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Voorwoord redactie
Geachte lezer.
Dit nummer van de Strook heeft als thema Leiderschap. Wij hebben Harry Gerth bereid gevonden om
als gasthoofdredacteur op te treden. Als redactie gaat alle dank naar hem en zijn mede-auteurs uit voor
het mooie kleurenpalet van artikelen over dit thema.
Als redactie willen wij alle lezers heel graag attenderen op de advertentie aan de binnenkant van de
voorkant van dit nummer en de bijgesloten flyer. De ledenvergaderingen van de VITA en de NVTA zijn
akkoord gegaan met een voorstel om de Strook te moderniseren. Dit zal leiden tot een andere formule
van ons tijdschrift. In dit verband zijn wij als redactie met spoed op zoek naar versterking van ons
redactie team.
Ook plannen wij op 8 mei in Utrecht een bijeenkomst om de nieuwe bladformule samen te stellen.
Hierbij is een ieder van harte uitgenodigd!! In bijsloten flyer treft u meer informatie hierover aan.
Als redactie wensen wij u veel leesplezier!
Namens de redactiecommissie
Rob Hallegraeff
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Inleiding themanummer Leiderschap
Uit de wirwar van talentenjachten die via de televisie onze woonkamer binnenkomt heb ik in het
afgelopen jaar een amusante, maar zeker ook een leerzame variant ontdekt. In het programma Maestro
gingen acht BN-ers de uitdaging aan om zich in acht weken te ontwikkelen tot de perfecte dirigent van
een 65-koppig Balletorkest. Dirigentschap is een prachtig voorbeeld van leiderschap. De kunst van het
dirigeren bestaat niet alleen uit het aangeven van de maat, maar ook uit contact maken, overbrengen van
emoties, motiveren en enthousiasmeren. In dit opzicht is het orkest een mooi voorbeeld van een
organisatie waarin de leider met de batons in de hand de juiste sturing geeft.
De artikelen in deze Strook gaan over leiderschap in organisaties, geschreven door:
Julie Hay die in haar artikel vijf leiderschapsstijlen schetst, of zijn het er vier en een half?
Anne de Graaf. Hij beschrijft zes elementen die tezamen het werkklimaat van een organisatie vormen en
verkent deze elementen vanuit de TA.
Sari van Poelje die drie niveaus van leiderschap onderzoekt. Een artikel waarin tevens de theorie van
Berne over organisaties duidelijk naar voren komt.
Harry Gerth beschrijft vier thema’s die inzicht geven in de rol van de leider tijdens transities.
Joost Levy focust op toxische rollen in organisaties, waarin grensoverschrijdend gedrag de voedingsbodem blijkt te vormen voor perverse organisaties.
Anita Mountain beschrijft in haar artikel leiderschap als een sociaal verschijnsel.
De Engelstalige artikelen heb ik niet vertaald om te voorkomen dat ze hiermee mogelijk aan kracht
verliezen. Daarbij realiseer ik me ook dat ik het sommige lezers mogelijk wat moeilijker maak.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Harry Gerth
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Leadership Styles
Julie Hay

Professor Julie Hay is a TSTA in the Organisational, Psychotherapy and Educational ﬁelds. Based in the UK, she cooperates with a team of colleagues to run international TA programmes that increasingly use online technology in
addition to face-to-face workshops and include optional MSc and other qualiﬁcations alongside the CTA and the
CTA Trainer/TSTA routes. Julie is a past president of EATA and ITAA, inaugural and current Editor of the International
TA Journal of Research (www.ijtar.org), and the originator of the term ‘developmental TA’ to distinguish this from
psychotherapy. She can be contacted on: julie@juliehay.org

Introduction
Patience

Active

During the mid-1970s I attended a workshop
in London led by Taibi Kahler and took copious
notes as he taught us about his assessing quadrant.
Later I obtained copies of two booklets that he
published (Kahler 1979a, 1979b) and of course I
have continued to read many of his later publications and to observe the growth of process communication. However, my predominant working
styles (Hay & Williams 1989, Hay 1992, 2009) are
Try Hard, which means I enthusiastically ‘improve’ things, and Hurry Up, which means I look
for ways to simplify theories so they are quick to
teach. Hence, I have continued to produce variations on Kahler’s original ideas; as my background
when I first learned TA was organisational, I have
also focused on positive rather than pathological
psychology, and on development rather than cure.
I referred to my first version of Kahler’s work
as AP2 (Hay, 1993) and I used his original dimensions but renamed one of them to make a
memory aid (in English) of active-passive and
alone-people, the latter being my version of his
withdrawing-involving. Later (Hay, 2001) I added
a third dimension and named this accelerationpatience so that I could call my model AP3, or the
assessing cube. Figure 1 shows this cube, which
has the third dimension running from the top
right-hand corner at the back to the bottom lefthand corner at the front rather than being at right
angles to the other dimensions. This may seem
unexpected but is necessary because it links with
Kahler’s findings on the proportions of people
with particular combinations of drivers, as I will
explain. Within the cube, I also show the four
boxes that are ‘created’ by the AP2 dimensions and
these too will be explained.
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active/people
active/alone

People
Alone
passive/people
passive/alone

Passive
Accelerations

Figure 1: AP3 – the Assessing Cube (reproduced with permission
from Hay 2009 p. 191)

Within this framework, I am able to show factors
such as how we might use the appearance,
behaviour and communication channel of an individual to analyse their likely interaction preferences, as well as providing suggestions about which
strokes are most likely to motivate them, what
their strengths and pitfalls are likely to be based on
their probable drivers/working styles, and which
leadership style is called for. However, before I add
these details, I need to provide some information
about the TA concepts being used, particularly as I
have developed some alternative perspectives.

Background to TA Concepts
Ego States
Within the TA community, we now have numerous models of ego states - so much so that
Stewart (2001) proposed that we cease to refer to
structure and function and suggested the metaphor of a filing cabinet to explain that our models
of ego states need to be chosen to suit the application, just as filing systems are.
This was echoed by Sills & Hargaden (2003) who
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pointed out that no one ego state model is complete and we should use the one that best fits the
current needs.
We have models from Berne, who began with two
circles only (Berne 1957), provided three circles
but used them for the psychic organs as well as
the ego states (Berne 1961) and in the same book
showed them stacked but also clustered, and then
(Berne 1966) contrasted structural analysis with
functional analysis, describing the latter as a purely
transactional, behavioural approach.
Different models from other authors include
Schiff et al (1975) including a fourth circle alongside the familiar stack of three; Ohlsson (1988)
pointing out that Adult ego states are qualitatively different from Child and Parent ego states;
Erskine (1988) proposing an Integrated Adult;
Tudor (2003) countering with Integrating Adult
and later without the initial capital for integrating
(Tudor 2010); Žvelc (2010) suggesting ego states
are manifestations of schemas; and Temple (1999)
developing the Functional Fluency Model for
which she received the EBMA in 2014.
Finding that teaching ego states within organisations led to confusion when some analysed
role-plays purely on behaviour and others were
more intuitive, I developed an alternative model
of internal ego states and behavioural ego states
(Hay 1992).
Subsequently, I renamed the Adult within the
behavioural ego state model as Functional Adult
(Knott & Hay 1998) to distinguish it from other
uses of the term, and also so that each behavioural
ego state name was a two-parter.
I make it clear that any behavioural ego state can
come from any internal ego state but that often
we can engage in effective communication by responding only to the observable behaviour. When
I link these behavioural ego states to the assessing
cube, I replace Kahler’s original terms of Director,
Nurturer, Emoter and Requestor with Controlling Parent, Nurturing Parent, Natural Child and
Functional Adult respectively. I also adopt his
suggestions about the most effective communication channels being linked to these, so that I end
up with Controlling Parent to Adapted Child,
Nurturing Parent to Natural Child, Natural Child
to Natural Child and Functional Adult to Functional Adult.

Drivers/Working Styles
Kahler (2008) wrote that it had been 37 years
since he used Berne’s five behaviour clues whilst
observing video tapes for several weeks and as a
result had identified five defence -like behaviours
that he called drivers after Freud’s drive, or basic
instinct, to repetitive behaviour. This meant that
he did this in 1971, and of course he then (Kahler
& Capers 1974) included the five drivers in the
article about miniscript, where he also included
indications of behavioural clues for each driver.
Later (Kahler 1975) he gave information about
the sentence patterns of each driver and suggested
that stopping driver behaviour would prevent the
concurrent script patterns from running. Since
then, Gellert (1975) has suggested that there are
more drivers; Mescavage & Silver (1977) have
proposed there are only three; and Tudor (2008)
has suggested a sixth driver, although to me this
appears to be more of a life position.
My organisational experience led me to conclude
that the patterns described for drivers were often
regarded as strengths so I introduced the term
working style for this (Hay & Williams 1989, Hay
1992, 2009), making the distinction that working
style applies when our behaviour is within awareness whereas the driver is the label for when our
behaviour is not chosen consciously. The driver
is linked to our conditional sense of OKness
whereas the working style is something we are
choosing to do. Others who also wrote about
positive concepts of drivers were Klein (1987);
Hazell (1989) who also suggested renaming Be
Perfect as Be Right so that each driver would
have a goal that was possible to achieve; and
Clarkson (1992) who described them as prized
qualities of the autonomous individual under the
influence of physis. Hazell (1989) also suggested
using Be Pleasing instead of Please Me/Please You
but I have opted to use Please People for this.
Personality Adaptations and Process
Communication
The literature on personality adaptations has obvious relevance to the assessing cube, particularly
in terms of the ‘doors to therapy’ (Ware 1983) as
being a route for making effective contact with
others. When Ware introduced this concept, he
did not define personality adaptation, referring

STROOK P22 APRIL 2015

strook april 2015def.indd 7

7

29-03-15 23:41

first to personality types, personality characteristics
and adaptational patterns and suggesting that in
growing up we adapt by opting for one or possibly two of the options of remaining helpless,
becoming helpful or being hurtful. He selected
six of the personality disorders in DSM III (APA
1980), although he did not explain his choices,
and then provided information on the open door
for initial contact, the target door to invite the
client away from the resistance, and the trap door
which becomes the goal where the client will do
significant work.
Joines (1986) emphasised the usefulness of Ware’s
model, gave new names to the adaptations and
separated them into survival adaptations developed in the first three years of life and secondary
adaptations developed in the second three years
of life. He later (Joines 1988) linked them to the
OK Corral (Ernst 1971). Subsequently, Joines &
Stewart (2002) published this and more material
in their book entitled Personality Adaptations and
readers are advised to consult this source for more
information. This is particularly so because Joines
and Stewart include a statement from Kahler
Communications Inc about restrictions in the
teaching of the material.
White (2005) produced a critique of the theory
of personality adaptations, pointing out amongst
other things that it is not clear how Ware chose
the original six and challenging Joines and
Stewart’s views on this and their view that narcissist and borderline lack healthy versions. Tudor &
Widdowson (2008) provided a similar critique,
amongst other things echoing Harman (1991)
who had concluded that categorising clients using
only one model was an unnecessary limitation.
Joines (2011) responded to the critique by Tudor
& Widdowson, referred to his 30 years of clinical
work with clients, and commented that personality disorders are the negative versions of adaptations.
Over the years there have been various publications by Kahler about what is now generally
referred to as the process communication
approach, although access to his Transactional
Analysis Journal articles can only be through the
paper versions as permission was not given for
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them to be included when the TAJ was put online.
Kahler’s (2008) book contains information about
the considerable amount of research conducted
to support the current version of his model
(although again there is a statement that restricts
the teaching of material in the book). An earlier
publication (Kahler 1992) presents information
about six management styles, described by Kahler
as representing exaggerated personality types, and
named by him as Ruby Reactor, Paul Persister,
Walter Workaholic, Doris Dreamer, Rita Rebel,
and Peter Promoter. Emphasising that the types
are relative to both sexes, Kahler provides descriptions of each, checklists for identification, ideas on
motivation and advice on what to avoid.
The AP3 Model
As I begin to describe the AP3 model, I include
here the caveats with which I normally introduce
it. This model is a simplification of material that
has been developed in great depth by therapists.
It has been simplified so that it is easy to recall
and apply; however that simplification inevitably
means that it will be less accurate than a more
complex model. We cannot really fit people into
such tidy boxes, although we may notice that
when someone is very stressed they may (metaphorically) jump into such a box and it is then
even more important that we respond effectively.
The framework presented here is designed to
guide us in choosing our own behaviours at any
time, so we will maximise our chances of getting
on with people. However, people are immensely
interesting and varied individuals so use the
framework tentatively.
To understand the diagram, imagine a cube as
shown in Figure 1, where the height contains a
dimension of active-passive, the width contains a
dimension of alone-people, and the depth contains a skewed dimension of acceleration-patience.
The skewing of the third dimension is to reflect
the fact that the model has been developed empirically and real human beings do not divide into
convenient groups that would allow us to put the
third dimension in at right angles to the others.
Because we are attempting to show this information on paper in only two dimensions, you will
see below that we use a ‘pop-out’ box to
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demonstrate the impact of the third dimension.
The active-passive dimension refers to how we
initiate contact, with people and goals – active
means that we move towards people and initiate
conversations and that we choose goals to work
towards, whereas passive means that we are more
likely to wait for people to move towards us and
initiate conversation and we may acquire goals
that seem to present themselves to us. Note that
the active-passive dimension has nothing to do
with how physically energetic we may be; it is
about whether we initiate or respond.
The alone-people dimension is fairly straightforward – do we prefer to be alone or would we
rather be with a group of people. This applies
to any circumstances but as we are considering
leadership it has obvious relevance for how people
behave at work. Depending on how far along
the scale we are, we may want to avoid contact,
or to have contact with one or two people only,
whereas if we are at the people end we will be
much more comfortable functioning within a
group, and may even wish to be the central figure
in any group.
Acceleration-patience was added by me to reflect the
impact of the Hurry Up driver, in that some
people prefer to do things quickly whilst others,
especially those with Be Perfect driver, prefer to
take the time to work slowly and carefully.
Kahler has pointed out that there is a tendency for
Hurry Up driver to be associated with Try Hard
more than with the other drivers and clearly those
with Be Perfect appear to be at the other end of
the scale. This is why this particular dimension
is drawn at an angle. Although some people will
have both Hurry Up and Be Perfect, these are
difficult styles to combine whereas Try Hard and
Hurry Up can fit together fairly easily.
We can also imagine that the Hurry Up style may
overlap with Please People, as when someone
rushes about pleasing many people, but it is more
difficult for someone to combine Be Strong and
Hurry Up because the former leads them to appear calm whilst the latter involves an impression
of haste.
There are of course any number of ways in which
driver combinations may exist in real people; as

already emphasised, the AP3 framework is a
simplification.
Figure 2 provides a summary of what we can
observe when we meet someone for the first time.
Such observations provide us with clues about the
person; interpreted carefully it means that we can
experiment with interacting with them in the way
that seems most likely to meet their preferences.
Unless they are particularly script-bound at that
moment, interacting with them in a way that they
find comfortable will invite feelings of OKness
and we will not need to speculate about whether
we should respond instead to Internal Parent or
Internal Child (Hay 2009) rubberbands (Kupfer
& Haimowitz 1971). Figure 3 provides additional
information about ways of responding to them
that are most likely to be effective.

