· Buitenstaander: weet van pesten, maar grijpt niet in. 

De oorzaak van pesten ligt niet alleen bij het slachtoffer en de pester, maar bij de 
groep als geheel. Juist de omstanders ( versterker, assistent, verdediger, 
buitenstaanders ) kunnen er toe bijdragen dat het pesten in stand gehouden blijft 
of toeneemt. Meelopers en versterkers maken dat pesters zich gesterkt voelen. 
Doordat buitenstaanders niet ingrijpen stemmen ze impliciet in met het pesten. 
Hun rol is daardoor minder onschuldig dan op eerste gezicht lijkt. Daarom is het 
belangrijk om bij interventies en antipestprogramma’s niet enkel de pijlen te 
richten op de pesters en slachtoffers maar ook op de vier andere rollen in de 
groep. 3 

Hilde Colpin ( DM 6 februari 2015 ) zegt hierover het volgende: 

“Je kan pesten zien als een manier waarop bepaalde personen binnen de groep 
hun macht over de rest proberen te laten gelden. Dat doen ze door de zwakke 
schakels uit de groep te viseren… Pesters kunnen hun macht op slachtoffers 
echter maar botvieren omdat er ook een grote groep is van omstanders die de 
daders in hun acties bevestigt.(… ) Die omstanders moeten daarom nog niet 
actief meepesten. Gewoon al door niet in het proces in te grijpen , bouwen ze 



   

 

 

mee aan de macht van de sterksten. Het is dan ook aan het gedrag van deze 
zogenaamde neutrale omstanders dat we iets moeten veranderen.” 

Deze rolbenadering is een van de uitgangspunten van KIVA een succesvolle 
preventiebenadering tegen pesten ( zie artikel Moodle ) 

5.3.5 Hoe reageren op pesten ? 

Wil je pesten daadwerkelijk aanpakken dan moet je reageren op verschillende 
niveaus. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen reageren op het 
actuele pestgedrag en preventieve acties om pesten in de toekomst te 
voorkomen. 

Vooraleer je kan ingrijpen bij pesten moet je ervoor zorgen dat het verschijnsel 
gesignaleerd wordt. Je mag nog zo een goed contact hebben met de groep , je 
ziet niet altijd dat er gepest wordt. De pester gaat vaak subtiel te werk en weet 
goed dat hij zich in aanwezigheid van de begeleider koest moet houden. En de 
gepeste zal uit angst voor gevolgen er niet over durven praten. Maak duidelijk 
aan de hele groep dat je bij pestgedrag niet aan de zijlijn kan blijven staan. 
Neem elke melding ernstig. Wees als begeleider alert, observeer en neem je 
verantwoordelijkheid. 

Vang het slachtoffer op, luister goed en sta voldoende stil bij de gevoelens en 
beleving. Laat het slachtoffer vertellen en stel hem gerust dat de gevoelens 
bang, boos, verdriet er mogen zijn. Zeg tegen het slachtoffer dat je hem/haar zal 
steunen want dat dergelijke problemen te groot zijn om alleen te dragen. Erken 
het leed dat is aangedaan. Het slachtoffer moet erkend worden in zijn gevoelens 
en zijn onvervulde behoefte. 

Breng de situatie in kaart: 

Breng samen met het slachtoffer de situatie in kaart: wie pest er , waar en 
wanneer, wie is behulpzaam, wat is pesten en wat is plagen. 

Pak de pesters aan: Een begeleider die ziet dat er gepest wordt moet reageren 
en aangeven dat dit gedrag niet getolereerd wordt en moet stoppen. Geef 
corrigerende feedback, maar focus op het gedrag en niet op de persoon. 

Pak de werkelijke oorzaak aan – het functioneren van de groep aan. Dit is de 
enige echte remedie. 

Herstel de schade. Ondanks het aangedane leed moeten de gepeste en het 
slachtoffer nog samen met elkaar verder. Daarom is het belangrijk om voldoende 
aandacht te besteden aan herstel. Wat hebben beide nodig om met elkaar 



   

 

 

verder te kunnen. Dergelijke gesprekken zijn complex en vragen een zekere 
deskundigheid. Bij ernstige incidenten is het aanbevolen om externe bemiddeling 
in te schakelen. Dit kan via een HERGO-overleg. 

HERGO staat voor HERstelgericht Groeps- Overleg. Dader(s), slachtoffer(s) en 
hun steunfiguren (ouders, vrienden) gaan met een neutrale hergo-deskundige op 
zoek naar manieren om de schade te herstellen. Voorwaarde is dat de dader 
erkent dat hij in de fout gegaan is. HERGO is geschikt voor ernstigere incidenten 
en verloopt als volgt: 

1. Tijdens voorbereidende gesprekken gaat de bemiddelaar na of de 
voorwaarden voor een HERGO voldaan zijn. Hij legt de bedoeling en het verloop 
uit aan al de deelnemers. 

2. Bij de start krijgt elke partij de kans om haar aandeel in het incident te 
verduidelijken. Ook de gedachten en gevoelens die erbij hoorden. 

