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Een organisatie heeft het vertrouwen van 
medewerkers en klanten nodig om gezond te 
blijven. Maar wereldwijd blijkt nu al tien jaar 
dat het vertrouwen steeds verder slinkt. Het 
is belangrijk om dat afgenomen vertrouwen 
te herstellen en versterken. Dat kan met de 
Schijf van Vijf van het vertrouwen.

Blijf gezond met
de Schijf van Vijf

Vertrouwen in organisaties daalt

Vertrouwen versterkt de innovatiekracht, de 
flexibiliteit, het incasseringsvermogen en de 
productiviteit in een organisatie. Het vergroot 
de motivatie en betrokkenheid van mensen. 

■ Carlos Estarippa

Klanten en externe samenwerkingspartners 
zoeken betrouwbare organisaties.

Maar er is een duidelijke trend waar te 
nemen dat het niveau van vertrouwen in 
organisaties onder druk staat. Dit blijkt uit 
wereldwijd onderzoek van het pr-bureau 
Edelman, gedurende de afgelopen tien jaar. 
In Nederland werd in 2009 de Nationale 
vertrouwensmonitor (Lingemans, 2009) 
uitgezet onder ruim 1400 respondenten uit het 
MKB. Vanwege het gestegen aantal juridische 
geschillen in het MKB, werd onderzocht 
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of het niveau van vertrouwen was toe- of 
afgenomen. Ook in dit onderzoek is de trend 
dat het niveau van vertrouwen is afgenomen. 

Begin 2010 deed ik samen met de Orde 
van Organisatie Adviseurs een verkennend 
onderzoek naar vertrouwen in organisaties. 
Alle 24 geïnterviewde organisaties waren het 
erover eens dat vertrouwen bepalend is voor 
het succes van de organisatie. Bij de vraag hoe 
zij hun eigen organisatie zouden kwalificeren, 
gaven slechts vijf van de 24 aan een hoog 
niveau van vertrouwen te hebben, twaalf 
rapporteerden een gemiddeld niveau en zeven 
een laag niveau (Estarippa, 2010). 

Machteloosheid en cynisme
Aan dit verminderde vertrouwen dragen twee 
belangrijke ontwikkelingen bij. Ten eerste 
is er al jaren een democratisering gaande 
in de maatschappij en dus ook in bedrijven, 
die laat zien dat burgers en medewerkers 
minder gezagsgevoelig worden (Meulenhoff, 
2008). Deze verminderde gezagsgevoeligheid 
leidt tot minder vertrouwen. Tegelijk is 
er door toenemende transparantie in 
bedrijven een beter inzicht in het falen van 
organisaties gekomen, ook voor de werkvloer. 
Medewerkers zijn beter geïnformeerd. De 
reeks van bedrijfsschandalen die voorafgingen 
aan de huidige crisis, heeft het wantrouwen 
tegen bestuurders en leiders in organisaties 
verder gevoed. De zogenoemde graaicultuur 
heeft sterke twijfels gezaaid over de 
oprechtheid en intenties van het leiderschap in 
organisaties. 

Een tweede ontwikkeling is de toenemende 
complexiteit van het werk, sterkere onderlinge 
afhankelijkheid en een toenemende 
technologische afhankelijkheid. Daardoor zijn 
we juist minder in staat om eigenhandig zaken 
te organiseren en te sturen. Medewerkers zien 
scherper waar het misgaat in de organisaties, 
maar oplossingen vragen meer dan wat zij 

eigenhandig kunnen doen. Medewerkers 
ervaren een sterkere behoefte aan zelfsturing 
en zien zich tegelijk voor complexere 
problemen gesteld die niet eenvoudig op te 
lossen zijn. Een gevoel van machteloosheid en 
cynisme ligt op de loer en dit is een bron van 
wantrouwen.

Schijf van Vijf
Deze beide ontwikkelingen zetten het 
vertrouwen op de werkvloer sterk onder 
druk. Organisaties zullen de komende jaren 
aandacht aan dit vertrouwen moeten besteden 
om te voorkomen dat het verder erodeert. De 
vraag is hoe je dit vertrouwen kunt herstellen 
en versterken. 

