Nieuwsbrief Co-Efficiënt Management Consulting
Negatieve collega’s. Bijtende roddels bij de koffie automaat. Gespannen
stiltes. Iedere organisatie en ieder team heeft ermee te maken. Dit keer in
onze nieuwsbrief aandacht voor het effect van negatieve atmosferen in een
team. Wat wij vaak ‘het monster onder de tafel’ noemen. Het is er wel. Maar
we praten er niet over. Tijd om een boekje open te doen.

Vergif in 't team komt overal voor… 4 soorten giftig gedrag
Beschuldigen, Defensief gedrag, Minachting en Afsluiten. Vier soorten giftig gedrag die dodelijk
zijn voor een relatie aldus onderzoeker John Gottman. Als deze elementen die hij vastgesteld heeft
álle vier frequent aanwezig zijn, is dat een voorspeller van het einde van de relatie of van
‘serious trouble’ in het team.
1. Het eerste soort giftige gedrag is: beschuldigen /
bekritiseren. Aanvallen en beschuldigen van je collega. Niet een
aanval op zijn gedrag. Maar op wie hij is. De man spelen en niet de
bal. Iemand die bekritiseert of beschuldigt voegt aan het eind van zijn
klacht wat negatieve woorden toe over het karakter van de collega. “Wat
is er eigenlijk mis met jou?” of “Jij weet daar ook niks van!” “Jij vertelt
me ook nooit wat!”
2. Dit gedrag wordt vaak gevolgd door defensief gedrag. Uiteraard heel begrijpelijk dat iemand
zich wil verdedigen als hij wordt aangevallen. “Dat heb ik niet gedaan!” Toch toont onderzoek aan
dat deze aanpak zelden werkt. De aanvaller neemt namelijk geen gas terug. En hij zal zich ook
niet verontschuldigen. Dat komt omdat defensief gedrag in wezen een verkapte manier is om de
ander de schuld te geven. Je zegt eigenlijk: “Dat ben ik niet, dat ben jij! ” Zo’n reactie maakt het
conflict alleen maar groter. Degene die zich verdedigt denkt dat hij boven het conflict staat. Terwijl
hij er in feite aan bijdraagt.
3. Als collega’s al zo met elkaar omgaan, dan komt er vaak een
derde soort gedrag bij: minachting. Dit gedrag bestaat uit zaken
zoals sarcasme, kleineren, cynisme, namen noemen
(schelden), vijandige humor en ruzie zoeken. Minachting is de
meest giftige van alle vier de ruiters. Omdat het walging en
afkeur uitstraalt. Uit onderzoek blijkt dat minachting ook schadelijk is
voor de fysieke gezondheid en het afweersysteem. Minachting is
het gevolg van negatieve gedachten die al lang sluimeren over de
ander. Vaak hebben mensen zulke gedachten als hun verschillen
van mening niet regelmatig worden besproken en opgelost.

4. Als dit soort gedragspatronen zich regelmatig voordoet, dan komt er naar verloop van
tijd eentje bij: stonewalling, ofwel afsluiten. Dit gedrag bestaat uit het afkappen van
communicatie, totale stilte bieden, weigering om contact te maken en terugtrekkend
gedrag. Of in mildere gevallen aarzelen om te zeggen wat je denkt. Of dat zelfs helemaal
niet doen. De persoon die zich afsluit, voelt zich vaak overvallen door aanhoudende kritiek
en minachting van zijn collega(’s). Hij werpt een muur op ter bescherming van zichzelf.
Probleem is dat dit de minachting aan de andere kant juist versterkt.
Bron: John Gottman Ph.D., 1999

