Werkgevers worstelen met wantrouwen op de werkvloer

Vol vertrouwen
Soms lijkt het alsof ze niet meer bestaan, werknemers die blind
varen op elkaar en hun werkgever. In veel organisaties ligt het
wantrouwen continu op de loer. Veel werkgevers hebben geen idee
hoe zij vertrouwen kunnen herwinnen. Toch is een poging hiertoe
alleszins de moeite waard. Kansrijk is het ook, maar het vraagt wel
om goede wil en hard werken.
Tekst Carlos Estarippa, Estarippa Consultancy, Foto Dreamstime
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