3. De deelnemers zoeken samen naar een plan om de schade te herstellen: ze 
maken afspraken, ook over wie toeziet op de uitvoering van het plan. 

4. De moderator zet de afspraken op papier en alle deelnemers ondertekenen 
het herstelplan. 

5. Bij een afsluitend hapje en drankje krijgt informeel contact een kans. 

5.3.6 Hoe pesten voorkomen ? 

In een groep waarin een positief groepsklimaat heerst is er minder kans op 
pestgedrag. Als de sfeer in de groep goed zit en er verantwoordelijkheid is voor 
elkaars welbevinden is er minder risico op pestgedrag. 

Wil je goede preventie uitbouwen tegen pesten is van essentieel belang om 
zowel aandacht te besteden aan verandering binnen de persoon ( de pester, het 
slachtoffer ) als aan het welbevinden binnen de groep en een positief en veilig 
groepsklimaat. 

Alles start bij een uitgeschreven pestbeleid binnen de voorziening. Hieronder 
vind je een checklist waarmee je kan onderzoeken in welke mate jouw 
organisatie pestproof is. Hoe meer je ja antwoord , hoe beter je organisatie 
bestand is tegen pesten. 

We haalden hiervoor inspiratie op de website van Klasse 
(https://www.klasse.be/archief/de-eerste-lijn-pesten/). 



   

 

 

Checklist: Hoe pestproof is jouw organisatie ? 

• Onze voorziening heeft een visie op pesten: een pestbeleid 
• Alle teamleden staan achter deze visie 
• Deze visie is duidelijk gecommuniceerd aan gebruikers en context van de 

voorziening 
• Het is voor alle betrokkenen van de organisatie duidelijk wie het 

aanspreekpunt is bij 
• pestproblemen. 
• Er heerst een positief groepsklimaat dat niet gebaseerd is op angst en 

repressie 
• Pesten komt geregeld aan bod op visie en team en vormingsdagen 

binnen de 
• organisatie 
• Wij grijpen snel en eenduidig in bij pesten 
• Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het pestbeleid 
• Iedereen binnen de organisatie ( gebruiker, medewerker ) kan zich op een 

positieve 
• manier tonen in de organisatie 
• Onze aanpak is geen vaststaand gegeven : we bespreken het regelmatig 
• De organisatie weet welke hulpbronnen ze kan inschakelen bij 

pestgedrag. 
• Er zijn duidelijke regels en er is controle op de naleving ervan. 
• Elk signaal wordt ernstig genomen 

5.3.7 KiVa programma 

Een veelbelovend preventief antipestprogramma binnen het onderwijs is het 
Finse KiVa programme ( Salmivelli e.a., 2010 ). KiVa is Fins voor leuk en is een 
acronoiem van leuke school zonder pesten. Het doel van het KiVa project is 
pesten terug te dringen op school door een cultuurverandering te beogen. De 
nadruk in het project ligt op preventie en kijken naar de groep als geheel en niet 
alleen naar de daders en slachtoffers. Net in de wijsheid van de groep zit de 
kracht tot verandering. Samen met de groep tot gedragen positieve normen 
komen is de uitdaging. 

Hoewel het programma uitgewerkt is voor een schoolcontext zijn de 
uitgangspunten goed vertaalbaar naar andere groeperingen. 

1) Het eerste uitgangspunt is de rolbenadering ( zie hierboven ). Alle leden in de 
groep spelen een rol bij het voortduren van het pestprobleem. Het is daarom 
belangrijk om interventies in een antipestprogramma niet alleen te richten op 



   

 

 

pesters en hun slachtoffers, maar ook op de assistenten, de versterkers , 
verdedigers en buitenstaanders in de groep. 

2) Het tweede uitgangspunt is stilstaan bij de goede sociale positie die pesters 
vaak hebben. Pesters genieten vaak een grote populariteit binnen de groep. 
Juist door dit aanzien , staan ze veel sterker dan hun slachtoffers. En deze 
sociale positie wenst men te behouden. Daarom kiezen pesters vaak noor niet –
populaire leden om wie de anderen van de groep weinig geven. Het KiVa 
programma probeert hier op in te spelen door binnen de groepering duidelijk uit 
te spreken dat pesten niet kan en dat het van elk groepslid verwacht wordt dat hij 
/zij opkomt voor het slachtoffer. Door dit uit te spreken verminderen de 
opbrengsten ( zoals het verkrijgen van een status ) voor pesters, wat hun 
motivatie om te pesten verkleint. 

3) Het derde uitgangspunt is daadkrachtig op te treden bij elk pestincident. 

Het Finse project is ondertussen vertaald naar Nederland en Vlaanderen. De 10 
KiVa regels waarrond actief gewerkt wordt zijn: 

· We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect 

· We maken er samen een fijne groep van 

· We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal 

· We willen dat pesten stopt 

· We willen ook dat verborgen pesten stopt 

· We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet 

· We zeggen tegen pesters: stop ermee 

· We helpen gepeste kinderen 

· We lossen pesten als groep op 

· We blijven ons houden aan dit KiVa – contract. 
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