Tegengif tegen vergiftigde relaties

Voor elk van die vier soorten gedrag is er een tegengif dat de toxiciteit neutraliseert. Het lijkt
lastig. Misschien voelt het een beetje als je trots inslikken. Maar de resultaten blijken verbluffend. Als
jij stopt met het gebruiken van giftig gedrag, stopt de ander ook. Want giftigheid werkt alleen dóór
als álle partijen giftig communiceren.
Het mooie is, dat je dat nieuwe gedrag – het tegengif – kunt leren!
Hieronder vind je voorbeelden hoe je om kunt gaan met het eerste soort giftige
gedrag: beschuldigen en bekritiseren. Wat kun je ertegen doen??
1. Klaag over het gedrag van je collega, dat wat ie doet – en niet over de persoon.
2. Zet een klacht om in een verzoek (“Zou je me vanmiddag willen helpen met het
wegwerken van die dossiers” in plaats van: “Jij vertrekt ook altijd als er nog stapels
werk liggen”)
3. Als je collega of partner jou bekritiseert, luister dan naar een redelijk verzoek dat
er in verstopt zit. Als je hoort: “Jij hebt me niet verteld over dit evenement”, zeg
dan gewoon “Het spijt me. Wil je dat ik dit soort evenementen toevoeg aan de
bedrijfskalender, zodat het in de toekomst geen issue hoeft te zijn.” Dat klinkt
anders dan: “Jij hebt me niet verteld dat je ook wilde gaan” (defensief gedrag)
4. Focus op dat wat de relatie nodig heeft. En niet op: wie doet wat tegen wie.
Beschuldigen levert niks op. Stop je energie in de veranderingen die van jullie
beiden nodig zijn om het issue aan te pakken.
5. Als je kritiek krijgt, helpt het om te denken dat de ander dat doet omdat hij om jou geeft. Niet omdat
hij je een naar gevoel wil geven of om jou dwars te zitten. Hij zegt het misschien niet handig. Maar
je hebt er wel wat aan. En vertel hem dat je het fijn zou vinden als hij z’n klachten of kritiek op
een andere manier zou willen brengen.
6. Kijk eens naar wat je zelf hebt bijgedragen aan het probleem waarover je bekritiseerd wordt. Je
hebt vast ideeën over wat je zou kunnen veranderen zodat het allemaal makkelijker wordt.
7. Zeg “sorry”! Zelfs als je niet aan het bekritiseren of beschuldigen was. Belangrijkste is dat je collega
het wel zo heeft ervaren. Neem verantwoordelijkheid voor je gedrag. En ruim de troep op – als die
er nog ligt.
Meer informatie over die andere soorten tegengif?
Neem contact met ons op via www.co-efficientconsulting.nl of telefonisch 06 52 313 474.
Bron: Fernando Lopez, CRR Global

Vastgelopen relaties vlottrekken met Co-Efficiënt
“Die lui zijn onbetrouwbaar. Je kunt er werkelijk niets mee afspreken.”
Ook in onderhandelingen tussen organisaties kunnen de verhoudingen vaak vergiftigd raken. Eén
van onze relaties, een veilingorganisatie, had de opdracht om met een behoorlijk aantal nieuwe
partijen in de markt bindende afspraken te maken. Na een periode van zeven maanden
onderhandelen met één van de nieuwe bedrijven waarmee men zou moeten samenwerken, zag
men geen uitweg meer. Het probleem leek hopeloos:
●

verloren vertrouwen

●

defensief gedrag over en weer

●

besluit om de andere partij te negeren en discussies uit de weg te gaan (afsluiten)

Deze houding van afsluiten was volstrekt vruchteloos. En ook geen optie. Onder begeleiding
van Co-Efficiënt werd een nieuwe aanpak voorbereid. En gefocust op:
●

wat is het probleem

●

wat zijn onze belangen

●

wat zijn de belangen van de andere partij

●

welke oplossingen, opties zijn er

Binnen zeer korte tijd konden de issues worden besproken. En werden ze constructief aangepakt.
En beide partijen konden eindelijk een positieve start maken met hun samenwerking. Het verleden
laten voor wat het was. En naar de toekomst kijken.
Het lijkt zo moeilijk. En toch is het dat niet. Samenwerken is een vaardigheid die je
kunt leren. Je kunt leren om naar de toekomst te kijken en om oude deuren achter je te sluiten.
Je kunt leren om je in te leven in de situatie van de ander en te kijken vanuit meerdere
perspectieven. Je kunt leren om te kiezen voor een positieve doelstelling. Om er wat van te maken.
En je kunt leren om open, duidelijk en eerlijk te zijn. En zo creëer je nieuwe mogelijkheden voor
een vruchtbare samenwerking
Co-Efficiënt begeleidt managers en teams ondermeer om:
●

