
Repareer
dewerksfeer

A
lles leek inorde
toenRobin* een
paar jaar geleden
bij een IT-bedrijf
gingwerken.Er
werdenmooie

projectenendoorgroeimogelijk-
hedenbeloofd. Zekreeg een lap-
top vande zaak, erwas iederedag
eenuitgebreide lunchener ston-
denPlayStations enpingpong-
tafels klaar ter ontspanning.Maar
al snelmerkteRobindatde sfeer
opdewerkvloer omte snijdenwas.
‘Medewerkerswerdengeclaimd;
erwerd verwachtdatwebij iedere
borrel aanwezigwaren.Hetwas
alsof ik ernaast eennieuwebaan
nogeennieuw levenbij kreeg.Het
voelde eenbeetje sektarisch,maar
mijnmanager zei dat ikdatmaar
niet hardopmoest zeggen.’
Naeen rommelige inwerkperi-

ode,waarin zede taken vaneen
uitgevallen collegamoest overne-
men, volgdeeen ‘raar gesprek’met
dedirectie overhaar voortgang.
Verdermerkte zedatmedewer-
kers onzekerwarenoverwat er
van ze verwachtwerd. ‘Dedirectie
gebruiktedie chaosomgrip te
houden.’Ookhetwantrouwen
vandirectieleden tegenover
medewerkerswas groot, ervaarde
ze.Robin stondeensmet een
nieuwemanager tepraten, toen
leden vandedirectiehet gebouw
binnenliepen. Zewildeniet datde
directieledenhensamenzouden
zien, vanwegehaar angst dat ze

Veel professionals
makenhet inhun
loopbaaneenkeer
mee:werken in een
organisatiewaarde
cultuur ronduit slecht
is.Wantrouwende
leidinggevenden,
ellebogende collega’s
of hele afdelingen
diedoor frustratie
enangst niet
functioneren.Wat
is eraan tedoen?

DoorSusan
Sjouwerman

danzoudendenken ‘datwij aan
het samenspannenwaren’.Om
demanagerniet in eenkwaad
daglicht te zettenklomze samen
met eencollegauit het raam;het
wasopdebeganegrond. ‘Ik kon
zo snel geenandereoplossingbe-
denken.Gelukkigheeft dedirectie
onsniet gezien.’

Bloemenbij de receptie
Opde vluchtmoeten slaan voor
dedirectie is eenoverduidelijk
tekendat er ietsniet goed zit inde
organisatie. Vaak zijnde signa-
lendiewijzenopeenongezonde
werksfeer of eenangstcultuur
subtieler,weet zelfstandig ver-
andermanager en -consultant
VanessaGevers. Bedrijvenenover-
heidsorganisatieshurenhaar in
omdewerkcultuur te verbeteren.
‘Als ik ergens voorhet eerst kom,
krijg ikmeteeneen indruk vande
sfeer. Staanerwel of niet bloemen
bij de receptie?Word ik vrolijk
aangesprokendoorde secreta-
resse? Staanerdeurenopenof is
allesdicht?OokopZoomis te zien
ofmensenongelukkiguit hun
ogenkijkenofdat er slingers op
deachtergrondhangen.Dat zijn
allemaal aanwijzingen voorde
cultuur vaneenorganisatie.’

Eenversierd
bureau vertelt
verandermanager
Gevers veel overde
bedrijfscultuur.

Daarnaast zijn er oppapier teke-
nen te vinden vaneen verstoorde
werkcultuur.Denkaan vermin-
derdebedrijfsresultaten, eenhoog
ziekteverzuimof een toenemend
aantalmeldingenbij vertrouwens-
personen. ‘Eenandere goedeaan-
wijzing is als ideeën vanafdewerk-
vloerdeboardroomniet bereiken.
In eengezondeorganisatiewillen
medewerkersmeebouwen.Maar
het komt veel voordatmedewer-
kersniet aanhun leidinggevende
durven tepitchen, of datmanagers
ideeënniet doorgevenaande
directie.’
Bij de tv-omroepwaarLies-

beth*werktewas er eengroot
gebrekaancommunicatie en
open verstandhoudingenmet
leidinggevenden,herinnert ze
zich. Een vacaturemaaktedat
pijnlijkduidelijk. ‘Ik solliciteerde
internopeennieuwprojectwaar
ik enthousiast overwas.Col-
lega’s vondenhet echt iets voor
mij.Na tweewekenkreeg ik een
uitnodiging voor eengesprek. Ik
hadmegoed voorbereid enme
netjes aangekleed, zoals jedoet
bij een sollicitatie.Maar zodra ik
wasgaanzitten, kreeg ik tehoren
dathet eenafwijzingsgesprek
was. Zonder enigewaarschuwing
vooraf.Het voelde alsof degrond
ondermijn voetenwerdwegge-
slagen.’