Assessing and Responding
Those who are in the active/alone segment are
likely to be dressed very neatly in a business-like
style, even at weekends; as they enter a room they
will initiate contact by walking up to one or maybe two people; and they are likely to begin their
conversation using a Functional Adult-Functional
Adult channel. As they speak, we will begin to
notice that they have Be Perfect sentence patterns,
with grammatically correct sentences and the use
of longer, more specific terminology rather than
colloquial speech. They may also have horizontal
frown lines generated through worrying about
getting things right. This does mean that they
can usually be relied upon to do careful, accurate
work, preceded by thorough planning so that their
projects will proceed smoothly.
As long as we have sufficient behavioural flexibility, it will be easy for us to respond to them using
the same channel of Functional Adult-Functional
Adult. Although not indicated in the diagram,
we can apply the doors to therapy such that their
open door will be thinking; assuming a satisfactory level of self-development they will also be able
to talk to us about their feelings if necessary but
the trap would be to comment directly on their
behaviour except to stroke their performance in a
completely positive manner. By completely positive, I mean only praise and no constructive
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criticism because any hint that we are not completely satisfied with their performance risks
moving them on the miniscript from driver to
stopper and beyond. We can of course give constructive criticism after we have established a good
working relationship but generally we will not
need to because the Functional Adult-Functional
Adult channel will allow us to adopt a consultative leadership style and ask them to identify their
own areas for improvement.
For the active/people segment, they are likely to
be dressed in ways that are pleasing to the eye,
using colours, jewellery and so on. This may
be more difficult for women or men in some
cultures but there will usually still be signs, such
as more ornate watch bracelets or rings even if
they are all dressed in similar ways. As they enter
a room, they will initiate contact by walking up
to a group of people and immediately joining the
conversation. They may even become the focus
of attention for the whole group. They will use a
Nurturing Parent-Natural Child channel as they
ask the members of the group personal questions about themselves and their families. Their
sentence patterns are likely to be those associated with Please People, with much use of ‘safe’
comments and vagueness so that they do not risk
offending anyone. They will often be smiling, even
when this is not appropriate, and their eyebrows
will tend to lift in a quizzical way as they add an
upward inflection at the end of their sentences as
if they are asking a question. The positive elements
of this style is that their intuition and sensitivity
will contribute significantly to the team building
process – and they are nice to have around.
As a leader, we need the flexibility to respond to
them from Natural Child sometimes and also to
use Nurturing Parent and ask them about themselves. These are the people who expect their
manager to know them as a human being and not
just as a worker. Their open door will be feeling
and they may also be able to talk about what they
are thinking, but as with the Be Perfect group,
they may struggle with any criticism of their
performance because they may hear this as an indication that they have failed to Please. Strokes for
them should therefore be about them as a person,
such as asking about their family circumstances.
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If they experience you as a caring leader, they will
then be motivated to work hard in order to please
you.
For the passive/people style, what you may notice
first is that they are dressed idiosyncratically. Even
though they may have followed organisational
norms to some extent, there may well be something that is unusual, and possibly even rebellious.
When they enter a room, they are likely to approach a group but will not initiate the conversation; instead, they will wait for members of the
group to involve them. Once they do this, they
may seem to change the subject so that they can
talk about whatever is exciting to them at the
moment. This topic may also change frequently
– someone who was enthusiastically describing
a new hobby or a new project a couple of weeks
ago may now want to talk about something new
and different. They will use a Natural ChildNatural Child channel and will expect others to
become as enthusiastic as they are about their subject. They may have vertical frown lines from the
way they seem to try, or struggle. Their Try Hard
Sentence patterns will mean that they go
off on tangents and appear to have butterfly minds,
although they will also be the ones who will
enthusiastically launch new projects and are the
most likely to generate creative ideas.
As with the segment above, as a leader we now
need to respond from Natural Child but in this
case it requires what I refer to as a connecting
leadership style in that we become like two
children together. We need to become as enthusiastic about the work as they are and may even

Patience

Active

People
Alone

Passive
Accelerations
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Active

Active
Patience

Active/People

Active/Alone

Appearence: Colourful,
jewellery
Behaviour: Initiate
contact with group, talk
about person
Channel: Nurturing
Parent-Natural Child

Appearence: Business
dress, smart
Behaviour: Initiate contact with 1 or 2 people,
talk about work
Channel: Functional
Adult-Functional Adult

Passive/People

Passive/Alone

Appearence: Unusual
appearence
Behaviour: Wait to be
drawn into group, talk
about hobbies
(inc work)
Channel: Natural ChildNatural Child

Appearence: Don’t care
about appearence
Behaviour: Wait to be
spoken to, prefer to have
a task to do
Channel: Controlling
Parent-Adapted Child

People

Alone

Acceleration

Passive

Appearence: Can be any
Behaviour: Move quickly
Channel: Any but fast
spoken

Patience

Active/People

Active/Alone

Motivate with: Person
strokes
Strengths (& Pitfalls):
Please people
Leadership style: Caring
leadership

Motivate with: Performance strokes
Strengths (& Pitfalls): Be
Perfect
Leadership style: Consulting leadership

Passive/People

Passive/Alone

Motivate with: Play
strokes
Strengths (& Pitfalls):
Try hard
Leadership style: Connecting leadership

Motivate with: Polite
strokes only
Strengths (& Pitfalls): Be
Strong
Leadership style: Controlling leadership

Alone

People

Acceleration

Passive

Motivate with: Productivity
strokes
Strengths (& Pitfalls): Hurry
Up
Leadership style: Concise
leadership

Figure 2: AP3 – the ABC of AP3 (reproduced with permission from Hay
2009 p. 192)

Figure 3: AP3 Preferences (reproduced with permission from Hay 2009 p.
193)

need to spend some time working alongside them
like a playful colleague rather than any form of
hierarchical relationship. This group prefers their
strokes to be about their enthusiasm, whether
that is for their work or their hobbies, both of
which they will regard as play. Their open door
will be behaviour so it will be fine to talk about
what they are doing. They may also be able to
talk about their feelings but the trap door here is
thinking as they may respond to any challenge by
engaging in ‘tricky’ thinking that uses logic against
you.

interaction, they will appreciate being given clear
instructions so will tend to use an Adapted
Child-Controlling Parent channel. If they are
the senior person, they will of course reverse this
channel. They will demonstrate the Be Strong
pattern in that they will sound fairly monotonous
and matter-of-fact, with little expression.
They will, however be great to have around in a
crisis as they will stay calm and deal with
whatever is happening; they will also conscientiously undertake unpleasant tasks that others try
to avoid.

For the passive/alone segment, you may notice
that these people do not care about their appearance; they may only look business-like because
someone at home has taken care of this. When
they enter, they may simply wait for someone
else to come up and initiate communication with
them. Alternatively, they may find a task to do that
does not involve any interaction with others, or
they will expect someone else to tell them what
needs doing. Assuming someone else initiates the

From their leader, they expect direction and
control. They will expect you to use Controlling
Parent so that they can respond from Adapted
Child. They will prefer minimal stroking, such as
greeting rituals and sufficient comments about the
task for it to be clearly understood. Their open
door is behaviour and they may also be able to
engage in discussion of their thinking but the trap
for them will be if you expect them to talk about
how they are feeling.
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Finally, some comments about the separate box
that refers to acceleration. As mentioned above, this
box may overlap with any of the previous four
styles and in that case you will observe the
appearance/behaviour/channels that apply and
can respond accordingly. However, for those
where the Hurry Up driver is most significant,
what you will then see is that they arrive in a
hurry, often late, rush about and talk very fast, and
may even then rush away early because they are
already late for their next appointment. The Hurry
Up sentence pattern is very easy to spot because it
means speaking fast and interrupting others. The
advantages of this as a working style is that the
person gets a lot done; they are also very good at
meeting tight deadlines.
For these, your leadership style will need to be
concise – you will need to engage with them
quickly and give them concise instructions because if you attempt to include too much information, they will have rushed off to start the task
before you have finished briefing them.
It may not matter which channel of communication you use in this case provided you are quick.
In terms of strokes, because they get a lot done
they will prefer their strokes to be about their productivity. As with all of the drivers/working styles,
we need to stroke the positive outcomes so that
people feel OK and are then better able to stay in
working style rather than driver.

Flexible Leadership
The comments above indicate that there are four
(and a half) leadership styles to be used: consulting,
caring, connecting, controlling and concise. The
implications of this are that leaders need to be
more skilful than those they lead, and that organisations should avoid creating a culture where one
style of leadership is favoured.
If we consider the doors to therapy concept, we
know that it is our own development towards
autonomy that enables us to extend our options.
If we fail to do this, we will be restricted in the
number of leadership styles that we can competently apply, with the obvious result that we are
unlikely to interact successfully with some of
those we are meant to be leading. I often remind
managers that they are not paid more because
they are cleverer than others – they are paid more
because they are meant to be more skilful than
those they lead. There are numerous TA concepts
available to help us understand how we may be
limiting ourselves and to make the appropriate
developmental changes.
We can also apply those TA concepts to organisations so that senior management can understand
about the need for different leadership styles to
coexist, and the importance of creating a corporate culture that values difference.
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Een goed werkklimaat - Leiderschap maakt het verschil!
Anne de Graaf

Anne de Graaf is Certiﬁed Transactional Analyst (CTA) in het werkveld Management & Organisatieontwikkeling. Hij
is als Teaching & Supervising Transactional Analyst (TSTA) verbonden aan de TA academie in Soesterberg: www.
ta-academie.nl
Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk uit het boek ‘Werkklimaat in organisaties, leiderschap maakt het
verschil’, dat Anne de Graaf, samen met Joost Levy, schreef en redigeerde.

Inleiding

Dimensies

‘Hoe is het om hier te werken?’ vraagt de sollicitant. Tien tegen één dat het antwoord van de
HRM-er of manager een impressie bevat van wat
‘werkklimaat’ heet. Als alledaags woord beschrijft
‘werkklimaat’ hoe het voelt om in een organisatie
te werken. Het gaat dan om zoiets als de sfeer.
Het idee van ‘werkklimaat’ komt oorspronkelijk
uit de sociale psychologie. Werkklimaat wordt
daar gedefinieerd als ‘de overheersende atmosfeer
op de werkvloer, op de afdeling of in het team
zoals die ervaren wordt door de medewerkers’.
Het is zoiets als het weer, zonnig of regenachtig,
warm of kil, van de werkvloer. In tegenstelling tot
het weer buiten kan het weer binnen in gunstige
zin worden beïnvloed. Daarover gaat dit hoofdstuk. Het begrip is voor het eerst gedefinieerd
in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Later is
het begrip werkklimaat verfijnd door de Amerikaanse hoogleraar David McClelland. In dit artikel
worden de elementen die deze onderzoeker gebruikt om het werkklimaat in organisaties nader te
omschrijven steeds voorzien van een verkenning
vanuit de Transactionele Analyse (TA).

Het klimaat in een organisatie kan gemeten en
gemanaged worden, zo meent David McClelland.
Toen helder werd dat er een meetbare relatie was
tussen organisatieklimaat, motivatie, performance
en resultaat, trok zijn werk volop de aandacht.
Klimaat = Motivatie = Gedrag = Resultaat! Er
zijn inmiddels aanwijzingen dat het klimaat van
invloed is op terreinen als: innovatie, stress reductie, vertrouwen, terugdringen van verloop, team
cohesie, conflict hantering, professionalisering, etc.
In dit artikel worden de volgende zes, vooral op
het werk van McClelland gebaseerde, dimensies
nader uitgewerkt: Helderheid, Prestatieniveau,
Verantwoordelijkheid, Erkenning, Support en
Betrokkenheid. Eerst wordt de omschrijving van
de betreffende dimensie gegeven met in trefzinnen hoe een hoog en laag niveau van performance
op deze dimensie zichtbaar wordt in de organisatie.Vervolgens wordt de inhoud van de dimensie nader verkend door middel van een of meer
concepten uit de Transactionele Analyse.

30%

Werknemers werken vanuit een heldere definitie
van hun rol en de daarbij behorende taken. Bij
een hoge, grote mate van helderheid is ieders rol
helder gedefinieerd. Een lage, geringe mate van
helderheid zorgt voor verwarring over wie welke
besluiten mag nemen.