negatieve issues te hanteren in plaats van erin te blijven hangen

●

op een positieve en energieke manier te kunnen samenwerken aan het neerzetten van resultaat,
het uiteindelijke doel

●

een solide, positief en specifiek fundament te leggen onder iedere samenwerking – bijvoorbeeld
bij fusies en overnames

Kijk voor meer informatie over deze én andere diensten op www.co-efficientconsulting.nl of
neem contact op met Louise Kemps 06 52 313 474.

Boekbespreking ‘The No Asshole Rule’
We kennen ze allemaal: klootzakken op het werk die collega’s vernederen, bekritiseren en de
energie doen weglekken. Vooral die van hun ondergeschikten. De beruchte baas of de jaloerse
collega. Iedereen is het ermee eens dat deze mensen
het leven van hun slachtoffers zuur maken. Ze creëren
een vijandige en onveilige werkomgeving.
Robert Sutton Ph.D.(o.a. auteur van ‘Weird Ideas that
Work’) is Professor Management Science op
Stanford University. Hij schreef dit boek dat ontstond uit
een veelbesproken artikel in Harvard Business Review.
In simpele en duidelijke taal beschrijft hij een feit dat niet
te ontkennen is: de moderne werkplek kent vele
‘assholes’. Mensen die opzettelijk bezig zijn ervoor te
zorgen dat collega’s zich naar voelen over zichzelf. En
die hun agressie richten op de minder sterke geesten. Hiermee vergiftigen ze de
werkomgeving, verminderen ze de productiviteit en krijgen ze het voor elkaar dat
competente medewerkers hun ontslag nemen. Ze verminderen de waarde van de organisatie – los
van hun (mogelijke) eigen productiviteit en effectiviteit.
De oplossing van Sutton is klip en klaar: ze moeten weg. En wel meteen. De Stanford
professor verklaart de oorlog aan deze ‘certified assholes’ die ook bekend zijn uit populaire TV
series als The Office. Hij geeft een keur aan voorbeelden om zijn punt te maken.
Sutton voorziet de lezer ook van een test om zelf te beoordelen of je een ‘asshole’ bent of niet. En
zo ja, wat je er dan zelf aan kunt doen. Geeft vervolgens een survival-gids voor mensen die in
een ‘asshole-organisatie’ moeten overleven. En een zorgvuldig gekalibreerd meetinstrument ‘The
Total Cost of Assholes’ waarmee organisaties een inschatting kunnen maken van de schade. Als je
ooit slachtoffer bent geweest van een dergelijke baas, dan brengt dit boek je opluchting, rust, kracht
om op te staan en de verzekering dat je er niet alleen voor staat.
En als je cultuurdrager bent in jouw organisatie, dan weet je dat vergelijkbare strategieën als de
‘No Asshole Rule’ organisaties als JetBlue en Google getransformeerd hebben in
stralende voorbeelden van een werkomgeving waar zelfvertrouwen en positiviteit productievere,
meer gemotiveerde en tevreden medewekers opleverde.
Een spraakmakend boek dat iedere manager die te maken heeft met ‘assholes’ in zijn team achter
de oren doet krabben…
Bron: Reed Business Information
Filmpje! Bekijk Professor Sutton zelf in dit filmpje waarin hij de belangrijkste conclusies uit het
boek toelicht: klik hier
Boek bestellen? www.amazon.com of www.bol.com

Afmelden nieuwsbrief
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar louise.
kemps@co-efficientconsulting.nl
Dan verwijderen wij het adres uit het mailbestand.
www.co-efficientconsulting.nl