Analoog aan de gezonde eetwijzer, is er een 
Schijf van Vijf aandachtspunten die het niveau 
van vertrouwen op de werkvloer kunnen 
helpen versterken (Tonkens, 2010).

Figuur 1. Schijf van Vijf
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Versterken van vertrouwen is een 1. 
sprong in het diepe  
De neiging bestaat om vertrouwen 
als resultaat te zien, en niet als actie. 
We reageren vaak pas op vertrouwen 
als het ontbreekt. Vertrouwen is een 
actieve daad en is altijd verbonden met 
onzekerheid en risico. Vertrouwen geeft 

per definitie geen honderd procent 
garantie, maar leert je wel om te gaan 
met risico’s en onzekerheden. De meest 
effectieve manier om met vertrouwen 
te werken is door het eerst te geven. 
Want mensen zijn geneigd verwachtingen 
waar te maken en reageren positief op 
vertrouwen. Vertrouwen geven, vereist 
bereidheid en moed, en is een sprong 
in het diepe. Geef vertrouwen aan de 
werkvloer, organiseer het werk zo dat het 
gebouwd wordt op vertrouwen in plaats 
van controle. 

Vormgeven aan nieuwe democratische 2. 
verhoudingen 
Leidinggevenden zijn geen allesweters 
en medewerkers kunnen niet verwachten 
dat het management alles kan oplossen. 
Blind vertrouwen of blind wantrouwen 
moet plaatsmaken voor geïnformeerd 
vertrouwen. En dat betekent realistisch 
omgaan met onzekerheden van deze tijd. 
Herverdeling van verantwoordelijkheden, 
en verwachtingen bijstellen en meer 
realistisch maken, helpen om de 
nieuwe verhoudingen in te vullen. Door 
medewerkers meer te betrekken in de 
besluitvorming bied je als organisatie 
een platform om verantwoordelijkheid te 
dragen.  

Delen van opvattingen en argumenten 3. 
Elkaar open vertellen welke redenen 
er achter meningen liggen, en ruimte 
creëren om op gezonde wijze met elkaar 
te discussiëren. Nieuwe democratische 
verhoudingen betekent niet dat iedereen 
evenveel gelijk heeft, maar wel dat 
ieders mening aandacht verdient. Het 
ontbreken van voldoende afstemming 
en communicatie leidt gemakkelijk tot 
misverstanden. En misverstanden zijn 
een bron van wantrouwen (Ciancutti, 
2000). Vertrouwen kan groeien als je de 
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gelegenheid hebt om met elkaar te delen 
wat de verschillende opvattingen zijn en 
wat de achterliggende redenen zijn van 
iemands mening.  

Medewerkers dragen graag bij aan een 4. 
groter geheel 
Mensen willen betekenisvol werk doen 
en deel uitmaken van een groter geheel. 
Dit geloof staat soms onder druk in 
organisaties, en als het ontbreekt, mist 
er een belangrijke basis voor vertrouwen. 
Als alles is gericht op het voorkomen 
van misbruik, dan biedt dit geen goede 
voedingsbodem voor vertrouwen. 
Vertrouwen kan niet groeien als er geen 
ruimte en aandacht is voor gedeeld, 
gemeenschappelijk belang. Erkennen van 
deze behoefte is een belangrijke drager 
van vertrouwen. 

Aanspreekbaar zijn 5. 
‘Het management’ en ‘de medewerker’ 
zijn abstracte termen waar je 
gemakkelijk wantrouwen over kunt 
uitspreken. Het ontbreken van nabijheid 
en aanspreekbaarheid zijn bronnen 
van wantrouwen. Aanspreekbaar 
zijn als werkgever, als werknemer, 
als leidinggevende maakt gedeelde 
verantwoordelijkheid voelbaar. Het geeft 
de mogelijkheid om in de dagelijkse 
praktijk zaken te bespreken en bij te 
stellen. Aanspreekbaar zijn is het vijfde 
basisingrediënt voor het versterken van 
vertrouwen op de werkvloer.

Vertrouwen is hard nodig op de werkvloer 
en vraagt actief aandacht van de organisatie. 
Gericht werken aan het versterken van 
vertrouwen, draagt bij aan het vormgeven 
van nieuwe arbeidsverhoudingen. Bovendien 
biedt het een uitstekende basis voor nieuwe 
vormen van werken. ■
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