Het is nogal een claim te stellen dat het werkklimaat in organisaties verantwoordelijk is voor
30% van de resultaten van een groep of organisatie. Toch is dat wat Daniel Goleman, de man
die emotionele intelligentie op de kaart zette,
in een recent artikel nog eens onder aandacht
brengt. ‘And that’s simply too much of an impact
to ignore’, stelt hij. Er is ook voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor deze claim. Een
positief werkklimaat draagt bij aan goede zin bij
werknemers en een performance op voldoende of
uitstekend niveau.
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Helderheid

TA concept: CONTRACT
Contracteren staat binnen het denken van de TA
centraal als een van de voornaamste activiteiten.
Goed verwachtingsmanagement vergroot de
kans op succes voor alle partijen. Het loont ruim
de tijd te nemen om steeds een helder contract
te maken voor elke rol en taak. In een van zijn
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boeken definieerde de grondlegger van de TA
Eric Berne ‘contract’ als volgt: ‘A contract is an
explicit bilateral committent to a well-defined
course of action’. In een contract wordt, aan de
start van een samenwerkingsrelatie (zoals een
arbeidsovereenkomst), minimaal een aantal zaken
helder:
Wie zijn beide partijen?
Wat gaan ze samen doen?
Hoe lang gaat dat duren?
Wat is de uitkomst van dat proces?
Hoe weten beide partijen of het resultaat is
behaald?
Hoe gaat dit resultaat ten goede komen aan de
organisatie?
Het gaat er niet alleen om dat de zakelijk, formele
laag van een contract wordt onderzocht en uitgewerkt. Het gaat er vooral ook om de onbewuste,
informele laag nader te onderzoeken en aan het
licht te brengen. Juist onuitgesproken, want nog
onbewuste, wederzijdse verwachtingen dragen op
termijn vaak bij aan onhelderheid over rollen en
taken. Ook wanneer iets niet op papier staat, is
er sprake van een contract. In de samenwerking
tussen mensen zijn er immers altijd verwachtingen. Een openlijk contract heeft een groot aantal
voordelen:
Het is een wederzijdse afspraak.
Er ligt vast wat minimaal verwacht wordt.
Het biedt mogelijkheden elkaar aan te spreken.
Er ontstaat gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Verschillen in verantwoordelijkheid worden
zichtbaar.
Werk wordt evalueerbaar.
De Engelse organisatieadviseur Julie Hay stelt dat
het bij het sluiten van een contract steeds gaat om
het managen van een drietal zaken: Result,
Relation & Responsability. De hierboven genoteerde vragen gaan op alle drie de thema’s in.
Het gaat er steeds om een helder in beeld te krijgen wat ieders rol en taak binnen het team, op de
afdeling en in de organisatie is.

Prestatieniveau
Werknemers weten wanneer ze hun werk naar
behoren doen. Hoge verwachtingen van het te
leveren prestatieniveau zorgt ervoor dat ieder
zoekt naar mogelijkheden voor performance
verbetering. Bij geen of lage verwachtingen van

dat niveau is men snel tevreden met de geleverde
prestatie.
TA concept: VENSTERS OP DE WERELD
Het TA concept ‘levensposities’ kreeg wereldwijde bekendheid door het succesvolle boek van
Thomas Harris met de titel ‘Ik ben OK, Jij bent
OK’. Het feit dat dit boek uit de zeventiger jaren
van de vorige eeuw nog steeds herdrukt wordt,
laat zien dat de auteur een (gevoelige) snaar raakte.
Kennelijk raken titel en inhoud iets wezenlijks.
Het gaat er niet om alles wat iemand doet maar
OK te vinden. Het ligt fundamenteler. Het gaat
om de vraag of je bereid bent de ander onvoorwaardelijk te accepteren en te waarderen. In een
boek over TA voor kinderen legt de auteur uit dat
je ‘OK-zijn’ het best kunt begrijpen als je kijkt
naar wat je waard bent voor je ouders of voor
degene die je opvoedde.Vraag maar eens voor
hoeveel geld ze je zouden willen verkopen.
Hoewel ze je soms wel achter het behang zouden
willen plakken, zouden ze je voor geen goud willen missen. Je bent belangrijk omdat je er bent!
Kinderen en ook volwassenen voelen aan of dat
wel of niet het geval is. Het begrip levensposities
is later door Julie Hay hertaald als ‘vensters op de
wereld’. Het gaat bij de vier verschillende vensters
om een kijk op de wereld die steeds een diepgaand effect heeft op het gedrag in het dagelijkse
leven en werken. De leidinggevende die vooral
kijkt door het venster ‘Ik ben OK, Jij bent niet
OK’ (+ /-) maakt dat medewerkers zich inadequaat, incompetent en soms dom gaan voelen en
gedragen. Het prestatieniveau zakt vaak dramatisch. Het managersvenster ‘Ik ben niet OK, Jij
bent OK’ (- /+) draagt ertoe bij dat medewerkers
zich onveilig gaan voelen en op den duur het vertrouwen in het leiderschap opgeven. Men is snel
tevreden met de geleverde prestatie. De manager,
tot slot, die kijkt door het venster ‘Ik ben niet
OK, Jij bent niet OK’ (- /-) ziet waarschijnlijk alle
energie weglopen. De vlamt dooft geheel. Er zijn
geen verwachtingen meer.
Hoge verwachtingen van het te leveren prestatieniveau waarbij ieder zoekt naar mogelijkheden
voor verbetering, krijgt de leidinggevende te zien
die de werkelijkheid van de organisatie
bekijkt door het venster ‘Ik ben OK, Jij bent OK’
(+ /+). Een OK organisatie is een organisatie
die volop rekening houdt met de behoeftes en
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gevoelens van mensen - medewerkers, managers,
klanten, stafleden, etc. Een OK organisatie zorgt
zoveel mogelijk voor een gezonde en aangename
omgeving voor alle betrokkenen, lichamelijk en
emotioneel. Een OK organisatie is meer dan op
competitie gericht op samenwerking tussen medewerkers. Een OK organisatie is gericht op leren
en ontwikkelen met het oog op het verbeteren
van medewerkers- en klanttevredenheid. Het
stroomt er!
Verantwoordelijkheid
Werknemers zijn vooral ‘hun eigen baas’. Bij een
hoog niveau van verantwoordelijkheid worden
medewerkers aangemoedigd zelf problemen op
te lossen. Bij een laag niveau wordt het nemen
van risico en het uitproberen van nieuwe wegen
ontmoedigd.
TA concept: AUTONOMIE
Autonomie is een ander kernbegrip uit de TA.
Eric Berne heeft het begrip nooit gedefinieerd.
Autonome mensen zijn echter te herkennen aan
een drietal kenmerken:
Zij hebben een hoog opmerkzaamheidgehalte.
Zij nemen goed waar wat zich om hen en in
hen afspeelt. Het zijn scherpe waarnemers.
Omdat zij zo opmerkzaam zijn beschikken
zij over meerdere opties bij elke keuze die zij
moeten maken. Ze beschikken immers over
meer feiten en een beter overzicht.
Ze zijn niet te veel bezig met de vraag wie ze
zijn in de ogen van anderen. Wat anderen van
hen vinden houdt hen niet voortdurend bezig.
Dat maakt ze authentiek!
Een directeur van een grote school riep bij zijn
aantreden al zijn teamleiders bij zich. Hij wilde
hen informeren over de wijze waarop hij vorm
wilde geven aan de samenwerking (contract). Hij
zei: ‘Jullie kunnen met elke kwestie uit je team
bij mij terecht. Welkom! Echter, als je met een
probleem bij mij komt, neem dan ook drie mogelijke oplossingen mee.’ Deze leidinggevende gaf
daarmee meerdere krachtige boodschappen tegelijkertijd af. Hij zei impliciet: Ik ga er van uit en
vertrouw erop dat jullie de problemen in je eigen
team zelf kunnen oplossen. Hij zei ook: Je bent
welkom bij mij om te spreken over wat de beste
optie is om het betreffende probleem mee aan te
pakken. Het concept opties is ook een kernbe-
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grip uit de TA. Mensen raken vaak in een impasse
omdat ze maar een enkele optie hebben voor het
oplossen van een lastigheid in hun werk. Werkt
die optie niet dan gaan ze vaak meer van hetzelfde
doen. Daarmee voldoen ze aan de definitie die
Albert Einstein gaf van een gek: ‘Een gek is iemand
die steeds hetzelfde doet en een andere uitkomst
verwacht!’ Zo bezien is er heel wat gekte te vinden in organisaties. De effectiviteit in organisaties
neemt toe als medewerkers, alvorens een kwestie
aan te pakken, over minimaal drie opties beschikken. Het is van belang dat hun leidinggevende hen
permissie geeft risico te nemen en nieuwe wegen
te bewandelen. De autonomie groeit er van!
Erkenning
Werknemers worden beloond als ze hun werk
goed doen. Een hoge mate van erkenning zorgt
voor een goede balans tussen complimenten en
adviezen, positieve en negatieve feedback. Bij een
geringe mate van erkenning van goede prestaties
wordt op onsamenhangende wijze beloond.
TA concept: STROOKS
Mensen hebben het nodig dat er op de werkvloer – en niet alleen daar – notitie van hen wordt
genomen. Notitie nemen betekent niet dat je het
eens hoeft te zijn met wat medewerkers zeggen
of doen. Het betekent wel dat je als leidinggevende hun inzet ziet (en die komt in vele, soms
vreemde, vermommingen tot je) en benoemt.Veel
terugtrekgedrag, frustratie en cynisme vinden hun
oorsprong in het gevoel er niet toe te doen, niet
meer te weten hoe een zinvolle bijdrage te leveren. Het geheim van het goed omgaan met aandacht vinden we in het TA-concept ‘strooks’. Eric
Berne gebruikte het woord om een eenheid, een
bepaalde mate, van aandacht mee aan te geven.
In het Engels betekent ‘stroke’ zowel ‘aai’ als ‘slag’,
daarom blijft het woord hier onvertaald. Mensen
hebben strooks nodig om te overleven. Als ze geen
positieve aandacht krijgen (de stroke als ‘aai’: complimenten, belangstelling, zorg) blijken mensen
liever negatieve aandacht te krijgen (de stroke als
‘slag’: commentaar, ruzie en conflicten, straf) dan
géén aandacht. Kortweg: mensen worden liever
‘geslagen’ dan genegeerd. Mensen die consequent
genegeerd worden, verpieteren op den duur.
Iedereen heeft behoefte aan aandacht. De een wat
meer, de ander wat minder. Ook de aard van aan-
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dacht die nodig is, kan van mens tot mens verschillen. Elk mens heeft een interne thermostaat, waarmee hij de ‘omgevingstemperatuur van aandacht’
op het juiste peil houdt. Zonder belangstelling
en aandacht komen persoonlijke en professionele
ontwikkeling en groei (Physis) in het gedrang.
Support
Werknemers ervaren een sfeer van vertrouwen en
steun. Bij een hoog niveau van support hebben
werknemers het gevoel deel uit te maken van een
goed draaiend team, waarin ze hulp kunnen krijgen als ze die nodig hebben. Werknemers voelen
zich daarentegen geïsoleerd en alleen wanneer het
niveau van support laag is.
TA concept: Permissie, Protectie en Power
Wie op de werkvloer met TA werkt, werkt vanuit
permissie, protectie en power, drie essentiële
elementen in relatie tussen leidinggevende en
medewerker. Ik laat de begrippen hier onvertaald
om de fraaie alliteratie te behouden. Permissie
om het anders te doen, om ongewenst gedrag te
wijzigen, om verder te groeien en te ontwikkelen.
Wie leiding wil geven aan ‘kampioenen’ geeft
medewerkers de ruimte om meer te weten en
meer te kunnen! Protectie tegen een overkritische
behandeling en andere negatieve invloeden die
verandering belemmeren. Een veilige plek om te
onderzoeken en te experimenteren (met nieuwe
gedrag) is een conditio sine qua non als het gaat
om groei en ontwikkeling. Power – de manier
waarop de leidinggevende de eigen kennis, kunde
en vaardigheid gebruikt en zijn persoonlijk support geeft aan groei en ontwikkeling van medewerkers. Een krachtige leidinggevende versterkt
de groei en ontwikkeling van medewerkers. Managers en medewerkers richten zich vaker op wat
er op sociaal niveau gebeurt dan op psychologisch
niveau, met andere woorden: meer op de open
dan op de verborgen ‘agenda’. Een manager die
voldoende permissie, protectie en power biedt is
in staat om boodschappen (en wellicht conflicten)
die onder het sociale gebeuren verborgen zijn op
te pakken en te adresseren. Dit houdt de communicatie in een team open en helder.
Betrokkenheid
Werknemers zijn trots voor juist deze organisatie
te werken. Werknemers zijn bijzonder loyaal aan

de organisatie en haar doelen wanner er een hoog
niveau van betrokkenheid heerst. Ze zijn apathisch
tegenover de organisatie en haar doelen bij en laag
niveau van betrokkenheid.
TA concept: OMSTANDERS
Het grootste deel van een groep bestaat uit wat
binnen de TA Speltheorie heet: (potentiële) Omstanders. Als het werkklimaat in orde is, kan iedereen z’n kwaliteiten inzetten en maximaal invloed
uitoefenen op de gang van zaken. Maar bij ‘slecht
weer’ houden medewerkers zich in. Ze trekken zich terug en durven(!) hun kwaliteiten niet
(meer) in te zetten. Daarmee maken ze zichzelf tot
Omstander bij de ontwikkeling van het team of de
organisatie, waarvan ze functioneel deel uitmaken
en verantwoordelijkheid voor dragen. Wat ze
niet beseffen, is dat zij door niet te interveniëren
stilzwijgend en onbedoeld instemmen met de gang
van zaken. Ze laten het gebeuren. Ze raken hun
besef van invloed kwijt, hun frustratie neemt toe,
en afhaken en afbranden liggen op de loer.
Natuurlijk hebben de Omstanders altijd plausibel lijkende argumenten. Maar het zijn ook
handige drogredenen om niet bij andermans (?!)
zaken betrokken te raken. Ze maken het zichzelf
mogelijk hun rol niet te nemen en passief langs
de lijn te blijven staan. Ze kunnen zichzelf ermee
wijsmaken dat ze geen rol hebben. Als de omstanders hun gedrag en houding wijzigen en actief
hun invloed aanwenden kunnen zij het systeem
waarvan zij deel uitmaken, behoorlijk in beweging brengen. Wie geen verandering probeert te
brengen in een probleemsituatie, zal uiteindelijk
zélf door het ervaren probleem worden veranderd.
Cynische mensen weten daar, vaak tot hun eigen
verdriet, alles van. Een cynicus is de toeschouwer
van zijn eigen ondergang. Wie het veld opstapt, is
bereid de prijs te betalen. Er is een definitie van
geestelijke gezondheid waarin is opgenomen ‘de
moed te doen wat men rechtvaardig acht, zelfs als
dat ongemak en gevaar oplevert’.
Beïnvloeden?
Een niet onbelangrijke vraag is natuurlijk de vraag
of en hoe het werkklimaat, vooral door leidinggevenden, is te beïnvloeden. Wat kunnen zij doen
om de motivatie op peil te houden en de productiviteit daarmee te garanderen? Als het waar is dat
het werkklimaat verantwoordelijk is voor 30% van
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de resultaten, is een antwoord zoeken op die vraag
van flink belang.Van niet te onderschatten invloed
zijn de in de organisatie werkende waarden, overtuigingen en aannames: de organisatiecultuur.
De cultuur van een organisatie bepaalt het geheel
van gewoonten en gedragingen typisch voor
medewerkers van juist die organisatie. Cultuur
bepaalt hoe in een organisatie wordt omgegaan
met werk, mensen, tijd en geld. Hoe er wordt aangekeken tegen deze vier zaken bepaalt of er een
mild, heet of koud klimaat heerst. Het concept
‘script’, zoals dat in de Transactionele Analyse
is ontwikkeld, helpt om organisatiecultuur te
analyseren. Het concept script, zoals de Engelse
onderwijskundige Trudi Newton dat heeft verwoord, is uiterst bruikbaar om het begrip cultuur
nader te verkennen. Newton zegt over script:
Ieder van ons creëert in de eerste jaren van het
leven een eigen voortgaand verklarend verhaal.
Dat verhaal helpt ons betekenis te geven aan het
verleden. Het levert ons een draaiboek op om
problemen in het heden aan te pakken. En: het
voorspelt de toekomst! We schrijven allemaal het
verhaal van ons leven! Ook organisaties schrijven
hun verhaal. Dat verhaal is nodig om dezelfde redenen als waarom individuen hun verhaal maken.
De Braziliaanse organisatieadviseur Rosa Kraus
meent dat het script (de cultuur, het verhaal) van
organisaties het individuele en collectieve gedrag
sterk beïnvloedt. Om dat beter te begrijpen moet
je vooral letten op hoe organisaties omgaan met
vier centrale thema’s in het dagelijks leven in een
organisatie: werk, tijd, mensen en geld. Aan elk
van deze thema’s is, zo meent zij, een set van vier
overtuigingen verbonden over de wereld en hoe
de wereld werkt (= script).In een organisatie waar
‘het steeds gaat om effectiviteit van het werk’,

