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Hoe versterk je vertrouwen?

Omgaan met complexiteit
Een kenmerk van vertrouwen is complexiteit. Vermaak noemt drie kenmerken 

van ‘taaie vraagstukken’. Taaie vraagstukken gaan niet over bijzaken, maar 

beïnvloeden het primaire dagelijkse werk. Ze kennen een zekere gelaagdheid, het 

gaat over complexe materie en deze vraagstukken kennen geen ‘quick fix’, maar 

zullen altijd aandacht blijven vragen. Dit soort vraagstukken vereisen een andere 

veranderkundige aanpak dan meer eenduidige problemen of uitdagingen 

(Vermaak, 2009). Alle drie de condities gelden voor vertrouwen. 

1 Allereerst is het belangrijk om het versterken van vertrouwen in een    

 meerjarig perspectief te plaatsen. Door het voeren van een (doorlopende)   

 vertrouwensagenda die gekoppeld is aan organisatieontwikkeling, kunnen CU’s  

 hiervoor een meerjarige strategie ontwikkelen. Beïnvloeding van het versterken  

 van vertrouwen start in de dagelijkse werksituatie. Wat is de huidige mores, waar  

 zijn we sterk in, waar liggen voor ons belangrijke valkuilen? 

 Je kunt bijvoorbeeld als team één keer in de maand gezamenlijk het   

 teamgedrag bespreken. Als voorbeeld openheid: hoe geven we met elkaar   

 hier nu invulling aan, kan het anders, moet het meer, wat zijn de positieve   

 kanten, wat zijn de risico’s, hoe draagt openheid bij aan onderling vertrouwen.   

 In de volgende maanden kan het over ander gedrag gaan, zoals bijvoorbeeld  

 respect, transparantie, fouten maken en herstellen, nakomen van afspraken, enz. 

2 Het doen van praktijkonderzoek in de huidige werksituatie is een manier om   

 vertrouwen inzichtelijk te maken en belemmeringen en stimulerende factoren op  

 te sporen. 

 Praktijkonderzoek doen betekent met een aantal gerichte vragen de   

 huidige werkpraktijk verkennen. Bijvoorbeeld binnen een aantal teams   

 in de organisatie een serie interviews afnemen. Hoe wordt het niveau van   

 vertrouwen op dit moment ervaren, wat zijn voorbeelden van veel vertrouwen,  

 wat zijn voorbeelden van belemmeringen, wat zien medewerkers    

 als belangrijke bepalende factoren? Na een aantal teams hierop te hebben  

 bevraagd kun je bij een paar teams pilots uitzetten om ervaringen op te   

 bouwen in het vergroten van vertrouwen. Door het als een     

 onderzoek in te richten, creëer je ruimte voor verkenning. Dit in    

 tegenstelling tot ontwikkelprogramma’s waarin je werkt aan van te voren   

 bepaalde doelstellingen en resultaatgebieden. 

Gebrek aan vertrouwen in organisaties 

Ondernemingen hebben, door financiële en economische 

crisissen, hun focus de laatste jaren gelegd op kostenbesparing 

en krimp in plaats van groei  en investering. Het behouden van 

je baan, het behouden van je bestaansgrond als organisatie, 

zijn soms ongewild bespreekpunten geworden. Dit zet het 

gevoel van veiligheid onder druk en versterkt de beleving van 

angst in plaats van vertrouwen. 

De dynamiek van de verschillende crisissen 

heeft duidelijk gemaakt hoe onderling 

verbonden ondernemingen, markten en 

landen met elkaar zijn. Het maatschappelijke 

belang van organisaties is hierdoor meer 

zichtbaar geworden en vraagt om bezinning 

op deze rol. Men wordt zich steeds meer 

bewust dat  maatschappelijk vertrouwen  geen product is dat organisaties zich 

kunnen toe-eigenen, maar dat het een waarde representeert die hen door 

anderen geschonken moet worden.

Daarnaast is er een toenemend maatschappelijk bewustzijn waardoor we 

ons scherper realiseren dat onze huidige welvaart gebouwd is op integriteit 

en vertrouwen. De financiële crisis heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat het 

schenden van integriteitregels verstrekkende economische gevolgen heeft 

(Bernasek, 2010). Grove misleidingen, fraude, hebzucht en falende besturen 

(Ahold, Enron, Meadoff,  Bankencrisis, News of the World) hebben geleid tot de val 

van organisaties waardoor ook het vertrouwen in de manier van  bedrijfsvoeren is 

geschonden.

Vertrouwen staat meer dan ooit hoog op de agenda. Hoe breng je deze waarde 

weer in de markt, bij klanten, bij investeerders? Maar ook, hoe herstel je het 

vertrouwen binnen de organisatie na een periode van inkrimping, ontslagen 

en samenvoegingen? Over langere termijn is het wellicht de enige en meest 

significante determinant van het succes van een onderneming (Galford, 2002).  

Corporate Universities kunnen een belangrijke en centrale rol spelen in het creëren 

van vertrouwen binnen een organisatie. Hoe doe je dat en waar moet je rekening 

mee houden? 
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een van de meest ervaren belemmeringen voor leren te zijn. Bijvoorbeeld, het 

niet durven vragen om uitleg over voor jou onduidelijke zaken, maar ook het 

niet durven benoemen wat je (nog) lastig vindt, werd vaak aangegeven als 

belemmering.  Het hebben van een positief leerklimaat (onderling vertrouwen)

werd als belangrijke voorwaarde genoemd om te kunnen leren in het werk.  

De rol van leidinggevenden bleek hierbij van grote betekenis te zijn. 

