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en hoe het tij te keren …
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Inleiding

In dit eerder filosofische artikel sta ik stil bij wat de druk 
van onze tijd doet in het bijzonder met medewerkers op de 
werkvloer. Steeds meer leidinggevenden vragen hulp om de 
roddelcultuur te keren, of de absenties omwille van stress, 
pesterijen ... te verminderen. Omdat het me raakt dat de vraag 
naar intense teambegeleiding toeneemt, en omdat ik er van uit 
ga dat mensen niet persé ‘moeilijker’ zijn dan 30 jaar geleden, 
wil ik vooral de invloed van de maatschappelijke context,  
hierop  onderzoeken.

In het eerste deel van dit artikel schets ik enkele bevindingen 
van hedendaagse onderzoekers over de maatschappelijke 
veranderingen en kijk ik ook naar de impact daarvan op hoe 
mensen zich vandaag gedragen. Of dit een invloed heeft op het 
samenwerken op de werkvloer komt ter sprake in het deel twee. 
In het derde hoofdstuk stel ik een verlangen vast om toch ‘team’ 
te vormen. In het vierde gaat het over de praktijk: samen met 
een leidinggevende en haar medewerkers, gaan we op zoek naar 
meer cohesie.  Via wezenlijke thema’s proberen we de interactie 
mogelijk te maken, om de toenemende spanning en onzekerheid 
die mee door de tijdsgeest veroorzaakt worden, enigszins te 
lenigen. Misschien kunnen we zo het tij keren ?

De druk van de tijd – het individu onder druk.

Een weinig opbeurende opsomming. 

De maatschappelijke context is de laatste 50 jaar sterk 
veranderd, en dat zorgt blijkbaar voor regelrechte turbulentie. 
Volgens Mark Elchardus, hoogleraar aan de VUB,  zijn de oude 
machtsstructuren sedert mei ’68 afgekalfd, waardoor er op 
het vlak van religie, onderwijs, geneeskunde, opvoeding, 
seksualiteit, …  veel is veranderd. 

Zo is bv. de algemene scholingsgraad gelukkig drastisch 
gestegen. Dit leidt volgens Elchardus tot een toenemende 
secularisering en tot een dalende trouw aan één politieke partij. 
Een groot aantal kiezers geven hun stem aan de partij die hun 
actuele ongenoegen het beste vertolkt en wijzigen hun 
kiesgedrag bij elke verkiezing. Mutualiteiten zijn klantgerichte 
bedrijven geworden, die hun leden de zuil zien verlaten, 
wanneer de tussenkomst voor hospitalisatie, tandverzorging, … 

bij de anderen gunstiger zijn. 
Ook de rol van de overheid is veranderd. De ‘burger’ neemt 
niet meer vanzelfsprekend aan dat de overheid als een goede 
huisvader voor het land en zijn inwoners zorgt en vraagt veel 
uitdrukkelijker naar rust, orde en zekerheid. Het wantrouwen 
groeit. In augustus 2011 vinden nog slechts 14 % van de Belgen 
de politiek geloofwaardig, daarin gesterkt door de aanslepende, 
maar nu toch kenterende regeringscrisis in België.  

Het straatbeeld, vooral in de steden, is kleurrijker geworden. 
Hierdoor worden de mensen meer geconfronteerd met diverse 
nationaliteiten, religies, talen en culturen, wat voor spanningen 
zorgt in het samenleven omdat ze elkaar niet meer kennen en 
begrijpen. Bovendien staat de secularisering bij de autochtone 
bevolking in schril contrast met de eerder traditionele 
godsdienstbeleving  bij nieuwe Belgen. 
Sedert ‘nine- eleven’ in 2001 leven we in een maatschappij 
waarin verwarring en onveiligheid exponentieel  toeneemt. De 
aanslag op de WTC-torens in New York, nu 10 jaar geleden, 
zorgde voor een batterij van veiligheidsmaatregelen, waardoor 
eigenaardig genoeg het gevoel van onveiligheid gestegen is. De 
roep om controle én de mogelijkheden om te controleren nemen 
toe.