waar ‘tijd gezien wordt als waardevolle hulpbron’,
waar waarden als ‘samenwerking, respect voor
elkaar, openheid en vertrouwen’ en waar ‘geld niet
meer is dan een middel tot een doel’ is de kans dat
het werkklimaat flink bijdraagt aan het resultaat
in de organisatie groot. De zes elementen die
hierboven werden beschreven (Helderheid, Prestatieniveau,Verantwoordelijkheid, Erkenning, Support
en Betrokkenheid) krijgen binnen een dergelijke
organisatiecultuur de kans hoog te scoren. Een
niet te onderschatten invloed op de cultuur in een
organisatie gaat uit van het leiderschap! Leiders zijn
immers de cultuurdragers bij uitstek.

Tot slot
De allerbelangrijkste invloed op het werkklimaat komt van het gedrag van de leidinggevende.
Goleman heeft aanwijzingen dat ‘50 to 70 percent
of employees’ perception of working climate is
linked to the characteristics of the leader’. Goede
leidinggevenden zijn vooral ‘klimaatmanagers’. Zij
zorgen ervoor dat medewerkers zich ontplooien,
lekker in hun vel zitten, productief zijn en zich
gewaardeerd voelen! Een verandering in de stijl
van leidinggeven verandert derhalve het werkklimaat. De leidinggevende heeft een majeure
invloed op alle zes elementen die het werkklimaat
bepalen. Wie tijdens een exitgesprek, gevoerd bij
het voortijdig vertrek van een medewerker uit
een organisatie, vraagt: ‘Hoe was het om hier te
werken?’, krijgt tien tegen één een antwoord van
de vertrekkende medewerker dat een impressie
bevat van het heersende ‘werkklimaat’. In verreweg de meeste gevallen wordt de leidinggevende
daarbij als hoofdverantwoordelijke voor het vertrek genoemd. ‘And that’s simply too much of an
impact to ignore.’
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Summary
In the following article I would like to focus on
expanding Berne’s original ideas about the different structures in an organization, and relate it to
leadership. My purpose is to increase awareness
of the fact that effective leadership is focused on
congruency at all three levels of organizational
structure.

Leadership
What is leadership?
Studies of leadership since the 1940-s have
focused on two main dimensions of leadership:
task oriented and relationship oriented leadership
(Boje 2000) . This later evolved into other perspectives, including research into these dimensions,
focussed on leadership traits, situational leadership, transactional and transformational leadership
(Mann, R. D. (1959), Hersey & Blanchard, 1998,
Vroom & Jago, 1988)
As a result of this research leadership has often
been defined as 1. Having the position of a leader
and/or 2. The ability to lead a group of people
in a common task. Consequently a lot of publications focus on the structural role and tasks of
leadership or on the relational ability of leaders.
New challenges for leadership
Though this research gave us a good idea of what
leaders should do and how they should do it, they
didn’t take into account the rapid changes we face
today.
We live in an accelerating turbulent world.
Increasing complexity, drastically shortened production cycles and lack of resources is forcing us

to come up with new answers.
Within leadership there are new and different
challenges that require new answers:
The complexity and speed of change is such
that it the demands on leaders are rapidly outdistancing the capabilities of any single person
(Wageman et al., 2008). How can we shift from
an individual leadership to a team leadership
focus?
The boundaries of control are shifting. Where
before leadership was focused on distributing
resources within the organization, nowadays
a lot of the resources for production are outsourced in a network, and outside of direct
control of the leaders. How can we shift from a
focus on direct supervision to a focus on leading
virtual networks?
The basis of power is shifting. Where before
the most experienced leader rose to the top,
nowadays there is a shift towards autonomous
workers, where innovative ideas count for more
than experience. How can we shift from a focus
on sustainable production to a focus on anticipation and innovation?
These challenges indicate a need to shift to a more
interdependent and purposeful form of leadership to deal with today’s turbulence. Leaders today
should be focussing more on creating leadership
teams, virtual networks and innovation. The question is: what concepts and tools can we offer to
enable this shift?
The structure of organizations and leadership
What is an organization?
Transactional analysis offers a comprehensive set
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of concepts and tools at the organizational level,
which offer a systemic view beyond the wellknown concepts at individual level.
Within TA, a group is defined as any social aggregation, which has an external boundary and
at least one internal boundary (Berne, 1964). The
major external boundary distinguishes between
members and non-members i.e. between the
group and its environment. The major internal
boundary distinguishes between two classes of
people, the leadership and the membership. Minor
internal boundaries distinguish one class of membership from another class. An organization may
be considered a more complicated type of group.

Minor internal
boundary

Major external
boundary

LEADERSHIP
Major internal boundary

MEMBERSHIP

Figure 1: Organizational boundaries

Public and private structure
One of the major contributions of Berne (1964)
is the recognition that an organization has both a
public and a private structure, that operate simultaneously.
The public structure is observable in the leadership and membership boundaries and roles
(organizational structure) and through the relationships and dynamics between the individuals
that fulfil these roles (intrapersonal structure). This
public structure determines the structure of roles
and relationships within the organization.
An organization also has a private structure, consisting of interlocking scripts and imagoes. This
private structure is determined by the personal
wishes, archaic needs and experience of the
leadership and the membership. It is visible in
the culture of communication in an organization
(transactions).

20

For instance, any organization has a formal
structure of roles and hierarchy, which defines
the power distribution in an organization. At the
same time an informal structure of relationships
is at work, which determines the dynamics of
influence at work. And underneath all of that, a
constellation of transference is at work, profoundly
influencing our reactions to leadership, belonging
and the culture.

Transactional Analysis focus on leadership
In Berne’s Structure and dynamics of groups and
organisations (1964), leadership is described as a
role on three levels of organization:
Responsible leadership: legitimate power in
organizational structure, accountable if things
go wrong
Effective leadership: actual decision making
power in individual structure, dominant during
organization activity
Psychological leadership: symbolic, god-like in
private structure, important in times of crisis
Berne also provides concepts to describe the historical development of leadership in a group (see
also Fox, 1975):
Euhemerus: the mythical leader of the group in
the imago, seen as omnipotent
Primal leader: establishes organization and gives
meaning to canon through heroic deeds
Personal leader: current leader & sub-leaders in
the organization
In later transactional analysis articles, the focus is
mostly on relationship-oriented leadership. For
example, Rosa Krausz (1986) writes about the
various uses of power in leadership to influence
others towards results. Campos (1971) writes
about leadership as the potency to allow clients
c.q. employees to make a choice in the direction
of their contract.
Some transactional analysts write more about the
task oriented leadership. For instance Clarkson
(1991), following Berne’s description of the development of group imago, writes about the different tasks of leadership in different developmental
stages. Gurowitz (1975) links the establishment of
safe external group boundaries to the ability of
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the leader to establish strong internal boundaries.
Some have written more about the development
of leadership in different settings, for example in
articles on autocratic systems and on learning for
leadership (van Poelje,1995, 2004).
The levels of leadership
In this part of the article I would like to focus on
the main tasks of leadership in each level of the
organization.

Level 1: Leadership in the organizational
structure
In the organizational structure leadership is defined as a role in the organizational hierarchy. It
is distinguished from organizational membership,
through the major internal boundary.
This is the domain of what Berne (1964) called
the responsible leaders. They lead on the basis of
their formal position and the sanction and reward
power that are associated with that position. This
is supported by the organizational constitution,
which describes the purpose, boundaries, tasks and
procedures in a group.
At this level the task of leadership is to manage
the organizational boundaries and processes to
fulfil the purpose of the organization. I believe at
this level the main focus of leadership should be
dealing with three major organizational dilemmas
concerning boundaries.

Paradox1:
Marketreactivity
vs corperate

Paradox3:
indipendence vs
interdependence

LEADERSHIP

Paradox 2:
centralized control

Figure 2: Organizational boundaries and paradoxes

Paradox 1:You can maximize the reactivity to
market - open major external boundary - or the

corporate identity – closed major external boundary - but not maximally at the same time.
Paradox 2:You can maximize delegation - open
major internal boundary - or control– closed
major internal boundary - but not maximally at
the same time.
Paradox 3:You can maximize the independence- open minor internal boundaries - or interdependence– closed minor internal boundaries
- but not maximally at the same time.
Leadership of organizational structure is like
being a D.J.
At this level leadership is like being a D.J. with
a boundary mixing panel with three switches.
You open or close boundaries depending on the
purpose of the organization and the dynamics in
the environment.
For example if the organization’s purpose is to
produce at maximum efficiency at the same quality level time after time in a stable environment,
the major internal and external boundaries and
minor boundaries should be more closed. As a
consequence the organization will be characterized by a strong corporate identity, with centralized control and independent business units.
Think of a corporation like MacDonald’s, an
international company with affiliates all over the
world, that has to produce hamburgers in the same
way with the same quality everywhere. They have
a relatively stable market, and low level work, so
they don’t need a lot of innovative input from the
market, and they need a clear hierarchical structure to deal with the routine tasks. All the processes are standardized, so there is little need for
delegation of leadership to employees.
Another example is an organization whose
purpose is to innovate and remain flexible in a
fast moving market, like Apple. In that case it is
important to be reactive to the market, and keep a
more open external boundary, and encourage interdisciplinary cooperation amongst departments
through more open minor internal boundaries.
To keep the organization stable with this kind of
openness it is important that the leadership remains directive and stable, underpinned with clear
processes.
Every opening or closing of one boundary effects
the opening or closing of the other boundaries.
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Every organization has to maintain a dynamic
balance between open and closed boundaries to
serve their purpose at different times. I will write
more on this in my upcoming book on organizational transactional analysis – On the edge.

group, the higher the performance (Wageman et
al. 2008).
On the whole there are three strategies to increase
cohesion:
1

Level 2:Leadership of the individual
structure
In the individual structure leadership is defined
as the ability to influence others to achieve break
through performance. In Berne’s terms this
concerns the effective leadership, based on the
authority of the person in their role (persona).
It is supported by the personal authority of the
leader and the laws and regulations governing
group dynamics.
At this level the focus of leadership is to
manage relationships and enhance group cohesion
to counteract dysfunctional group dynamics.

Increasing perceived similarity between members
Increase the interdependence of shared goals
ncrease the social interaction in the group
2

Enhance the social identity (Tajfel)
Create a positive in-group and a negative outgroup
Minimize intergroup differences and maximize
intergroup differences
Manipulate social beliefs about mobility, the
possibility of change and legitimacy of the
group to encourage people to stay

3

Social exchange strategy (Thiebault et al)
Increase the reward while lowering the cost of
membership, while manipulating the number of
options outside the group, the investment of the
members in the group and the expectations of
the group.

PRESSURE

INTRIGUE

LEADERSHIP

AGITATION
MEMBERSHIP

Figure 3: Managing cohesion

Cohesion is the need of members to preserve
the existence of the group (Berne, 1966). It is the
cohesive force, which can counter act the disruptive forces of pressure, agitation and intrigue.
When there is not a balance between the disruptive dynamics and the internal cohesion the group
becomes a combat or process group, instead of a
work group.
At this level leadership is focussed on increasing
cohesion in a group.
Research shows us that the more cohesive a

22

Increase the interpersonal attraction Lewin
(1952, p 162) Festinger et al (1950) by:

For example using this last strategy there are several important implications for increasing cohesion.
To increase cohesion it is important for leadership to keep tabs on the rewards versus the cost
of membership. Leadership can pursue a strategy
based on giving higher than average salaries for
instance, and/or lower the cost of membership by
introducing flexible work hours, transport options,
day care etc.
Apart from reward and cost, the leadership can influence cohesion through the three mediating factors. For instance you if you are the only employer
in that region offering this type of job, there are
limited options. If the members have invested a lot
of work for a long time in the organization, their
investment is large and they will be more reluctant
to leave. Lastly if the organization exceeds the previous expectations of members, than people will
be more likely to stay.
For example, Claas Hungaria is the only large
employer offering his type of agricultural engineering job in the East of Hungary. People enter
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in which we create our first script beliefs, about
leadership and membership. These colour our
group imagoes until they are decontaminated and
clarified.
The leadership focus at this level is on managing the culture and on clarifying the group
imago to minimize the archaic influence on
actual performance.
This is done through a continuous process of
decontamination of the leadership-membership
relationship.
Berne (1964) defined three elements of organizational culture : the etiquette, techniques and character of a culture as introjected and experienced
by the individual (Drego, 1983).
In our archaic scripts the leader is seen as omnipotent. In the process of decontamination the leader
has to become more of a delegating mentor, to
gradually create a culture of realistic expectations,
competency and participative leadership.

the company at a very young age, often passing
on the job from father to son, and they stay still
for lifetime employment. They offer a very good
benefits package, compared to Hungarian employers, because their benefits are modeled on
the German head office packages. They actively
increase the benefits of membership by offering
for example sports facilities and transportation to
and from work.

