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Een
-vertalingvan dit artikel door Myri_
am Verwiel. in samenwerkingmet
An_
nemanede Veen.
Voorwoordvan Ml,riam Verwiel
Enigetijd geledenheeft RenéeOudiik
me
verzocht een samenvattingte maken
van
het artikel "A paradoxicaiConception
of
GroupDynamics".
Nadat ik het artikel gelezenhad, Ieek
het
me dat de nuancesclie nodig ziin
om het
artikel te begriipen. verlclrenzouden
gaan
ln een samenvatting. In overleg
met
Renéeheb ik toen heslotener ..n"u.*_
ling r,ante maken.
Orndat het een lang anikel betreft,
zult u
het verspreid0ver twee uitgaven
van het
Bulletinterug vinden.
De eerstehelfi i an het anikel volgt
hier_
onder. Aan het eind r.an dit deel"van
Oe
vertalinggeef ik m'n persor)nlijke
reactie
op het anikel als geheel. Vooruitlopend
daarop kan ik u alr.asrzeggen
Oai net
arlikel war mii berreÍi een íaarOevolle
gedachtengang
heschrijft. maar .jammer_
genoeg wortll niet verteld hoe
die ge_
dachtengangin cle alleclaagse
praktijk van
het werken met groepen vorm gegeven
kan wortlen. Dcsalnicrteminweis
ik u
r cei leesplezierrnct het eerste
deel van
tlr venaling \ an "A paradoxical
Concep_
tion of Gritupf)-r'namics".

ARTIKEL
de paradox van identiteit,
openlwid,
venrouwen,
indiviànliteit,
macht,
regressie en
creativiteit.
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Inleiding
Veel energie wordt gebruikt om processen vast te zetten;
individuen blijven investerenom gedrag,
waarvan ze zÊ,ggenhet te willen wijzigen, niet te veranderen.
In een relatie die slecht gaat, zitten beide
partners te wachtenop de ander, om een
eerstezet te doen. '
Groepen verliezen zich in "rij - wU"
posities,verpaktals:
werkgever - werknemers,
machtigen- machtelozen,
zwart - wit,
man - vrouw,
ondanks hun wens zulke polaire posities
te vermijden.
Bij dit soort conflicten waarbij een individu of groep zich in twee tegengestelde
kampenverdeelt,kom je vast te zitten.
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Samenvatting
Als je kijkt naar de meestebeschrijvingen
van onderzoeken over groepsdynamiek,
dan blijkt dat het onderwerp:'conflicten
in een groep' bf genegeerd wordt bf het
wordt op een dusdanigemanier benaderd
dat er gezocht wordt hoe die conflicten
op te lossen.
De gedachtedaar achter is, dat conflicten
in groepen ertoe zouden leiden dat een
groep gaat disfunctioneren.
De schrijvers van dit artikel gaan ervan
uit dat veel processenin een groep als
conflictueus worden ervaren, omdat de
gedachten,gevoelensen daden van de
verschillende groepsleden tegengesteld
zrjn aanelkaar. '
Z1j beweren dat je, door het paradoxale
gegevenvan deze processente begrijpen,
conflicten die te maken hebben met belangentegenstellingen, niet meer als
conflicten hoeft te conceptualiserenen ze
dus niet meer op hoeft te lossen, ze horen nl. bij groepenen zijn essentieelvoor
het groepsproces.
De theorie v-ande po,adoxale benadering
wordt in dit artikel beschrevenen zeven
paradoxen in groepsdynamiek worden
onder de loep genomen,te weten:

De schrijvers van dit artikel worden
regelmatigte hulp geroepenom te interveniëren, daar waar groepen vastgelopen
zijn. De vraag die dan aan hen gesteld
wordt is, het conflict op te lossen.
Hun ervaring is, dat als je een conflict
oplost, het hoogstenstot een tijdelijke
opluchting leidt, maar dat even later hetzelfde conflict weer opduikt, of dat het
conflict nÍIar een ander terrein verschuift.
De schrijvers vinden dan ook dat het
uitgangspunt, dat je conflicten op moet
losseneen misvattingis.
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Zii stellen: een groepsproces is per
definitie paradoxaal, als de groepsleden dat niet onderkennen, dan zullen
ervaringen in een groep gezien worden als conflicten; een proces wordt
dan gezien als een conflict. En een
conflict moet opgelost worden: het
onoplosbare moet opgelost worden.
Als je daarentegenop een paradoxale
manier kiikt naar deze conflicten en ze
dus ziet als processen,dan hoevenze niet
opgelostte worden.
Conflicten in groepen
Iemand die werkt of gewerkÍ heeft met
groepen is bekend met het f'enomeen
conflict in een groep.
Conflict kan gedefinieerdworclenals een
botsing van tegenstriidigekrachten, zoals
tegenstrijdige ideeën, achtergronden,
interessen,
wensen,verlangens,doelen.
Deze tegenstrijdige krachten krilgen
meestalgestaltein tegenoverelkaar
staandeof niet te verenigenstellingen.
Er wordt in een groep veel tiid en energie gestokenom dezeconflictenen biibehorenclespanningenuit de weg te ruimen. Doorgaanszorgt de manier waarop
deze spanningenopgelost worden ervoor
dat er nieuwe spanningenvoor in de
plaatskomen.
Een groep is een collectief fenomeenen
daar horen spanningenbij.
Een groep is nl. meer dan een cluh individuen die dezelfderuimte vullen: groepsledenzijn van elkaar athankeliik om
een gezamenlijkdoel te bereiken. zowel
de individuele behoeften van cle leden
dienen vervult te worden. als tie hehoef'te, het doel van het collectief.
Dit betekentdat de individueie ler"lenvan
een groep afhankelijk ziin van elkaar. en
dat de groep afhankelijkis van de indir,iduele leden en van hun onderlingeafhankeliikheid. Dit brengt emotionelereactres
teweeg, zowel bewuste als onhewuste.