Vriendjespolitiek
Een verziektewerksfeer is uni-
verseel. Indemedia verschenen
afgelopen jaarberichtenover
‘een totaal verziekte sfeer’ bij de
informatiedienst vandepolitie
‘door vriendjespolitiek endiscri-
minatie’.Ook indedirectiekamer
vandeVolksbankwashet volgens

BETERVANNIET
Volgensorganisatie-
psycholoogKilian
Wawoe ishet voor
medewerkersdoor-
gaansgeengoed
idee een verziekte
werkcultuur aan te
kaartenbij directie
of leidinggevenden,
of de vuilewasbui-
ten tehangen.

‘Jebentonderdeel
vaneensysteemen
gaatdan zeggendat
het systeemniet
deugt.Dat vindthet
systeemmeestal niet
leuk.Kenmerken
vaneencultuur zijn
gemeenschappe-
lijkewaardeneneen
daarvan isdat jedaar
niet tegeningaat.
Als jedat tochdoet,
word je ineensniet
meeruitgenodigd
voordeborrel.’

‘Het komt veel voor datmanagers
ideeënniet doorgeven aan de directie’

DILEMMAMOETJEJEUITSPREKENTEGEN
KWALIJKGEDRAGOPDEWERKVLOER?

BETERVANWEL
Zelfstandig ver-
andermanager en
-consultantVanessa
Gevers ziet dat
anders enmoedigt
medewerkers aan
zichpositief kritisch
overmisstandenuit
te spreken.

‘Merk jedatdaar
nietsmeegedaan
wordt endatde
cultuur in strijd
blijftmet jouw
kernwaarden, ga
danopzoeknaar een
organisatiewaarde
cultuurbeterbij jou
aansluit.’
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toezichthouderECBenbericht-
geving inhet FDgoedmis door
onderlinge spanningen. En in
het productieteamvandeAme-
rikaanse talkshowhost Ellen
Degenereswas sprake vanpest-
gedrag, racismeen intimidatie.
Hoekun je zo’n verziekte cultuur
repareren?

Top is vaakhet probleem
‘Eencultuurwijzig jeniet zomaar’,
zegt organisatiepsycholoog en
voormalighr-directeurKilian
Wawoe. ‘Vanonderopproberen
de cultuur te veranderenwerkt
meestal niet. Als de cultuur
verandert, gebeurt dat overhet
algemeenvanafde top.Maardan
moet jenog zienwat ervankomt,
wantde top is vaak zelf het pro-
bleem.’Gevers ziet dat indeprak-
tijk. ‘Het lastigste in verandertra-
jecten isdatde leidinggevenden
moetenerkennendathet anders
moet.Datbetekent ookerkennen
datwat ze totnu toegedaanheb-
benniet helemaal goedwas.’
Als de topdemoedheeft

problemen inhetbedrijf toe te
geven,wordt volgensGevers vaak
vanzelf duidelijkhoede situ-
atie kan verbeteren. ‘Deeerste
stap is omuit de ivoren toren
tekomenen te luisterennaar
mensen.’Gedragsprotocollen,
anoniememedewerkersenquêtes
en vertrouwenspersonenkun-
nenbelangrijkehulpmiddelen
zijnomdeslechte sfeer opde
werkvloer aan tepakken.Maar
alleenalsdiemiddelen serieus
wordengenomendoordirectie
enmanagement. Zodurfdencol-

lega’s bij het IT-bedrijfwaarRobin
werktenietmee tedoenaande
medewerkersenquête, omdatde
vragenhetmogelijkmaaktenuit
de antwoordenaf te leidenwiede
enquêtehad ingevuld.

Rotte appel
Watnualsdehoogstebazenniet
willenveranderen? Ishetdan
nietbeteralszehet veldruimen?
Mensenwegsturen is juridisch
gezienmoeilijk, zeggenGeversen
Wawoe.Wil je vaneenrotteappel
af,danmoeter vanafhetbeginvan
iemandsdienstverbandeendos-
sier zijnbijgehoudenwaaruitblijkt
dat iemandstelselmatigbuitenzijn
boekjegaatendaarmeedecultuur
verziekt.Devraag isookofhet vol-
doendehelpt. ‘Alsmensenmerken
datzeergensmeewegkomen, is
dat slechtegedragblijkbaarde
normindeorganisatie.Heefthet
danzindieenepersoonwegtestu-
ren?’ zegtWawoe. ‘Het ismeestal
effectieverhetgesprekmet iemand
aantegaan.Een leidinggevende
moetdekanskrijgenzijn levente
beteren.Als iemanddatechtniet
wilofkan, raad ikaan inoverleg
eenandereplekvoordiepersoonte
zoeken.Binnenofbuitendeorga-
nisatie.Daarwordt iedereenbeter
van’, zegtGevers.
Robin enLiesbethhebbenniet

gewacht opeenbetere sfeer opde
werkvloer.Robin isbij eenandere
organisatie aande slag gegaan,
Liesbeth isnu zelfstandige.q

*DenamenRobinenLiesbethzijn
gefingeerd.Deechtenamenzijn
bekendbijde redactie.

Collega’s durfden de anonieme
enquête niet in te vullen
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