Level 3: Leadership in the psychodynamic
structure
At the psychodynamic level the relationship
between leaders and members is determined by
the group imago, and based on the implicit script
based expectations of both leaders and members.
Each of us has learned about leadership and membership in our first experience of group, which is
usually our family of origin. This is the domain
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Figure 4: Organizational script matrix
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Conclusion
Leadership is a position in the organizational
structure, a relationship in the relational structure
and an imago in the psychodynamic structure of
organizations.
All the levels of leadership are active at the same
time, and require a different focus.
In the organizational structure leadership is
focussed on managing the permeability of the
boundaries, and can be likened to be being a
boundary DJ with a three slide mixing panel
In the relational structure leadership is focussed at

increasing cohesion, to counter act any disruptive
pressure, agitation or intrigue. Leadership at this
level is focussed on improving the relationships
within the organization by balancing the rewards
and costs of membership.
In the psychodynamic structure leadership is
focussed on clarifying the group imago and decontaminating archaic transferential processes on
leadership. Leadership at this level is preoccupied
with creating and maintaining clear communication and a healthy culture of performance.
Leadership is most powerful when all three levels
of leadership are managed in a congruent way.
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Leiderschap tijdens transities
Harry Gerth
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P&O-functies. Op dit moment werkt hij als hoofd P&O bij een gemeentelijke organisatie. Daarnaast is hij eigenaar van
TAeemland van waaruit hij opleidingen, coaching en training verzorgt.

Inleiding

Verandering of transitie?

De organisatie waar ik op dit moment werkzaam
ben, is volop bezig met een reorganisatieproces.
De plaatsing van de werknemers is nabij en
daarbij is het duidelijk dat er niet voor iedereen
een functie beschikbaar is. Afscheid nemen ligt in
de lijn der verwachting en dit wordt een pijnlijke verlieservaring. Dit geldt niet alleen voor de
werknemers die het overkomt, maar ook voor
de werknemers die hun functie behouden. In dit
proces is zorgvuldig en respectvol handelen door
leidinggevenden een belangrijke factor.
Omdat deze reorganisatie mij al geruime tijd
bezig houdt, heb ik besloten dit artikel te wijden
aan veranderingen in organisaties.

Gaat dit artikel over verandering of over transitie?
In de literatuur worden de begrippen verandering
en transitie veelal door elkaar gehaald.Volgens
de Amerikaanse managementconsultant William
Bridges bestaat er een wezenlijk verschil tussen
beide begrippen. Hij zegt hierover het volgende:
Veranderingen in organisaties gaan meestal over
situaties, zoals een verhuizing naar een nieuw
pand, het vertrek van de oprichter van een bedrijf,
de reorganisatie van teams, een fusie of een partnership. Deze situationele veranderingen zijn op
zich al ingewikkeld genoeg, maar nog niet zo ingrijpend als transities: het psychologische proces
dat mensen doormaken als ze met diepgaande
veranderingen in hun organisatie worden geconfronteerd. Het zijn de mensen die ertoe doen bij
veranderingen; hun bereidheid tot verandering is
essentieel voor het slagen daarvan.

In dit artikel beschrijf ik een aantal thema’s die te
maken hebben met veranderingen in organisaties.
Bij de keuze van deze thema’s heb ik me laten
leiden door de volgende vragen:
1

2

Wat betekent verandering nu precies voor
werknemers?
Wat is de rol van de leidinggevende in het
veranderingsproces?

In het algemeen kan leiderschap omschreven
worden als een proces waarbij gedrag en prestaties
van werknemers door leidinggevenden beïnvloed
wordt om een gewenst doel te bereiken. Maar de
dagelijkse gang van zaken verschilt aanzienlijk van
een periode waarin een organisatie gaat veranderen als gevolg van bijvoorbeeld een reorganisatie, fusie of innovatie. In deze periodes heeft de
leidinggevende andere kwaliteiten nodig.
De bovenstaande vragen heb ik uitgewerkt aan de
hand van vier thema’s die inzicht geven in veranderingen in organisaties. Aansluitend aan deze
thema’s beschrijf ik de rol van de leider tijdens
het veranderingsproces. In deze fase van dit artikel
gebruik ik het inzicht dat de geschiedenis van het
denken over management en leidinggeven ons geeft.

Met deze definitie maakt Bridges een belangrijk
onderscheid tussen verandering en transitie.
Verandering betreft de aanpassing van de structuur, werkwijze, processen en is, in vergelijking
met transitie, feitelijk een papieren exercitie die in
relatief korte tijd gedaan kan worden.
Een transitie is daarentegen een ingrijpend psychologisch proces bij werknemers als gevolg van
verandering. Dit psychologisch proces verloopt
volgens Bridges in drie parallel lopende en deels
opeenvolgende fasen:
1

De fase van afsluiten, verliezen en loslaten van
de oude situatie, de oude werkwijze en de oude
identiteit.
2

De fase van onzekerheid waarin het oude weg
is, maar het nieuwe nog niet volledig operationeel
is. Deze fase noemt Bridges de neutrale zone
waarin cruciale psychische aanpassingen gedaan
worden.
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3

Figuur 1: Transitiemodel (William Bridges)

Het proces van hechten en rouwen

RT

GRIEF

BONDING
INT
ER
ES

26

C

FO

In 2010 besloot een groot detacheringsbureau
140 medewerkers vanwege bedrijfseconomische
redenen te ontslaan. In september van dat jaar
kregen alle medewerkers een gesprek met hun
directeur. Verteld werd dat zij per 1 december
zouden worden ontslagen. Zij kregen een
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Dit praktijkvoorbeeld geeft weer hoe 140 medewerkers werden geconfronteerd met verlies, waarbij zorgvuldigheid en respect ontbraken. Maar
ook de werknemers die achterbleven hebben deze
ervaring meegemaakt. Zij verloren hun collega’s,
de voordeur ging dicht en goed afscheid nemen
was onmogelijk.Verlies van werk of collega’s is een
traumatische ervaring en kan zeer heftige reacties
in gang zetten zoals gevoelens van angst, onveiligheid, boosheid en toenemend energieverlies.
Afscheid nemen is pijnlijk en heeft tijd nodig
om dat wat er gebeurd is te kunnen verwerken.
Daarbij is rouwen de enige gezonde manier om
pijnlijke ervaringen te kunnen verwerken. Wat
Bridges beschrijft in drie fasen werkt George
Kohlrieser uit in een cyclus. In ‘Hostage at the
table’ beschr ijft Kohlrieser dit als een individueel
proces waarin hechten en rouwen twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden componenten zijn.
Beide componenten zijn onderdeel van de door
hem beschreven ‘Bonding Cycle’ die hieronder
staat afgebeeld.

PR
EP

Bridges maakt duidelijk dat verandering en
transitie verschillende processen zijn die passend leiderschap nodig hebben. Figuur 1 geeft
het transitiemodel van Bridges weer. Het figuur
visualiseert het proces dat begint met een einde
(de oude situatie) en eindigt met een nieuw
begin. De lengte van het tijdsproces is voor iedere
werknemer verschillend, iedereen heeft zijn eigen
tijd nodig om het proces te doorlopen. Zoals het
figuur laat zien gaan de fasen geleidelijk in elkaar
over.

overeenkomst aangeboden met het verzoek
deze getekend binnen een week in te leveren. Als
laatste werd verteld dat zij vanaf de volgende
dag het pand niet meer in konden en dat om
deze reden de toegangscode van de voordeur
zou worden veranderd.

T

De fase van het nieuwe begin. Dit is de fase
waarin mensen de nieuwe identiteit ontwikkelen,
nieuwe energie voelen en een nieuwe zingeving
ontdekken.

SEPARATION

Figuur 2: Bonding Cycle (George Kohlrieser)

Volgens Kohlrieser is hechting een onmisbare
factor binnen organisaties. Werknemers moeten
zich thuis voelen en een rustig en veilig gevoel
hebben om zich te kunnen verbinden en goed te
kunnen presteren. Rouwen (onthechten) is het
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tegenovergestelde van hechten. Leidinggevenden
spelen hierin een belangrijke rol. Met name in
transitieperiodes kunnen werknemers gevoelens
van angst, eenzaamheid en woede hebben en dit
vraagt om extra nabijheid van de leidinggevende.
Hechten kost tijd, rouwen en afscheid nemen kost
ook tijd.

In de fase van aanvaarding neemt onze competentie weer toe. We zijn langzaamaan in
staat het verleden los te laten. We beseffen
dat de verandering daadwerkelijk gevolgen
heeft en tot een nieuwe situatie leidt. We gaan
mogelijkheden uitproberen om ons voor te
bereiden op de nieuwe situatie.

Julie Hay (1993) visualiseert (Figuur 3) de fasen
van transitie in relatie tot de competentie vanaf
het moment dat de verandering echt duidelijk is
geworden (veranderingspunt). In ‘We lossen het
samen wel op’ schrijft zij: ‘Kennis van deze fasen
kan op zichzelf al van nut zijn, omdat het ons
geruststelt dat we ons normaal gedragen’, oftewel;
vertonen we functioneel of disfunctioneel gedrag
in een bepaalde fase. Het transitieproces ziet er als
volgt uit:

Na de aanvaarding van de nieuwe situatie zetten we de stijgende lijn door in de fase van
ontwikkeling. We ontwikkelen de kennis en
vaardigheden die nodig zijn in de nieuwe situatie.

Verstarring vindt plaats als we geconfronteerd
worden met een ingrijpende verandering die
een grote invloed heeft op ons leven. Een
mogelijke reactie hierop is dat we niets (kunnen) doen, ons terugtrekken of zelfs een poosje
verlamd zijn. Onze competentie neemt in deze
fase af.
De fase van ontkenning waarin onze verdedigingsmechanismen in werking treden. Onze
competentie lijkt toe te nemen. We hopen dat
het allemaal niet waar is, dat het wel goed zal
komen totdat we na verloop van tijd onze
verdedigingsmechanismen langzaamaan laten
rusten en ons bewust worden van de verandering.
In de fase van frustratie onderkennen we de
verandering, maar weten niet hoe we er mee
om moeten gaan. We reageren onze frustratie
af door anderen de schuld te geven. Onze
competentie neemt af.

Toepassing. In deze fase zijn onze kennis en
vaardigheden ontwikkeld. In deze fase is het
belangrijk dat we onze identiteit in onze
nieuwe rol weten te vinden.
Voltooiing. In deze fase is de transitie voltooid
en is de persoon in staat om nieuwe uitdagingen en verbindingen aan te gaan.

Angst, boosheid en verdriet
George Thomson (TAJ Vol. 13. No. 1, January
1983) beschrijft het belang van het onderkennen
van gevoelstoestanden. Hij noemt hierbij specifiek
angst, boosheid en verdriet als emoties die zich
manifesteren vanuit de Kind ego-toestand. Transities zijn een voorbeeld van een ingrijpend proces
waarin deze gevoelstoestanden een rol spelen.
Angst is het gevolg van het besef dat er gevaar
dreigt. In de context van dit artikel kan dit de
bewustwording zijn van medewerkers dat er een
verandering op komst is met mogelijk ingrijpende
gevolgen.
Boosheid is gekoppeld aan het heden, aan
processen in het hier en nu waar mensen last van
hebben. Het is de gevoelstoestand als mensen

COMPETENTIE
7. voltooiing
6. toepassing

2. ontkenning

5. ontwikkeling
4. aanvaarding
1. verstarring
3. frustratie
VERANDERINGSPUNT

TIJD

ﬁguur 3: Competentiecurve (Julie Hay)
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daadwerkelijk geconfronteerd worden met een
ongewenste situatie en deze niet willen accepteren
en ook niet kunnen veranderen.
Verdriet is het gevoel dat samen gaat met verlies en rouw, dat wat gemist wordt of gemist gaat
worden.Verdriet geeft ook weer dat de fase van
boosheid achter iemand ligt.
Thomson geeft een duidelijke relatie aan tussen
gevoelstoestanden en tijd. Angst heeft te maken
met de toekomst, met wat mogelijk gaat gebeuren,
maar nog niet is gebeurd. Boosheid is gekoppeld
aan het heden, waar je nu last van hebt.Verdriet
gaat over het verleden, over aanpassing aan verlies.
Onder veel omstandigheden zijn deze gevoelstoestanden functioneel en vertonen werknemers
tijdens transities functioneel gedrag, passend bij
de situatie. Angst is functioneel als het samen
gaat met het vermijden van dreiging of met het
ermee om leren gaan. Boosheid is functioneel als
het samen gaat met acties die verandering teweeg
brengen of puur als emotionele uitlaatklep.Verdriet is functioneel als het leidt tot het opgeven
van een poging om een onmogelijke verandering
te willen realiseren en als het gebruikt wordt ter
voorbereiding op een toekomst waarin verlies is
geaccepteerd.
Gevoelstoestanden die niet passend zijn bij de
situatie worden disfunctioneel genoemd. In
de Transactionele Analyse noemen we deze
gevoelstoestanden rackets. Je zou ook kunnen
zeggen dat gevoelstoestanden functioneel zijn,
tenzij mensen er in blijven hangen. Een voorbeeld
van racketgedrag: boosheid over het verleden is
disfunctioneel, niet passend bij de situatie en de
tijdfase. Het is een indicatie dat de traumatische
ervaring niet goed is verwerkt en dat er slechts
deels of geheel geen ruimte is voor verdriet.
Verdriet over het verwachte gemis in de toekomst
is een racket. Deze gevoelstoestand leidt niet tot
het gewenst verdedigingsmechanisme dat er voor
moet zorgen dat de dreiging vermeden wordt.
Wat de geschiedenis ons leert over leidinggeven
De ‘rode draad’ in de geschiedenis van het leidinggeven wordt gevormd door de tegenstelling tussen
resultaatgericht en mensgericht leidinggeven.
Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde
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zich onder aanvoering van Fredrick Taylor een
denkrichting waarbij de nadruk werd gelegd op
resultaat en standaardisatie van werk, het zogenaamde Scientific Management. Het rationaliseren en efficiënt maken van werkprocessen stond
hierin centraal. De aandacht lag volledig bij het
verhelderen van doelen, rationele analyse en handelend optreden, met als gevolg taakspecialisatie
op de werkvloer. Denkwerk werd uitgebannen en
monotoon en geestdodend werk was het gevolg.
In 1913 werd in de Ford-fabrieken de lopende
band geïntroduceerd. Hierdoor werd de tijd die
nodig was om een auto te maken teruggebracht
van 728 naar 93 minuten. Hiermee steeg het
marktaandeel van Ford in zes jaar tijd van 10%
naar 50%.
In 1936 portretteerde Charles Chaplin in de
komedie Modern Times een fabrieksarbeider die
werkend aan een lopende band ten onder gaat aan
een hoog werktempo en vernedering. De komedie maakte de verhouding tussen leidinggevenden
en werknemers in die tijd pijnlijk duidelijk.