die vaak als uiteenlopenden conflicterend
en'aren worden.
Deze tegenstrijdige gevoelens dienen
gehanteerd te worden als je met een
groep werkt. Er wordt op heel verschillenclemanierenmee om gegaan:ze kunnen tegengehouclenworden, genegeerd
worden, aangegrepenwordgn, overgenomen worden, latent bliiven of overboord
gezetworden.
Wanneer spanningenin een groep naar
boven k<lmen. dan gaan mensen in de
groep partij kiezen. op zulke momenten
is het voor de individuele groepsleden
doorgaansonmogeiijk om te zien dat hun
meningsverschilvoortkomt uit eenzelfde,
een gemeenschappelijke
bron.

HOE IS ER VOORHEEN ONDERZOEK NAAR GROEPEN GEDAAN?
Omdat conf-licteen bekend fenomeen is
als ie werkt met groepen. zou je verwachten dat daar veel onderzoek naar
gedaan is en veel literatuur over bestaat.
Dat is echter niet het geval, wel zijn er
enkeleuitzonderingen
op, zoals:
Deursch 1973, Bradfrtrd, Gibb en Benne
1964, Withaker en Liherman I%4, Yalom 198-s,maar de reiatieÍ'weinige aandacht voor conflicten in grtiepen is in het
or''s springend.
Een aantal processenciie te maken hebben met conflicten in groepen zijn wél
onderz,ochl..zc;ais. coht:sie (Seashore
1954). elïêctiviteit tHackman en Morris
(Janis).
1975)en groepscïenken
Dit is getlaarrop frasis..an de erkenning
dat verschillender,aardighctien,
mogelijkheden, attitudesof inrairhirekenvan de
indivicluele lederr van lcíl groep juist
norJigziin r,o<lrccn groef'|om haar doel
te hereiken.
D':ze verschilienin ecn sri)ep,juist bron
vaÍl het lcitentietl lan cen groep, ztjn
txrk cle oorzaken \ irn i:i)nllicten (fussen
personen. of 5uiigroepcn
i. die zo ver
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kunnen gaandat een groep vastloopt.
Te weinig aandachtis er echter besteed
aan de rol van conflicten in het bestaan
van een groep.
Bedoeling van dit artikel is niet om andere theorieën te weerleggen, mÍlar om er
een aanvulling op te geven door "conflict", nÍulr eenzelfdeniveau te tillen als
processen.
anderegroepsdynamische
Tot nu toe zijn er drie manierenin literafuur en onderzoekbeschreven,waarop gr
naar conflicten in groepen wordt gekeken.
Deze manieren zijn:
1.
Conflict betekent dat je de grip
verliest op het proces,het is een
probleem dat je onder controle
moet houden of zo klein mogeliik
moet houden,door:
a. goedesamenwerking,
b. de taak van een groep zo te
formuleren dat conflicten zich
niet voor zullen doen,
c. de interactietussende groepsle
den zo beperkt mogelijk te hou
den.
2.
Conflict is een fase in een groep,
waar een aantal verschillen opgelost dienen te worden. Een groep
moet door deze fase heen om tot
"volwassenheid"uit te groeien.
J.
Conflicten horen bij groepen.Als
je mensen met verschillende achtergronden bU elkaar zet, dan
zullen deze verschillen en een
aantal onbewuste thema's leiden
tot conflicten.
Het verlammende conflict komt
dan voort uit de gedeelde weerstand van de groepsledenom deze
onvermiidelijke conflicten te erkennen, te accepterenen bij herhaling in ogen te moetenzien.
a