De laatste 10 jaar stijgt de impact van de ecologische crisis en 
merken gewone mensen de toename van droogte, 
overstromingen, stormen en orkanen, omdat ze er ook 
slachtoffer van worden. De klimaatsverandering wordt meer 
en meer als onomkeerbaar gezien. 
In 2008 kregen we hier bovenop een wereldwijde krediet-
crisis. Sindsdien lijkt het wel alsof ondemocratische Amerikaanse 
ratingbureaus beslissen over de kredietwaardigheid van een 
land,  met alle gevolgen van dien. De reddingsoperaties voor de 
banksector, door diverse Westerse regeringen veelal verhaald op 
de belasting betalende burger, verhogen de druk.  
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Het gevoel van onzekerheid, dat van 
zoveel kanten tegelijk komt, doet 
mensen meer en meer op zichzelf 
terugvallen.

De besparingsoperaties als gevolg van die crisis, verschralen 
het dagelijks leven. Gevolg: de onzekerheid over de toekomst 
vergroot en de sociale cohesie neemt af. Kreten als 
‘Vluchtelingen buiten’ of varianten op ‘Wij betalen niet voor de 
Grieken, voor de Walen …’, zijn dagelijkse kost. 
En in het najaar van 2011 blijkt de financiële crisis terug van 
nooit weggeweest … De kloof tussen arm en rijk vergroot 
zichtbaar, de sociale verhoudingen blijken hoe langer hoe 
grimmiger. (Engeland zomer 2011). Er is een toename van 
geweld (Noorwegen, juli 2011) en het algemene onbehagen is 
groot.

De weinig opbeurende gevolgen.

Het gevoel van onzekerheid, dat van zoveel kanten tegelijk 
komt, doet mensen meer en meer op zichzelf terugvallen. Ze 
worden hier niet autonomer door, zoals men in de Verlichting 
gehoopt had, maar voelen zich eenzamer en ongelukkiger dan 
ooit. 

Psychoanalist Paul Verhaeghe wijst er net als Elchardus op 
dat de oude gezagsstructuren weggevallen zijn en dat er geen 
‘systeem’ in de plaats kwam dat de mens vertelt hoe hij of zij 
zich hoort te gedragen als vrouw, man, partner, of ouder …   
Het respect voor ouders, leraren, …,  ebt weg, o.m. door de 
gezagsfiguren zelf: ouders willen de beste vrienden van hun 
kinderen zijn; veel leidinggevenden willen vooral voor 
iedereen goed doen; jongeren mogen en kunnen zoveel meer, 

maar weten niet meer wat wezenlijk van hen verlangd wordt 
om hun zelfbeeld, sociaal beeld, economisch en politiek beeld 
te ontwikkelen. Hoe moeten zij op zoek gaan naar de zin van 
het leven? 

Sedert Nietzsche is God dood, maar ook cultuur, politiek en 
wetenschap kunnen geen ‘waarheid’ poneren over hoe het 
moet. Hebben mensen nog redenen om het goede te doen, nu er 
geen instantie meer is die hen berispt? Mijn vader vond dat hij 
zijn geloof in God nodig had om als kleine mens het goede te 
doen, omdat hij zichzelf daar niet toe in staat achtte. Als (eerder 
hoogmoedige) jongere vond ik dat hij ongelijk had: de mens is  
wél in staat tot ethiek. Maar oude experimenten in de sociale 
psychologie, zoals die van Milgram en Asch, die in deze tijd 
helaas nog steeds dezelfde resultaten tonen als toen, bewijzen dat 
de behoefte om volgzaam te zijn leeft bij ongeveer twee derde 
van de bevolking. Dat verklaart misschien ook de hedendaagse 

nood aan een ‘canon’, die vertelt wat te doen om goed te zijn. 
Zowel Elchardus als Verhaeghe hebben het over de steeds 
grotere impact van diverse mediakanalen: commerciële tv, 
digitale internetsites, …, als nieuwe sturingsmechanismen. 
Deze schetsen een beeld van een welstellende, mooie 
Westerling: de mensensoort van de reclame. Zo toont niet meer 
de pastoor maar de economie wat de mens te doen heeft, niet 
meer om een goed, maar om een succesvol mens te zijn.