ﬁguur 4: Modern Times

Aan de formele en instrumentele benadering van
organisaties kwam in de jaren vijftig en zestig een
einde toen de Human relations als denkrichting
ontstond. De aanhangers hiervan waren er van
overtuigd dat het vertrouwen in direct toezicht
een gevaar waren voor de geestelijke gezondheid
van werknemers. Zij baseerden hun overtuiging
op de publicatie van de resultaten van de zogenaamde Hawthorne Experiments (Elton Mayo en
Fritz Roethlisberger). Deze experimenten werden
gehouden in de fabrieken van Western Electric
Hawthorne. Bij één van de experimenten bleek
de productiviteit van de werknemers omhoog
te gaan als de hoeveelheid verlichting werd

STROOK P22 APRIL 2015

strook april 2015def.indd 28

29-03-15 23:42

opgevoerd. De productiviteit ging echter ook
omhoog als de hoeveelheid licht afnam.
De eindconclusie van dit experiment was dat niet
de hoeveelheid licht maar de aandacht van de
onderzoekers voor de werkomstandigheden bepalend was voor de productiviteit. Naar aanleiding
van de publicatie van dit onderzoek kwam men
tot het besef dat organisaties sociale systemen zijn
waarin relaties tussen mensen een belangrijke rol
spelen en dat deze relaties worden beïnvloed door
informele, irrationele en onbewuste processen.
Dit zijn de processen die zich voortdurend afspelen en in tijden van transitie een belangrijk
managementinstrument zijn om een transitie succesvol te laten verlopen.

De rol van de leider tijdens transities
Met het bovenstaande in gedachte is het duidelijk
dat van leiders verwacht mag worden dat zij een
verantwoorde mix maken tussen resultaatgericht
en mensgericht handelen.
William Bridges (1e thema) maakt het verschil
duidelijk tussen het dagelijkse ‘going concern’
proces in organisaties en het transitieproces.
Tijdens dit laatste proces moet de leider zich bewust zijn van de gevolgen waarmee werknemers
geconfronteerd worden op het moment dat zij
afscheid nemen van de oude situatie en via een
weg van onzekerheid hun weg naar een nieuwe
identiteit gaan vinden. Met de inzet van de Structurerende Ouder moet structuur en duidelijkheid
geboden worden. Aan de andere kant is de inzet
van de Voedende Ouder van belang als het gaat
om begrip, ondersteuning en nabijheid tijdens een
proces waarin veel gevoelens zich manifesteren.
Het moment dat het verlies van werk pijnlijk
duidelijk wordt, staat in de competentiecurve van

Julie Hay aangegeven als het veranderingspunt.
In de organisatie waar ik werk hebben we met
behulp van de competentiecurve een duidelijke
rolverdeling gemaakt tussen diverse actoren en de
wijze waarop deze actoren, in het proces dat volgt
na het slechtnieuwsgesprek, gaan opereren. Daarbij zijn de rollen van de leidinggevende, P&Oadviseurs (1e opvang na het slecht nieuwsgesprek)
en bedrijfsmaatschappelijk werker (2e opvang)
in beeld gebracht. Deze laatste komt in beeld als
geconstateerd wordt dat het rouwproces stagneert
en externe gespecialiseerde hulp noodzakelijk is.
Het artikel van Thomson over Fear, Anger and
Sadness geeft een helder beeld van de gevoelstoestanden die zich mogelijk manifesteren. Op basis
hiervan kan bepaald worden hoe het rouwproces
verloopt.

Conclusie
Transities zijn ingrijpende psychologische processen die bij werknemers plaatsvinden als gevolg van
situationele veranderingen. Tijdens deze processen nemen werknemers afscheid en bereiden zich
via een fase van onzekerheid voor op een nieuwe
toekomst.Van hechting naar binding, afscheid
nemen, onthechten (rouwen) op weg naar het
aangaan van een nieuwe verbinding. Emoties zijn
niet alleen onontkoombaar, maar zelfs noodzakelijk. Leiders die betrokken zijn bij transities dienen
in staat te zijn om deze psychologische processen
te herkennen, te analyseren en vervolgens op de
juiste manier ondersteuning en begeleiding te
geven. In de rol van ondersteuner en begeleider
zal de leider op het juiste moment afstand moeten
nemen van de werknemer en andere actoren in
moeten schakelen die een specifieke kennis hebben om de werknemer door het proces te leiden.
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Mark Verheijen, voormalig tweede kamerlid,
bestelde als provinciaal gedeputeerde ﬂesjes wijn
van € 127 tijdens een diner van € 2631 met o.a. Jos
van Rey, voormalig VVD senator, als tafelgenoot.
Dominique Strauss-Kahn wilde president van
Frankrijk worden en bezocht terwijl hij voorzitter
van het Europees Monetair Fonds was, eenmaal
per kwartaal feestjes die in Italië onder premier
Berlusconi bekend werden als ‘Bunga Bunga’- parties. Scholengroep Amarantis gaat ten onder aan
zelfverrijking, belangenverstrengeling en ﬁnanciële
onregelmatigheden.

Dagelijks lezen we over grensoverschrijdend
gedrag van leiders en organisaties. Individuen
en besturen die gedrag vertonen waarbij ze op
een zodanige wijze vorm geven aan hun rol dat
deze ver komt te staan van het beoogde, sociaal
verwachte profiel van de bestuurder.
Rollen en onverwerkte ervaringen
Een organisatie verwacht een bepaald aantal
gedragingen, vaardigheden en houdingen van een
persoon. Daarnaast heeft een persoon als individu
ook eigen ambities, behoeften en capaciteiten.
Voeg je deze persoonlijke componenten samen
met de verwachtingen van een organisatie, dan
heb je de Rol van een persoon te pakken zoals
deze ontstaat door het geleidelijke ingroeiproces.
Idealiter is de Rol een onderdeel van de persoon
geworden en in balans met de doelen van de
organisatie.
Echter, personen kunnen ook gedachten en
behoeften hebben die niet in lijn liggen met
de organisatiedoelen. Een grote behoefte aan
waardering en bewondering, een diepgaande angst
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voor verval en destructie of onverwerkt verlies
dat gecompenseerd/gesublimeerd moet worden.
Larry Hirschhorn zegt hierover dat werken kan
worden gezien als een manier om de onvermijdelijke paranoïde en depressieve angsten die deel
van ons leven uitmaken, het hoofd te bieden. Je
gebruikt je werk vanuit dit perspectief dus ook
om je persoonlijke levensthema’s te verwerken of
uit te leven. Rollen van individuen kunnen meer
of minder vergiftigd worden door onverwerkte
ervaringen. Door trauma’s die als een doorgaand
patroon, een levensscript, niet alleen het leven van
individuen bepalen, maar ook van invloed zijn op
de grotere systemen waarin deze personen hun rol
uitoefenen.
Een primaire reactie op dit gegeven kan zijn:
‘ja maar deze personen zijn dus eigenlijk ziek. Ze
hebben een Narcistische of een Antisociale persoonlijkheidsstoornis en horen niet in een leidinggevende rol thuis. Weg ermee dus’. Deze opvatting is echter te simpel. Alle mensen hebben wel
scriptthema’s en sommige thema’s zijn krachtiger
dan andere. En tegelijkertijd kun je zeggen dat
in bepaalde lagen in de maatschappij, bij mensen
die meer verantwoordelijkheden dragen en meer
risico’s nemen, personen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken meer vertegenwoordigd zijn.
Tegelijkertijd leidt deze redenatie van ‘weg ermee’
ook tot een vorm van goed – fout denken, waarmee je je eigen gedrag als medewerker van deze
leiders en hun organisaties niet hoeft te onderwerpen aan regelmatige reflectie. Reflectie op de
ethische kwaliteit van je eigen handelen. Met andere woorden, je steekt je kop in het zand omdat
de baas er nou eenmaal ‘zo eentje’ is. Je stapt niet
echt in de drama-driehoek maar als publiek ben
je wel mede actor en applaudisseer je stilzwijgend
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vanuit het publiek, zodat het drama zich verder
kan ontwikkelen.
Jung en toxisch gedrag
Carl Jung geeft een interessante uitleg over het
spanningsveld tussen de authentieke persoon en
het in dit artikel beschreven toxische gedrag dat
deze toont. Hij beschrijft dat een mens op vier
verschillende niveaus opereert.
1

Het Zelf
Dat wat wij in TA het Natuurlijke Kind zouden
kunnen noemen. Het toont de persoon als individu op een transparante natuurlijke wijze. Los
van de sociale eisen van de maatschappij.
2

Anima en Animus
Hiermee benoemt Jung het vrouwelijke in de
man en het mannelijke in de vrouw. De animus is
een innerlijke mannelijke figuur met als belangrijkste kenmerken: kracht en daad, en woord en
zin. Daarnaast is het zien van grotere verbanden
en visies die het persoonlijke te boven gaan het
werk van de animus bij de vrouw.
Anima representeert de vrouwelijke componenten
van de man en het beeld dat hij heeft van de
vrouwelijke aard in het algemeen. Het betreft de
verbinding met de innerlijke belevingswereld, de
emotie en het onbewuste.
3

De Persona representeert het sociale beeld
van de mens; hetgeen de persoon graag van
zichzelf naar buiten wil tonen en hoe hij door
anderen gezien wil worden. Het is het masker
(de letterlijke betekenis van het Griekse ‘persona’)
waarmee hij indruk op anderen wil maken en
waarachter hij zijn ware aard kan verbergen. Je kan
ook zeggen; dat wat men het privéleven noemt.
Het is het compromis tussen individu en gemeenschap over de wijze waarop iemand zich voordoet
of zijn rol speelt. Daarom hebben anderen dikwijls
nog meer aandeel in het in stand houden van de
Persona dan het individu zelf. De Persona is in
feite een schijnwerkelijkheid die ontstaat in een
co-creatie tussen individu en omgeving.
4

De Schaduw is hierbij de grote tegenspeler.
Het representeert de onderbelichte kant van het
individu, de onverwerkte scriptthema’s die er voor
zorgen dat het gedrag perverse kenmerken gaat
tonen. Datgene wat het individu graag verborgen

wil houden of zichzelf zelfs niet bewust is, maar
door anderen wel wordt gevoeld of gezien.
Het is met name het balancerende spel tussen het
Zelf, de Persona en de Schaduw dat kan ontsporen en leiden tot perversiteit en toxisch gedrag.
Daar waar de Schaduw de overhand krijgt over
het Zelf, zal het sociale gezicht, de Persona, gedrag
gaan vertonen, waarin niet het Geïntegreerd
Volwassen denken, voelen en willen het leidend
principe zal zijn, maar Negatief Aangepaste en
Negatief Vrije gedragingen, om de onvervulde
basisbehoeften van het individu te compenseren. Zo ontstaan toxische rollen in organisaties.
Mensen met grensoverschrijdende ideeën en
gedragingen krijgen vrij spel en vergiftigen langzaam aan grotere delen van het systeem.
Toxische rollen binnen een systeem
Het proces van rolopname in organisaties is niet
los te zien van de wijze waarop in de omgeving
en context andere rollen worden opgepakt. Rollen beïnvloeden andere rollen en toxische rollen
zijn dus rollen die disfunctionele gedragingen
activeren in anderen, binnen de context van het
systeem waarin ze opereren.
De vraag is of mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken gevoeliger zijn om dit aangepaste
gedrag te gaan vertonen. Hannah Arendt beschreef
Adolf Eichmann, die het draaiboek voor de
vernietiging van de joden ontwierp, als een ‘onbetekenend individu dat verschrikkelijke gruweldaden had begaan’ en kwam tot de conclusie dat
het ‘kwaad eigenlijk beangstigend gewoon was’.
Manfred Kets de Vries stelt dat met name mensen
met een afhankelijke en masochistische persoonlijkheidsstructuur makkelijker besmettend,
dominant grensoverschrijdend gedrag accepteren.
De infectie nestelt zich in een geprepareerde
voedingsbodem. Leiders en volgers verworden
tot beulen en slaven of meesters en knechten. De
illusie van de macht wordt gevoed door dociele
volgzaamheid.
Alan Jacobs uit de TA school gebruikt de metafoor van de chef-kok en de keukenbrigade. Hij
beschrijft de brigade en de volgers op deze wijze:
de chef-kok superviseert het kookproces zover
hij daar plezier aan heeft. Hij laat het jagen van
het vlees en het koken van de gerechten aan de
keukenbrigade over. Maar hij bepaalt waarop
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gejaagd wordt en het gerecht dat wordt gekookt.
De volgers zijn de uitvoerende koks en zij mogen
het gerecht ook eten. Daarnaast willen zij gegeten
worden door de chef-kok waardoor ze deel worden van zijn grote kookkunst. De meester eet
om sterker te worden en de sterkste te blijven,
de volgers vragen door hun portie te verorberen
bescherming van de meester.
Organisatiescript
Pervers toxisch gedrag is dus niet alleen het resultaat van slechte perverse mensen. Het is ook
belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van het
organisatiesysteem met zijn geschiedenis en procedures die dit proces in stand houden. Hoe is dit
systeem ontstaan, hoe worden de gedragingen en
procedures in het systeem bewaakt en hoe vindt
de communicatie daarover plaats? In welke mate
prevaleren de organisatiedoelen, of zijn er naast
organisatiebelangen ook persoonlijke belangen die
een rol spelen bij besluitvormingsprocessen? Het
organisatiescript is daarin een resultante van de
toxische processen zoals deze in de geschiedenis
van de organisatie binnen haar context hebben
plaatsgevonden.
De huidige paus Fransiscus breekt met de
eeuwenlange gesloten cultuur van het Vaticaan.
Hierin vergiftigden toxische processen de cultuur
zodanig dat de perverse gedragingen alleen nog
maar als een bijna onbewuste notie intern en
extern konden worden gesignaleerd. Door een
(volledige) omslag naar transparantie en openbaarheid ontstaat de hoop op een zuivering van de
Vaticaanse curie en geleidelijk aan van de katholieke kerk als geheel. Een zeer actueel voorbeeld
hiervan is dat niet alleen einddocumenten van
discussies openbaar worden gemaakt, maar ook
de niet geaccepteerde versies van een document
worden gepubliceerd.