De paradoxale benadering, zoals in dit
artikel bedoeld, heeft overeenkomsten

derdevisie.
met de hierbovenaangegeven
Maar de vraag blijft: hoe komt het dat
een groepvastlooptof kan blijven functioneren? (In de verschillende theorieën
dat een groep in bewewordt aangegeven
ging blijft door conflicten over onderwerpen als confole, invloed, leiderschap
tussengroepsledenop te lossen, of door
intrapersoonlijkeconflicten, zoals gevoelens van kwetsbaarheid,op te lossen.)
Maar de vraagblijft: wat houdt het
'doorwerken' van conflicten in? ÏVat
'omgaan
houdt het psychologischproces
met conflicten' in'/
WAT IS EEN PARADOX?
De volgendeuitsprakenvormen een paradox:
Onderstaandebewering is juist.
Bovenstaandebewering is onjuistDoordat deze twee zinnen met elkaar in
verband gebrachtworden, ontstaater een
paradox.Als ie binnendit gegevenkader
blijft, dan kom ie er niet uit: welke van
de waarhedenis nou iuist?
Je komt in een vicieuzecirkel terecht.
Als je op een paradoxalewijze naar deze
twee uitsprakengaat kijken. dan plaatsje
iezelf buiten het gegevenkader, je gaat
vanuit een anderecontext kiiken hoe deze
tegenstellingzinvol is. Je gaat zoeken
naar de betekenisvan het geheel,ie let
op méér dan de inhoud van de uitspraak
alleen.
Groepsledenervaren regelmatig verschillen met anderen,op zo'n manier dat dat
spanningenoproept, die als bedreigend
worden ervaren door het individu enlof
de groep.
De wijze waarop er met die spanningen
wordt omgegaan, bepaalt of het nog
zinvol is om deel uit te maken van een
bepaaldegroep of groepsidentiteit.
De paradoxalebenaderinghoudt in dat je
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conflicten en spÍrnningen ln een groep
niet als bedreigendvoor individu en/of
groep ziet, maar gaat kijken naar de
context; wat is de betekenisvan het conflict? Zo wordt een conflict onderdeel
van het groepsproces,en niet een probleemdat opgelostdient te worden.
Paradoxen die in een gÍoep voorkomen
Als je ervaringen in een gÍoep beziet
door een paradoxalebril, wat zie je danl
Wil ie een paradoxbegrijpen,dan zal je
de tegenstrijdigheid die hii inhoudt moetenerkennen.
de oorsprongvan de tegenstelling
zowel bij het individuele lid als
bii de gro€p moetenerkennen,
de wijze w'aaropde tegenstellingen met elkaar verbonden worden, *'aardoor ze als tegenstrijdighedenen'aÍen worden, moetenerkennen.
moeten zien welke essentiële
kenmerkenvan een groep, vorm
gegeven worden, in de manier
waarop twee polen (uitersten)van
een tegenstellingzich tot elkaar
verhouden.
Er zullen in dit artikel zeven paradoxen
onder de loep genomenworden. nl. die
van: identiteit, openheid, vertrouwen,
individualiteit, macht, regressie en
creativiteit.
De paradox van identiteit.
Om een individu te zijn, moet iemand
deel uit maken van een verschillendaantal groepen,omdatje tot op zekerehoogte je identiteit verleent aan de groepen
waartoeje behoort.
Om een groep te zijn, dient een verzameling van individuen, de grote reeks van
verschillendie de individuele leden met
te integreren.
zich meebrengen
De paradox van identiteit bestaatuit de
strijd van zowel individu als groep, om