‘Succes NU’ is dus het codewoord: geluk is niet voor later in 
de hemel, maar moet nu vervuld worden. Heel wat boeken, 
feel good magazines, tv-programma’s, over zelfrealisatie, het 
overwinnen van stress of het omgaan met psychische 
klachten, … bevestigen dit. Als iemand hard genoeg zijn best 
doet, komt het allemaal in orde. Geluk is een economisch goed 
en doet een ratrace ontstaan, die de concurrentie tussen de 
individuen installeert. ‘Ik moet een perfect lichaam, een perfecte 
carrière hebben, daarom moet ik veel verdienen, hogerop 
geraken en maken dat ik in die perfectie gezien wordt’. Ook 
volgens Stine Jensen wil  de hedendaagse mens de beste of de 
interessantste zijn en toont hij zichzelf op de social sites vanuit 
dit perspectief. Hij vertelt daar niets over zijn gebrek aan tijd  
voor zijn relatie, kinderen, of allerlei hobby’s, noch over zijn 
schrijnend tekort aan diepgang. Op die manier ontstaat er een 
vicieuze cirkel. Het snel vervulde verlangen blijkt eerder het 
ongenoegen en de vijandigheid te vergroten en de vraag naar 
meer hebbedingetjes, of exotisme te doen stijgen. Dat komt de 
economie ten goede maar doet tegelijk het onvermogen om het 
geluk te bereiken groeien. Mensen zien dit als een persoonlijk 
falen, en sommigen voelen zich hierdoor beschaamd. Omdat 
de lat i.v.m. het eigen geluk zo hoog ligt, verdwijnt bovendien 
het geluk van anderen uit het gezichtsveld. Het egoïsme wordt 
versterkt en solidariteit wordt een luxeproduct. Het algemeen 
belang is iets waar geen tijd meer voor is en wordt bovendien 
cynisch afgedaan als iets voor ‘losers’.  

Die grote klemtoon op het eigen belang, liet zich in de 
beginjaren van dit millennium ook voelen in de studiekeuze: het 
toekomstige werk moest blits zijn en snel veel opbrengen. 
Beroepen in de zorgsector waren o.a. niet hip genoeg en 
zorgden voor een aanslag op de vrije tijd, waardoor nu bijna 
alle zorgende beroepen knelpuntberoepen zijn. In de verpleging 
doet zich een vergrijzing voor en worden de vacatures slechts 
moeizaam ingevuld. In sommige bejaardentehuizen leidt men 
op dit moment Oost-Europese verzorgenden op om de nood te 
lenigen. 

Omdat de werkende burger ‘van God los’ is, en dus geen reden 
meer schijnt te hebben om goed werk af te leveren, antwoordt 
de overheid hier op met het invoeren van allerlei procedures en 
resultaatverbintenissen. In heel wat (gesubsidieerde) sectoren 
zorgt dit voor bijkomend administratief werk, zonder dat 
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Dat rondje over hoe het met iedereen zit, 
is te belachelijk voor woorden, dus dat 
schaffen we af.

hiermee de kwaliteit stijgt. Het is niet meer genoeg dat iemand 
het werk goed doet, het moet ook zorgvuldig bewezen en later 
door visitatiecommissies gecontroleerd  worden. Alles wordt 
gemeten, ook in die gebieden voorbij het meten. Het aantal 
medewerkers dat zich hierdoor niet meer serieus genomen voelt, 
noch door de overheid, noch door hun organisatie, stijgt. Bij 
sommigen heeft dit het effect dat hun inzet daalt, anderen haken 
af. Ook in de samenwerking laat zich dit voelen. De verplichting 
om te registreren, evalueren en reguleren, doet medewerkers 
meer naar elkaar ‘loeren’ en maakt het minder mogelijk om in 

te spelen op acute noden … Zo wordt ook op het werk de ander 
de vijand, waardoor de contacten oppervlakkiger worden. Er  
ontstaat  onbegrip, wrevel en gebrek aan souplesse om om te 
gaan met het feit dat de àndere niet perfect en procedures niet 
waterdicht zijn.  