Een ander organisatieparadigma
Geheimhouding maakt plaats voor transparantie,
openheid, oprechte twijfel en het onderzoeken
van grote dilemma’s. Er ontstaat hierdoor een heel
ander organisatieparadigma. De perversiteit van
de distantie, geheimhouding en hiërarchie maken
plaats voor personen die in hun Rol rekenschap
afleggen voor hun denken en handelen. Zo deelde
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paus Franciscus de onderwerpen en standpunten
van de interne discussie tijdens de 3e buitengewone bisschoppensynode op een revolutionaire
wijze met de buitenwereld. Het is fascinerend
wat dit doet met de betrokkenen in het systeem.
Geheimhouding en distantie maken plaats voor
transparantie, openheid, twijfel en het wezenlijk
onderzoeken van grote dilemma’s.Verschuiling
achter kerkelijke schuttingen en muren is volgens
de paus niet meer van deze tijd en voedt de perversie van het individu en het systeem.
Een voorbeeld hiervan is de passage in het tussenrapport ‘Gaven en bijzondere kwaliteiten’ van de
laatste synode, die oktober 2014 werd gehouden.
In de eindtekst staat vermeld:
‘Homoseksuele personen hebben gaven en bijzondere kwaliteiten aan te bieden aan de christelijke
gemeenschap: zijn wij in staat deze personen te
verwelkomen, en hun een plaats als broeders in
onze gemeenschappen te garanderen? Vaak willen
zij een Kerk ontmoeten die een verwelkomend
tehuis voor hen is. Zijn onze gemeenschappen in
staat hun dat aan te bieden? Zijn onze gemeenschappen in staat zo’n tehuis te zijn en hun seksuele oriëntatie te accepteren en te achten, zonder
de katholieke doctrine over gezin en huwelijk op
het spel te zetten?’ (Paragraaf 50).

Daarnaast werd in de slottekst ook de tekst
weergegeven die niet met twee derde meerderheid werd geaccepteerd:
‘Niettemin moeten de mannen en vrouwen met
homoseksuele neigingen verwelkomd worden met
respect en ﬁjngevoeligheid. Jegens hen zal ieder
brandmerk van onterechte discriminatie vermeden
worden.’

De paus openbaart op deze wijze ook datgene
wat nog niet geaccepteerd wordt, om daarover de
discussie te blijven stimuleren. Tussentekst die de
eindtekst niet haalde bijvoorbeeld. Zelfs de stemverhouding hierbij blijft niet meer achter gesloten
deuren. De perversiteit van het ‘je verschuilen
achter een meerderheidsstandpunt’ wordt door dit
transparante beleid een confrontatie. Een confrontatie met de persoonlijke keuze van de beleid
makende kardinalen voor het gehele roomskatholieke publiek en de wereld daarbuiten.
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Voor veel rooms-katholieke gelovigen biedt deze
omslag een verademing waardoor er weer ruimte
ontstaat voor hun spirituele leven.
Kenmerken
We zien, mede door dit voorbeeld, dat instrumenten die toxische rollen in organisaties in stand
houden gekenmt worden door:
gesloten deuren,
gesloten boeken,
onvolledige notulen,
onuitgesproken criteria,
verspreiden van niet bestaande belastende
informatie.
Op psychologisch niveau sluiten deze instrumenten aan bij gedragspatronen die thuishoren in
de dramadriehoek en speltheorie. Het gaat om de
volgende kenmerkende gedragingen:
vechten of vluchten als verdedigingsmechanisme,
onhelder communiceren,
onheus gedrag,
delen van frustratie zonder constructief open
doel,
ondermijnend saboterend gedrag,
uiten van angst en woede.
Allemaal gedragingen die Ken Mellor betitelt als
passief gedrag en Kohlrieser benoemt als blokkades in de dialoog. We kunnen stellen dat daar
waar dit gedrag in (spel)patronen herhaald wordt,
er sprake is van toxisch gedrag.
In mijn praktijk kom ik regelmatig toxische processen tegen. Enkele voorbeelden zijn:
1

2

Politieregio’s die duurdere wagens kopen
omdat deze groter zijn dan de middenklassers
waar de andere regio in rijdt. Met als onverwacht positief bijkomend effect dat er
minder agenten dodelijk verongelukken door
de zwaardere carrosserie van de duurdere
wagen.
Vennoten van een advocatenkantoor die de
kritiek van een ethisch opererende vennoot
niet vermelden door geen notulen te maken
en deze persoon langzaamaan te isoleren zodat
hij vertrekt.

Individueel en algemeen belang
Individueel genot en behoeftebevrediging gaan
dan ten koste van een meer algemeen belang, en
dit gedrag krijgt geleidelijk aan de overhand. Primair narcistisch gedrag gaat domineren boven een
goede balans tussen de ik en de ander. Naast een
zekere erkenning van de realiteit door het individu, vindt er tegelijkertijd ook een miskenning
plaats. Anderen in de directe omgeving van het
individu worden eerder als verlengstuk gezien van
de eigen beperkte (autistische) kijk op de werkelijkheid met als doel om de perverse werkelijkheid
te bevestigen en het gedrag daar op af te stemmen.
Joris Luyendijk schrijft hier over in zijn boek
‘Dit kan niet waar zijn’. Hij benadrukt dat de
vleeskeurders die betaald worden door de slagers,
oftewel de accountants die betaald worden door
de banken die ze moeten beoordelen, een perverse sleutelrol vervullen in het internationale
banken-debacle waar wij al jaren middenin zitten.
De betekenis van de prikkel/het probleem wordt
niet erkend. Een ander voorbeeld hiervan uit de
bankenwereld is het argument waarmee bankiers
geneigd zijn riskante transacties uit te voeren.
Zij stellen dat de klanten en hun bankdirecteuren hogere marges willen verdienen. Hiermee
verschuilen bankiers zich achter hun perverse
handelswijzen en legitimeren zij hun gedrag.
Ook speelt hierbij mee dat wanneer relaties
worden bezien vanuit hiërarchisch instrumenteel
perspectief niet de relatie centraal staat maar de
object – subject relatie. Door de geschiedenis heen
zien wij dat dit proces van dehumanisering bij
herhaling leidde tot mensonterende perversiteiten;
concentratiekampen, Boko Haram en IS taferelen
in het groot, maar ook de leerkracht die over de
leerling zegt: ‘er zit niet meer in’ waarbij hij de
leerling langs een schijnbaar objectieve meetlat
legt, in plaats van te zeggen ‘hoe kunnen wij optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelcapaciteiten van dit individu?’
Perversiteit
Perversiteit genereert ook weer perversiteit.
Kwaad wordt met kwaad vergolden en wanneer
wij ons niet bewust zijn van de start van perverse cycli, zitten we er middenin en maken we
er onbewust deel van uit. Een voorbeeld is de

STROOK P22 APRIL 2015

strook april 2015def.indd 33

33

29-03-15 23:42

beleidskeuze dat rouw geen ziekte is en therapie
in verband met rouw dus ook niet voor betaling
via de ziektekostenverzekering in aanmerking
komt. Echter, wanneer de psychiater zegt dat bij
iedereen die diep in een rouwproces zit wel een
persoonlijkheidsstoornis te diagnosticeren is en
de cliënt derhalve voor gesubsidieerde therapie in
aanmerking komt, overschrijdt deze een ethische
grens en laat deze professional zich in met perverse handelingspatronen. Als andere therapeuten,
om ook te overleven, vervolgens eveneens ruimer
omgaan met het toedichten van een stoornis aan
hun cliënten, ontstaat een perverse symbiotische
keten die onze samenleving weer dwingt tot extra
bezuinigingen.
De basispositie van de perverse manager is: Ik ben
Oké - Jij bent niet Oké. Hoogmoed, de reeds in
de Talmoed beschreven grootste zonde, levert de
perfecte voedingsbodem voor perversiteit en toxisch gedrag. De zeven hoofdzonden zoals binnen
de katholieke traditie zijn geformuleerd door Paus
Gregorius vinden hun wortels in dit joodse commentaar. Ook daar is ‘Superbia/hoogmoed’

de eerste hoofdzonde. Hebzucht, lust, jaloezie,
onmatigheid, woede en gemakzucht zijn de
andere zes. Samen zorgen ze voor veel amusement
in thrillers en James Bondverhalen, maar vergiftigen ze ons directe leven, het leven van de volkeren onderling en die van de aarde in het grote
geheel.

Afsluitend
In dit artikel is gesteld dat toxisch gedrag daar
ontstaat waar mensen individuele ontwikkelingsschema’s niet aanpakken, waardoor in systemen
een voedingsbodem wordt gelegd voor perverse
organisaties. Een (nieuwe) moord op een Paus, een
volgend debacle bij een woningbouwvereniging,
een nieuwe klokkenluider, een volgende moord
op een Israëlische president die zijn nek uitsteekt
voor vrede met het Palestijnse volk of een nieuwe
aanbesteding voor een groot bouwproject waarbij geld aan de strijkstok blijft hangen, zijn de
onvermijdelijke zichtbare bewijzen van toxische
systemen in onze kleine en grote wereld.
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Abstract:
When we consider the interactive processes of
leadership, we also need to take into account the
social aspects. This paper will explore those social
aspects, in what they mean for organizations.
Transactional Analysis (TA) is well placed to
consider both social and personal psychology.
‘Social’ in this context means ‘what happens when
people come together’. Berne developed linear
ways to track interactions between people but also
gave consideration to groups and the boundaries
between different parts of the structure. However,
the latter has taken a more minor role in TA as the
focus has tended to be on individual ‘autonomy’.
Berne’s work in relation to groups was, and still
is, seminal. It is an effective way to think through
interventions and this paper will relate Berne’s
thinking with that of Social Emotional Intelligence (author’s term) and its importance for
leadership within the organizational system.

Introduction
When it comes to definitions of leadership, many
consider the effect of the leader on others rather
than how a leader can influence the social aspects
of the whole organization. Here’s an example
from Krausz:
In this discussion power will be deﬁned as the ability to inﬂuence the actions of others, individuals or
groups. It is understood as the ‘leader’s inﬂuence
potential’ (Hersey, et al., 1979), a resource that
enables a leader to obtain certain outcomes when
interacting with individuals or groups (Krausz,
1986, p.85).

Whilst this quote relates to power and leadership,
it is significant because the emphasis is on the
leader’s influence rather than the co-creative processes that go on in organizations. This may appear
to be “splitting hairs”. However, if the emphasis
is on the social, the organizational culture will be
different.
Talking about Berne, Campos states:
His strong interest in the family scripting process
may have led him later to state ﬂatly, ‘Culture has
very little to do with scripts’ (Berne, 1972, p.323).
(…) My premise that ‘the power is in community’
means that individuals also gain strength at a collective level from positive connections with others.
This is in line with other more socially oriented transactional analysts (Campos, 2012, p.209).

Berne’s statement is at odds with his own experience growing up as he did in a disadvantaged
area and eventually changing his name when he
moved to the States. However, Campos’ point is
that Transactional Analysts are socially orientated,
and for me this is never more so than when working in organizations. Any organization has an impact on its environment and the local population,
which all need to be taken into account when
considering leadership as a social phenomenon.
I was stimulated to consider leadership in this way
through reading Gantt and Agazarian on Emotional Intelligence, who state:
Our focus here is to introduce the idea of emotional
intelligence as a systems phenomenon that is relevant at all system levels, whether it be the organizational level, the work group level, the role level, or
even the level of the individual. We are proposing
that orienting to emotional intelligence
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at an organizational level and with work teams
requires an alternative model from the current conceptualizations which leave the focus on individual
resources at the expense of the system context.
Thus, this paper presents a systems-centered paradigm for conceptualizing emotional intelligence
and discusses how this applies at the work group
and organizational levels (Gantt and Agazarian,
2004, p.149).

Whilst this paper relates to systems emotional
intelligence, it is also pertinent for leadership as a
social phenomenon.