Haal kennis en deskundigheid in huis, expliciteer met elkaar wat onder vertrouwen 

verstaan wordt, daag medewerkers uit er actief mee aan de slag te gaan 

en met voorstellen voor bewustwording en versterking te komen, stimuleer 

het gesprek tussen de verschillende echelons. Organiseer expertmeetings, 

inspiratiebijeenkomsten, masterclasses, lunchbijeenkomsten en doe voorstellen 

richting top management hoe zij in hun rol vertrouwen zichtbaar kunnen maken.    

Vertrouwen kun je vergelijken met het opkomend tij, het verhoogt alle boten. Als 

de zee zich bij eb helemaal terugtrekt, zoals je aan de kust in Bretagne zo mooi 

kunt zien, liggen de boten op het droge en kun je er weinig mee. Zo werkt het 

in organisaties ook; zonder vertrouwen komen zaken stil te liggen. Gebrek aan 

vertrouwen haalt de vaart uit het werk, legt relaties lam, zet mensen vast in plaats 

van in beweging en belemmert om te doen waar we voor zijn in organisaties, om 

zinvolle, productieve bijdragen te leveren. 

Het versterken van vertrouwen heeft impact op alle terreinen binnen de 

organisatie. Misschien is de vergelijking met het opkomend tij tegelijkertijd een 

riskante. Veel organisaties lijken te wachten tot het vanzelf weer vloed wordt, als 

een natuurlijk verloop. 

Ondernemingen kunnen vertrouwen actief ontwikkelen. Doe recht aan de 

complexiteit, maar maak het hanteerbaar. Versterk het bewustzijn door het 

zichtbaar, begrijpbaar en voelbaar te maken. Beleg het thema binnen de 

organisatie als duurzame voorwaarde voor organisatieontwikkeling.  

Met recht een rode draad thema voor Corporate Universities!

3 Vertrouwen is tevens complex door haar gelaagdheid. Het beïnvloedt   

 persoonlijk functioneren, de  werkrelaties, de werkprocessen en organisatie   

 inrichting, de reputatie in de markt en de maatschappelijke positie. De   

 verschillende lagen vragen op een andere manier aandacht. Het gaat   

 over geloofwaardigheid van leiderschap, over vertrouwenwekkend gedrag, over  

 omgang met elkaar, over reputatie bij de klant. Een CU kan een belangrijke rol  

 spelen in het verbinden van de verschillende lagen met elkaar en daarmee   

 het inzichtelijk maken hoe je op verschillende lagen investeert in het vergroten  

 van vertrouwen. 

Vertrouwen is een typisch organisatiebreed thema. Het kan een CU helpen om 

een congruent beleid over leren en ontwikkelen neer te zetten in een strategische 

agenda. Vertrouwen verbindt leiderschapsontwikkeling met sociaal verantwoord 

ondernemerschap, talentontwikkeling met marktreputatie, gedrag met organisatie 

inrichting, en integriteit met hiërarchie. 

Koppel vertrouwen ook aan actuele relevante ontwikkelingen, zoals  het omgaan 

met sociale media, de principes van het nieuwe werken. De invloed van het 

niveau van vertrouwen op zulke ontwikkelingen is niet te onderschatten! 

Van onbewust naar bewust
Vertrouwen in organisaties speelt zich veelal af onder de oppervlakte, we zijn ons 

er meestal niet van bewust en het is hierdoor moeilijk om er actief op te sturen. We 

zijn niet gewend om bewust naar vertrouwen te kijken in de dagelijkse werkpraktijk 

en om dit met elkaar te bespreken. Meestal wordt het pas bespreekbaar als het 

gemist wordt. Hierdoor ontstaan de zogenaamde ‘toevallige organisaties’ in plaats 

van gestuurde organisaties (Ciancutti, 2000).  

We behandelen vertrouwen teveel als resultaat achteraf en zijn er te weinig  actief 

mee bezig in het hier en nu. CU’s kunnen een bijdrage leveren in het versterken 

van dit bewustzijn en het bespreekbaar  maken. Wat is vertrouwen, hoe werkt het,  

wat zijn voorbeelden van wantrouwen, welke symbolen van vertrouwen hebben 

we in onze organisatie. Het meer bewustmaken van de werking van vertrouwen 

op omgaan met veranderingen, op leren in het werk, op het creëren van een 

positief leerklimaat. Het is een belangrijk basisthema dat raakvlakken heeft 

met meerdere onderwerpen die thuishoren in CU’s. Vertrouwen beïnvloedt het 

verandervermogen, het leervermogen, de cultuur en de motivatie van mensen.  

Uit een aantal jaren geleden uitgevoerd eigen praktijkonderzoek naar leren in het 

werk bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bleek gebrek aan zelfvertrouwen 

Werken aan een opkomend tij

Geraadpleegde literatuur
Bernasek, Anna (2010). The economics of Integrity.  

New York: Harper Collins Publishers 

Ciancutti, Arthur R., Steding, Thomas L. (2000).  

Built on Trust. Gaining competitive advantage in any 

organization. Chicago: NTC/Contemporary Publishing 

Group, Inc.

Galford, Robert, Drapeau, Anne Seibold (2002).  

The Trusted Leader. Bringing out the best in your people 

and your company. New York: Simon & Schuster,Inc. 

Vermaak, H. (2009), Plezier beleven aan taaie 

vraagstukken. Deventer: Kluwer.

Een bijdrage van: 

Carlos Estarippa, Organisatie Psycholoog  

werkt actief aan het versterken van vertrouwen in 

organisaties.

www.estarippaconsultancy.nl

carlos@estarippaconsultancy.nl

Het versterken van 

vertrouwen heeft impact 

op alle terreinen binnen 

de organisatie. 

NSCU 9-12 WT.indd   56-57 11-09-12   17:48