De druk van de tijd – de groep onder druk.

Een gevolg hiervan lijkt dat minder en minder mensen over de 
competenties beschikken om met elkaar te communiceren. Het 
vermogen ontwikkelen om in de gedachtengang van de ander 
te komen, wat empathie oplevert, is harder werken geworden. 
Het waarnemingsgebied van sommige leidinggevenden of hun 
medewerkers daalt: ze kijken vooral naar wat mis loopt. 
Problemen worden dan niet meer vanuit verschillende 
perspectieven benaderd, waardoor ze niet opgelost raken. 
Ze worden technisch ‘verholpen’ met een rits aan nieuwe 
afspraken en regels. 

Door het stijgend cynisme staan collega’s niet meer te springen 
om een groep te vormen, waardoor men het steeds minder kan. 
In het beste geval zijn ze wel nog betrokken op het werk zelf 
en proberen dit goed te doen, maar vaak nemen ze het team en 
de organisatie er node bij. Als het daar goed gaat, is dat maar
‘normaal’. Er is weinig besef van de eigen invloed op de 
werksfeer, de efficiëntie of het werkplezier, waardoor de zin om 
gezamenlijk te leren en te ontwikkelen stopt. 
“Patiëntenoverdracht, dat doen we niet meer: het is tijdverlies 
want alles staat al in het elektronisch patiëntendossier”; “Dat 
rondje over hoe het met iedereen zit, is te belachelijk voor 
woorden, dus dat schaffen we af”. 

Doordat mensen steeds angstiger worden om zich kwetsbaar 
op te stellen, krijgen ergernissen vrij spel. Dit vertaalt zich 
in een toename van hoofdbrekens over wat men denkt dat de 
ander denkt, zonder dat te checken. Zo gaan de hypothesen 
een eigen leven leiden en worden ze ‘waar’. Het individu 

gedraagt zich hierdoor minder vanuit wat moet gebeuren, en 
meer vanuit wat hij denkt dat de ander vindt, dat moet 
gebeuren. In zijn hoofd neemt de macht van de ander toe en 
vergroot zijn eigen onmacht. 
Dit leidt tot achterdocht, kliekjesvorming en speculaties. Het 
klimaat om elkaar veilig te bevragen, verdwijnt. De sfeer is soms 
ronduit grimmig, en tegen de leidinggevende of een zondebok 
gericht. Hierdoor ontstaan grote problemen met schrijnende 
verhalen over teamleden die elkaar pesten, met soms desastreuze 
gevolgen. 

Wat overblijft is taakgerichte eenzaamheid: de leerkracht in haar 
klasje, de verpleegkundige met zijn patiënt, de leidinggevende 
achter een berg beleidsmatige taken en voor de medewerkers 
lijstjes met te volgen procedures.

Het verlangen naar ontmoeting om het tij te keren.

Natuurlijk is het niet overal kommer en kwel en slagen leiding-
gevenden en hun teams er ook in om de kernopdracht waar ze 
voor staan met liefde te vervullen. Helaas zijn er ook de pijnlijke 
verhalen van teams waarin niet geïnvesteerd wordt. En net in die 
groepen leeft paradoxaal genoeg een soort romantisch verlangen 
naar het team als ‘warme groep’, waarin de neuzen in dezelfde 
richting staan. 