The context and the contract
Given the increased organizational complexities,
it is insufficient to focus on leader attributes and
leader-follower relationships. There needs to be
increased co-creativity between leaders for the
benefit of the organization. Leaders need to take
into account the current context, a part of which
is the need for increased collaboration at all levels.
There are leaders at all levels of the organization
and this needs to be acknowledged.
They may, or may not have a hierarchic role but
they are influencers, and can be more so, once
the system, structure and culture is accepting and
encouraging.
One of the leaders I coach in the UK was aware
that it has taken him 18 months to action an idea
which would save people time. He had previously
emailed a group of managers who all agreed that
his idea would save time and frustration. However,
nothing happened about it until, 18 months later,
he took up a new role on a committee where he
was able to talk with the Chair about the same
idea. From this experience and his frustration, he
realized that other staff must have good ideas and
have difficulty in bring them to fruition. As a new
leader he realized that the organization needed to
ask them. In this way they would feel accounted
and morale would increase.
The coaching focused on systems and structures
to enable these ideas to get put into practice. After
exploring the discounting process he realized that
his idea did not get actioned because there was
no one responsible for undertaking the action.
We looked at what would need to be set in place

36

to account the fact that those doing the job often
know best but a system and structure would be
required to field?? those ideas. This may also have
resource implications, although boundaries and
guidelines for ideas could be set to address this
issue.
So here was a new leader who, based on his own
experience, was prepared to look at ways staff
could be influential in the organization. This was
likely to improve morale and therefore productivity and hopefully develop greater collaboration
between hierarchic roles. In addition to structures
and systems there would also need to be an attitude change because seeking out and encouraging
ideas had not been the norm in the organization
and might first require assent and willingness from
all levels of the hierarchy. Simple ideas may take
more complex solutions but ones which, with
commitment, are worth making for the benefit of
the individual, teams, organization and of course
the customer or end user.
Fletcher states:
Postheroic leadership re-envisions the ‘who’ and
‘where’ of leadership by focusing on the need
to distribute the tasks and responsibilities of
leadership up, down, and across the hierarchy. It
re-envisions the ‘what’ of leadership by articulating
leadership as a social process that occurs in and
through human interactions, and it articulates the
‘how’ of leadership by focusing on the more mutual, less hierarchical leadership practices and skills
needed to engage collaborative, collective learning.
It is generally recognized that this shift – from individual to collective, from control to learning, from
‘self’ to ‘self-in-relation’, and from power over to
power with – is a paradigm shift in what it means
to be a positional leader (Fletcher, 2004, p.650).

Concepts of Leadership
All organizations have their own concept of leadership. In the early days it was considered good
leadership if the leader was authoritarian and
maintained a clear boundary between the leadership region and the workforce. As time went on
we moved to a position where it was all about
relying on appointing the best leader an organization could find and then developing their competencies. This more individualistic approach had the
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leader as the key person to move the organization
toward its goals. These concepts of leadership still
continue and this will need changing for both
those in leadership positions and those within the
workforce. This is likely to require an organizational cultural and attitudinal shift.
Today’s leaders need to be willing to distribute
leadership throughout the organization, which
will lead to greater productivity and increased
morale. The emphasis would be on learning and
development but leaders in particular may need
support to make these changes as they will affect how hierarchic power is used. This may raise
feelings of anxiety, frustration and reluctance and
coaching interventions may therefore be helpful
to ensure leaders are emotionally intelligent in the
new context. This is therefore more about leaderships than leadership.

Competence
Any desired changes need to be made at a rate
that the organization can cope with. Without this,
progress can be sabotaged as people feel wary of
taking on new ideas and working in new ways.
Whilst individually based the Competence Curve
is useful to keep in mind. When making changes
each organization can consider what needs to
happen at what stage. In terms of the change
being, to develop social leadership, organizations
need to consider if anything might be different.
For me there may be some additional concerns,
including the questions below.

Boundaries
Structure
The organizational structure will need to be
considered when moving to a culture of social

COMPETENCE
Now feel comfortable and competent again.
Really in new situation and cease to compare
it with the past

7. competention

Feel a threat to own level of competence/skill.
Reluctant to experiment.
Custom bound or in a rut.
Fear failure and rationalise that what worked
before should work now.

Consolidate our identity in change role.
Develop own values on how job should be done.
We work out how we ﬁt in the new scheme of things

6. application

2. denial
5. development

4. acceptance
1. immobilisation
Lack information re: new situation.
Afraid of doing it wrong.
Fear of unknown.
Lack motivation to make change work.

3. frustration

Concentrate on new skills and knowledge required in the new situation.
Become increasingly competent at
operating in changed environment.
Knowledge increases and we gain
respect in own area.

Let go of attitudes and behaviours that were confortabel and useful in the past.
Test new ways of doing things.
Still some frustration as new skills not quite practised
enough, or identify another area where we lack
knowledge.
Active experimentation. Temporary problems as try
out new approaches.

Recognise need to work diﬀerently - don’t know how.
Feel incompetent.
If chose change then blame others for not helping enough
Potential overload due to genuine need to learn new approaches
Loss of power-base or network

CHANGE POINT

TIME

Figure 1: Competence Curve – Hay (1992)- with comments added – landscape
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leadership. If boundaries are too rigid between the
hierarchic roles, then it will be difficult to develop
a culture of distributed leadership. Rigid boundaries mean that any emotional responses are likely
to be defended against, and change in the leadership region is likely to bring a variety of emotional responses at all levels. Questions that may
emerge might include:
Am I good enough?
How do I hold on to my power?
Will I still be respected?
How do I collaborate when we are in a competitive culture?
How can I be a leader when we are encouraging everyone to lead?
How is this good for the business and how do
I ‘sell’ it?
If not addressed, leaders are likely to sabotage the
new developments. The TA concepts of OKness and discounting will be helpful here but all
within the context of collaboration, leading to the
organization being outcomes-focused.
Berne’s structural diagrams are useful when considering boundaries. I will take the following two
diagrams as examples

SALES

PARTNER 1
HR

FINANCE
PARTNER 2

PRODUCTION

Figure 2: Complex structural diagram

The Complex Structural Diagram shows the various organizational departments with two partners.
In many of today’s organizations we are likely to
need to multiply both the leadership region and
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Figure 3: Compound Structural Diagram

the department regions, however the diagram is
still useful to show the potential difficulties. If the
leadership region boundary is too rigid then ideas
from the workforce are unlikely to get through.
In addition any leaders within those departments
might feel disenfranchised from the decisionmaking processes.
In Berne’s Compound Structural Diagram we can
identify that there are rigid boundaries between
the outer level and the next region and again between the central leadership region and the next
region or level to it. This can create defensive
situations with those furthest from the center
feeling alienated from leadership.
Neither of these situations would provide a
healthy environment in which to develop social
leadership and would need to be addressed. This
would require preparatory work including exploration of any assumptions, frames of reference
about leadership, productivity and outcomes.
Types of leader(ship)
It would also be important to take account of
Berne’s three types of leader: Responsible, Effective and Psychological. The Responsible is the one
in the hierarchic position and where the ‘buck
stops’. The Effective leader is the one who gets
the job done whilst the Psychological leader can
benefit or harm the team or organization. They
are the ones who set the tone, attitude and value
system. They are part of the private structure of
the team.
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These leadership types can reside in different people or the same person. This concept is in keeping
with distributed leadership except an organization
would need to be overt in its considerations of
these aspects in order to effectively use the potential physis available.
Rate of change
We also need to consider that changes need to
be made at the rate that organization can assimilate them. Too fast and, as mentioned earlier, there
may be sabotage. In addition it is important that
this move to a culture of distributed leadership is
not experienced as an absence of leadership or a
move to a leaderless organization. In the latter case
there is always going to be a Psychological leader
and an Effective leader may emerge. However,
where an absence of leadership is experienced,
then someone or some people may compete for
the leadership slot due underlying fears about
safety. The leader needs to hold the safety for
the team/department by setting and maintaining boundaries and making changes at the pace
they can be incorporated. In this way, those in
leadership roles can work with those positive
Psychological leaders to encourage alignment of
principles and values to enable and promote the
necessary changes.

Patterns of behaviour
Through the use of Transactional Analysis,
organizations are more able to see and understand
patterns of behaviour that lead to energy being
used on conflict rather than on productivity.
By enabling the workforce to understand the
organizational games that occur between departments and different levels of the hierarchy and of
course between the same levels of the hierarchy.
Encouraging exploration of perspectives through
contextualizing and accounting, will lead to physis, a change in the stroking patterns and a move
out of the organizational script.

Using Dissent
If we are taking a system and social perspective
on leadership then it is necessary to understand a
range of views.

Diﬀerent contexts have diﬀerent goals and contribute diﬀerent perspectives. How a department
views a reorganization, is diﬀerent than the work
team’s perspective and diﬀerent again, from the
perspective of the organization as a whole. Being
able to change perspectives is critically important
in today’s workplace, where rapid changes require
employees to change roles and contexts frequently.
Further being able to recognize the impact of the
context and the concomitant goals of the context
increases the likelihood of successful communication across subsystems.
(Gantt and Agazarian, 2004, p152)

Gantt and Agazarian then go on to describe a
process of exploration by taking at least three different perspectives, which change as the context
changes. Teams are invited to explore an issue
from their own, from the departmental and then
from the individual branch perspective. This shifts
the process from one of being team-centered to
being systems-centered. There are several benefits
of exploring different contexts, namely:
greater objectivity with the move from individualizing to contextualizing
co-creative processes
increased understanding therefore greater empathy
solutions that account the different perspectives which are more likely to meet the desired
outcomes
There are also different perspectives within teams
and when these differences are explored people
feel heard and are less likely to develop resentment
and play games. This also means that energy is
expended on the final outcomes and productivity
rather than on conflict.

Organizational Roles
Another way to consider how the progress to
social leadership could be sabotaged is by using
Schmid’s (2008) seminal article on role concept.
This is of particular use when coaching MD,
board members etc. If there is resistance to change
then exploration of perspectives from different
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is likely to improve, followed by increased collaboration, which in turn enhances productivity.
Developing a culture where everyone can become
winners is an important part of the process.

In Conclusion
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Figure 4: OK Modes Model (Mountain & Davidson, 2011)
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The aim of considering leadership as a social
phenomenon is to move the organization on
from one of leader/follower to one of recognition of the whole. This requires mindfulness i.e.
taking into account the self; the context including
the market economy, environmental issues; and
involvement and collaboration between all levels
of the workforce.
Mindfulness is at the heart of the OK Modes
Model (Mountain A. & Davidson C., 2011), see
figure 3 When we are not taking account of all
of the areas listed above then we are likely to be
in script and will move into one of the red zones
(there is not the space here for a full explanation of this model but you can find this in the
reference provided). As with the OK Corral, we
colour this model red and green. Green is for effective and red is for ineffective communication
(in this paper red is in italics and grey, whilst black
in regular font is in place of that we usually colour
green). The three squares on the outer edge of
the circle represent the Not OK position on the
OK Coral. This model replaces the Functional
Ego States model which is not congruent with
the concept of Structural Integrating Adult ego
state. At the organizational level social leadership
is about developing a Mindful culture, which is a
process, so that both the structures, policies, training etc. are congruent. This then creates a winning culture where everyone listens to each other,
remains potent through listening and understanding, see figure 4 below.
Remaining in the green Mindful process, we will
mean we are in the flow and aware of as many
issues and areas as possible, or at least know where
to get that information from through the collaborative and distributed leadership processes. This
will help to move the organizational culture to a
Mindful one.
When all aspects of the organization and different
perspectives are taken into consideration people
feel valued and involved. Subsequently morale




roles might be useful i.e. the private, professional
and organizational roles. Without doing so, there
may be an impasse between the roles that lies
undiscovered but which could potentially sabotage
the move to social leadership.

Aiming to
inderstand others

Taking responsibility for my actions

Staying in Contact
with others
Acknowledging and
sharing how I feel

Figure 5: The Winners Pyramid (Mountain A, 2004, 2011)
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In memoriam Rob van Dijk
Rob van Dijk, student uit de eerste groep van de psychotherapie-opleiding van de TA Academie, was als eerste van deze groep geslaagd voor zijn
schriftelijk CTA-examen, en nu vol enthousiasme om ook het mondeling
examen te gaan halen. Hij werkte al jaren als bedrijfsarts toen hij besloot
de TA psychotherapie-opleiding te gaan doen omdat hij meer verdieping
zocht in zijn werk. Hij kwam veel psychische problematiek tegen en zocht
gereedschappen om mensen te leren beter met moeilijke situaties om te
gaan en meer in hun kracht te gaan staan. De TA-opleiding bleek ook
een heel persoonlijk ontwikkelingstraject voor hemzelf waarin hij zichzelf
ontwikkelde tot een steeds completer mens.Toen ik Rob leerde kennen was hij een aimabele, gevoelige man, met veel aandacht en zorg voor anderen, soms zelfs een beetje ten koste van zichzelf. In de
vier jaar TA-opleiding heb ik ook andere kanten van hem leren kennen: een grote belezenheid en een
filosofische inslag, een fijngevoeligheid in het contact met anderen waardoor hij goed kon aansluiten
op diepere emoties bij zijn cliënten.. Hij was een geweldige partner en vriend voor zijn vrouw Anne
en een zeer betrokken vader voor zijn twee kinderen Bram en Carlijn.
Rond Kerstmis 2014 kwam het verschrikkelijke bericht dat hij leed aan uitgezaaide maagkanker met
een zeer slechte prognose. Meteen besloot hij dat hij zich niet verder wilde laten behandelen –geen
ingrijpende, nare behandelingen die ten koste zouden gaan van de kwaliteit van leven in de korte tijd
die hem nog restte. Liever ging hij met zijn gezin naar hun huisje in Zeeland en bracht hij tijd door
met vrienden.
De zes weken die hij nog had heeft hij ten volle geleefd. De lijst met dingen die hij, zijn vrouw en kinderen nog wilden doen, werd noodgedwongen steeds korter; geen ballonvaart, geen vakantie meer en
uiteindelijk de laatste nacht kamperen met zijn vieren in de woonkamer, naast het ziekbed van Rob.
Bij de uitvaart op 7 februari 2015 in Maastricht werd duidelijk voor hoeveel mensen Rob veel had
betekend. Er werd veel gehuild, en gelukkig ook gelachen.Voor een vriend was hij de eerste man die
hij met een zoen begroette; zijn dochter liet ons weten hoe dankbaar ze hem was voor elke minuut,
elke seconde van de 26 jaar dat hij haar vader was geweest, en zijn vrouw Anne vertelde hoe ze in die
laatste weken dagelijks meerdere keren tegen elkaar zeiden: ‘Heb ik je vandaag al gezegd hoeveel ik van
je houd?’
Hij zal zeer gemist worden, door al zijn vrienden en collega’s binnen de TA-academie.
‘Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde gaf.’
Kahlil Gibran.

Moniek Thunnissen, docent TA Academie.
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