Hierdoor ontstaan grote problemen met 
schrijnende verhalen over teamleden die 
elkaar pesten, met soms desastreuze 
gevolgen. 
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De nood om te investeren in het complexe spel van samenwerken 
wordt vaak wel aangevoeld, maar lijkt aanvankelijk een te grote 
hap uit het al te krappe organisatiebudget. Pas wanneer de nood 
te hoog wordt, trekt men aan de alarmbel. De vaststelling dat 
de nieuwe regels toch niet schijnen te werken, maakt dat men, 
ondanks de koudwatervrees, wil proberen om tot een betere 
samenwerking te komen. Teamleden aanleren hoe ze met elkaar 
in interactie kunnen gaan over wat hen wezenlijk bezig houdt 
i.v.m. het werk en hun onderlinge verhoudingen, om aldus 
een ‘wij’ te vormen, is een traagzaam proces. Gelukkig zijn er 
moedige leidinggevenden én teamleden die durven in de zure 
appel te bijten om opnieuw tot vertrouwen te komen, ondanks 
de hedendaagse angels en schietgeweren. 
Als externe adviseur tref ik vaak een team aan dat zich al tijden 
niet meer gehoord weet. De kost van het (ziekte)verzuim, het 
inwerken van nieuwe medewerkers omdat de oude gaan lopen, 
het gebrek aan efficiëntie omdat sommige mensen niet meer met 
elkaar willen praten, is tegen die tijd al gigantisch opgelopen. 
De relaties zijn soms zo vastgeroest dat men elkaars inzet niet 
meer kan zien, laat staan waarderen. Mijn ‘goesting’ om in zulke 
situaties mee te zoeken naar hoe het anders kan: effectiever, 
vredevoller, harmonischer … wordt ingegeven door mijn 
geloof dat, hoe vast de situatie ook zit en hoe klein de marges ook 

bijscholingen, doen individuele begeleidingen van hun cliënten: 
het zijn ‘professionals’. De standaardnorm over wat goed 
werken is ligt hoog  en ze ‘hebben geen tijd’ om elkaar feedback 

te geven: ze laten elkaar wel ‘aanvoelen’ dat het werk van de 
ander nog niet goed genoeg is. De gêne omdat ze zelf niet uit 
hun crisis geraken is groot, ze zijn het niet gewoon om hulp te 
vragen. Het conflict waar ze niet uit geraken, heeft te maken met 
de duur van de begeleidingen van hun cliënten. Een medewerker 
wil systematische ‘wissels’ inbouwen en beschuldigt de 
leidinggevende er van dat ze door de huidige situatie zowel 
de teamleden als de cliënten in slaap wiegt: ‘dit is niet 
emancipatorisch !’. Omdat de teamleden al jaren te veel van 
elkaar vragen en de soms cowboy-achtige verhalen van hun 
cliënten niet in hun kleren kruipen, valt deze ‘beschuldiging’ 
zwaar. 
De medewerker vindt vooral dat de leidinggevende te weinig 
stuurt. De extra druk omdat ze met te weinig zijn, voelen de 
teamleden wel aan, maar ze leggen geen verband met dit 
conflict. Het simpelste is om een ‘schuldige’ te zoeken, en 
omdat de leidinggevende het meest in het oog loopt, is zij het 
gemakkelijke slachtoffer. 
In een poging om tot een oplossing te komen, maken ze lijstjes 
van het aantal cliënten per begeleid(st)er en hoe lang die 
begeleidingen duren. Ze onderzoeken wanneer er van begeleider 
gewisseld werd en op welke grond. Ze halen er wetenschappelijke 
artikels bij, maar wat voor de een argument is om te wisselen, is 
voor de ander de reden om de begeleiding te behouden. 

Ze proberen elkaar vooral te overtuigen en kijken uiteindelijk 
naar de leidinggevende die de knoop moet doorhakken. Ik 
ervaar haar als iemand die de lijnen durft uitzetten, zonder ze 
te rigide toe te passen. Ze blijft ‘staan’ in het conflict en laat 
zich niet meeslepen in het welles-nietes spel. Ze wil haar 
teamleden stimuleren om zelf hun verantwoordelijkheid op te 
nemen. Daarom gaat ze niet mee in wat zij een ‘gemakkelijk-
heidsoplossing’ noemt, ook omdat ze bang is, dat indien zíj 
de beslissing neemt, haar team nog lang verdeeld zou zijn. 
Ze vraagt externe hulp omdat ze zelf even uit het schietveld wil.
Op het moment dat ik kom, is de situatie al 6 maanden gaan-
de. Er zijn ondertussen twéé teamleden langdurig ziek. Op de 
teamvergaderingen valt de humor en het leren weg en ook hun 
kwetsbare cohesie verdwijnt. 

Op vraag van de leidinggevende is iedereen die ochtend 
aanwezig, hoewel ze de afwezigen niet kan verplichten. Ik zoek 
aansluiting met hen via het thema: Wat ik voor vandaag vrees 
en waar ik naar verlang. Ze vertellen over hun argwaan en ik 

De relaties zijn soms zo vastgeroest 
dat men elkaars inzet niet meer kan zien, 
laat staan waarderen.

Ze proberen elkaar vooral te overtuigen 
en kijken uiteindelijk naar de leiding-
gevende die de knoop moet doorhakken.

lijken, er altijd wel een beetje ‘rek’ op zit, waardoor de mensen 
zich gesteund voelen en weer wat plezier in hun werk krijgen. 
De valkuil om als buitenstaander of als leidinggevende in 
zo’n situatie alles voor de medewerkers te beslissen, lijkt 
aantrekkelijk maar kleineert hen definitief, waardoor de weinige 
verantwoordelijkheidszin die nog aanwezig is, in de kiem 
gesmoord wordt. Hen terug op het spoor van het eigen 
leiderschap zetten is nodig om de problemen die zich 
voordoen gezamenlijk te kunnen dragen en op te lossen. 
In de dialoog die hiervoor nodig is, leren de teamleden 
elkaar beter kennen en valt ook het maatschappelijk gecreëerde 
wantrouwen grotendeels weg. Zo kan de ander weer een 
betrouwbaarder iemand worden, om soepeler mee samen 
te werken. Al is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Tot slot: een praktijkvoorbeeld en enkele conclusies

Een team waar ik afgelopen lente als teamcoach kwam is 
illustratief, voor wat ik de laatste tijd geregeld meemaak. De 
druk is daar fel toegenomen. Een aanvraag voor een extra 
teamlid is door besparingen afgewezen, een ervaren 
medewerkster heeft loopbaanonderbreking en iemand is al 
lang ziek. De teamleden zijn erg bekwaam, volgen veel 
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hoor ze argumenteren en vechten. Ik merk dat ze het eigenlijke 
‘gesprek’ over wat ze écht willen met hun cliënten, nog nooit 
gevoerd hebben. Ik hoor vooral het verlangen om er uit te
geraken. Het feit dat iedereen er is doet mij vermoeden dat de 
urgentie groot is. Er is nood aan weer ‘gewoon’ werken, i.p.v. 
deze uitputtingsslag te blijven voeren. Er zijn veel factoren 
aanwezig om de begeleiding te doen slagen. Vandaar dat ik durf 
het volgende thema te introduceren: Wie ik ben en wat me 
raakt in dit werk. Ik vraag de teamleden om terug te gaan naar 
hun goede redenen om dit werk te doen en wat daar ondertussen 
van geworden is …  Ik nodig hen uit contact te maken met hun 
bezieling en hun verhaal in de ik-persoon te vertellen. Ik vraag 
hen om aandachtig te luisteren met de intentie elkaar echt te 
ontmoeten. Ze krijgen elk 10 minuten. Ik besef dat dit een 
enorme gok is. Ze kunnen de spreektijd gebruiken om over de 
begeleidingswissel te argumenteren, maar in mijn inleiding 
spreek ik hier bewust niet over. Ik hoop dat ze aansluiting 
vinden bij hun aanvankelijke bezieling. En hoewel aarzelend, zet 
de vrouw die begint de toon: 
Ik heb ooit gekozen voor dit werk, omdat ik het zo belangrijk 
vind dat een mens waardig kan leven ondanks een handicap of 
psychische stoornis{…}.  En tja, in de loop van mijn levensweg 
kwam ik natuurlijk de thema’s van onze cliënten zelf ook tegen: 
waardig leven, zelf  keuzes maken … Jullie weten dat ik al een 
tijdje gescheiden ben, maar ik ben pas definitief verhuisd: ik kan 
nu weer ‘zelfstandig’ wonen. Dat heeft voor mij, zoals voor onze 
mensen, veel te betekenen. Ik ben erg moe ook omdat ik in de 
voorbije periode de diepe verbinding met mezelf kwijtraakte en 
niet meer wist hoe het moest. Gelukkig heb ik een leuke plek 

gevonden en kan ik herbeginnen. Maar de pijn die ik ook hier 
gevoeld heb, was erg lastig voor mij. Het kwam er bovenop.  
Ik had het gevoel dat ik door de wissels ook nog eens de 
verbinding met mijn cliënten zou verliezen ook  en dat kon ik niet 
aan. … Ik ben eigenlijk zo bang om me te verbinden, omdat het 
zoveel zeer doet, als ik los moet laten. Tja, ik ben  blij dat ik hier 
toch ben vandaag, en dat ik dit even kan zeggen.  
Het feit dat deze vrouw het waagt in te gaan op het thema, en 
kwetsbaar durft de gelegenheid te baat te nemen om iets te 
schetsen over zichzelf in de voorbije periode,  krijgen we met de 
hele groep cadeau. Ook de andere teamleden verleggen hierdoor 
hun grenzen en tonen hun oorspronkelijke bezieling. Ze slagen 
er in elkaar wezenlijk te ontmoeten. Ieder voelt dat het team een 
kwalitatieve sprong maakt. En: de wissels worden een middel 
om feedback te geven en terug van elkaar te leren. Een aantal 
sessies later kunnen we de teambegeleiding met een gerust hart 
afronden. Ze zijn er samen uitgeraakt en komen er achter dat ze 
elkaar ‘willen durven’ aanspreken wanneer ze vinden dat een 
begeleiding niet meer goed zit … En het klopt dat ze er nog niet 
uit zijn.

Doordat de teamleden durven ingaan op de geïntroduceerde 
thema’s, slagen ze er in om op een diepe laag te kijken naar de 
wezenlijke opdracht waar ze samen voor gaan. Door de drukte 
de laatste tijd en door de ontgoocheling dat ze geen nieuwe 
medewerker kregen, zaten ze vast en waren ze al een tijdje hun 
bezieling uit het oog verloren. In plaats van de begeleidings-
wissels alleen rationeel te benaderen, zoals ze aan het doen 
waren, kunnen ze nu op zoek gaan naar de waarde van hun werk 
voor henzelf, hun cliënten en voor hun team. Hierdoor leren 
ze hun werk emotioneel herwaarderen en kunnen ze voor het 
eerst sinds lang weer kijken naar elkaar: degenen met wie ze dit 
moeilijke werk samen doen. Werkelijk zien wat de zin van hun 
werk is, en welk verschil ze voor de cliënt  maken, neemt de 
maatschappelijke problemen die ze met zijn allen ervaren niet 
weg. Maar de hoop die ontstaat uit de echte ontmoeting, doet 
het gebrek aan cohesie verminderen en maakt dat dit team weer 
een vangnet kan zijn voor elkaar en voor elkaars cliënten, die 
het toch maar waar moeten maken in de niet altijd vriendelijke 
buitenwereld.
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Ze zijn er samen uitgeraakt en komen 
er achter dat ze elkaar ‘willen durven’ 
aanspreken wanneer ze vinden dat 
een begeleiding niet meer goed zit … 