identiteitte komen,
tot een betekenisvolle
door enerzi-idsduidelifk te maken waarom ieder andersis dan de ander, terwijl
anderziidssteetlshevestigdwordt, dat je
deel uitmaakt van helzelfdegeheel.
Lid zijn van een groep houdt het ontwikkelen van een symbitlsein.
Dit hetekentvoor het individu een strijd
over wat hrj op dient te geven om lid van
de groep te (mogen)zijn.
Voor tle groep betekent dit een strld
over hoeveel in de individuele leden te
investeren.
Bovenstaande verhouding beïnvloecl
zowel het individueleals groepsprocesen
hun onderlingewisselwerking.Dit brengt
het volgendedilemmateweeg:
voor het individu: hoe behoud ie ie
e.igenidentfteit'/
voor de groep: hoe hIffi deze een coherent geheel?
Iemand wil zich aan een groep verbinden, zontier zich daarin te verliezen. De
keuze van een individu tot welke groep te
willen trehoren worclt o.a. door deze
factorenhepaald:
Een groep wil kunnen vertrouwen oP
haar leden en wil dat de leden zich
kunnen voegen in de groeq, zonder
dat de groep zóveel ín een bePaald
groepslid moel ínvesteren, dat wanneer deze persoon vertreld de groep
aan onherstelbare wattrde inboet.
De groep hedenkt vtxrrtdurend of haar
cloelenhereikt worden met deze leden.
De indivitlueieledenhetlenkenregelmatig
of rle opbrengstvan het horen bij deze
staat met de investegroep in \,erhr.)udinq
ring dic hii zii rlo*t.
Dczc {}ft .llkaar gelijkende processen
houiien in iiat inditiduen "goede" groepen zoeken.ntc! z()mlnmlgelijk compromr\ naar cigcnhcitl. en groepen zoeken
n a a r" s o e d c "l e d c n .
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die eigen belang ódergeschikt willen
makenaandat van de groep.
Wanneergroeps-en individueleidentiteit
wordengeformuleerdin of/of termen,en
gezienwordenals los van elkaarstaande
processen,dan zal er in een groep de
tendenszrjn zich af te keren van individuen die volhardenin hun eigenheid,en
zullen individuen terughoudendzijn in
het zich aansluitenbij en inzettenvoor
een groepdie vooral het collectievebelangbenadrukt.
Een paradoxalebenaderingvan identiteit
ziet de processenwaarbij individueleen
groepsidentiteit
gevormdworden,als één
en hetzelfdeproces;individuenzijn degenen die een groep vorÍnen én er door
gevormdworden.
Dit uitgangqpunt
roept wellicht emotionele en rationele weerstandop, anders
geformuleerdis het misschieneen toegankelijker idee voor je: het individu
krijgt betekenisen wordt meer zin gevend door groepslidmaatschap,terwijl
tegelijkertijd de groep betekenisvol
wordt door de identiteit van diens
individuele leden.
Het individu ís van de groep en het bestaanvan de groepis volledig verbonden
met het gemeenschappelijk
werk van de
leden.
De strijd die vaak tussen individu en
groepspeelt,is voornamelijkeenstrijd in
de persoonen in de groep, en gaat over
hoe om te gaanmet spanningen
die voortkomen uit het wederzijdsafstemmingsproces van individu jegens groep en
groepjegensindividu.
De paradoxvan openheid.
Om vastte stellenwie je gaatzljn in een
bepaaldegroep, moetje erachterzien te
komen, wat de groep van je verwacht;
welke rol en functie wil die dat jij vervult.

i..r p€ >chncl' \eJJ<w

Voor de groepis het belangrijkerachter
te komen welke rollen belangrijk zjn
voor diens functioneren.Hiertoe dienen
individuenopenheidte gevenover wie ze
zijn, wat hun mogelijkheden
zijn en over
de matewaarinze willen investerenin de
groep.
De paradoxvan openheidbestaathieruit
dat, wil de groepoptimaalfunctioneren,
de leden openheidover zichzelf zullen
moetengeven. Maar pas als de groep
heeftbepaaldhoedie gaatwerkenen hoe
die eruit gaat zien, kan het individu
bepalenover welke z*en het zinvol is
opente zijn.
Deze paradoxkomt voor bij startende
groepen,waariedereenonbekendis voor
elkaar en bU bestaandegroepen, die
nieuweledenhebben.
Zowel de oude als de nieuwe leden komen in dilemma in hoeverre ze open
jegens elkaar willen zijn; de groep kan
nogal terughoudend
zijn wat befeft het
laten zien van de minder aanrekkelijke
kanten ervan, totdat vaststaat dat de
nieuweledenbetrokkenzijn en niet zullen verfekken. De nieuwe groepsleden
kunnen weerzin hebben om veel van
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zichzelf te laten zien, totdat ze de ware
aard van de groep wat meer in kaart
hebben.
De paradox van openheid betreft de
dvnamiek van sociale wederkerigheid.
Om te weten hoe je zelf bent in een
groep,moetje weten hoeje door anderen
cn'aren wordt. Daar kom je achter door
ièedback van anderen te krijgen. De
teedbackwordt zinvol als die gaat over
zakendie iemand van belang vindt voor
zichzelf, dit houdt weer in <iatde ontvanger van feedbackbereid moet zijn openheid over zichzelfte geven. Als ie op een
oppervlakkig niveau van feedback bliift
hangen,dan is de feedbackvan geringe
u'aarde.
Als iemand deel uit maakÍ van een groep
waÍrvan de leden geen openheid geven
over hun innerliike responsenen reacties
op wat anderendoen. denken en voelen,
dan is het prakÍisch onmogelijk voor de
leden zich een beeld te vormen vÍm wat
zij kunnen hetekenenvoor de groep, en
is het voor de groep onmogelilkom aan
te geven wat die kan betekenen \'oor
diensindividuele leden.
Zowel de individuele als de collectieve
ontdekking, van de betekenis die het
individu voor de groep kan hebbenen de
groep voor het individu. hangt af van een
cyclisch proces van openheid en feedback, waarbii je feedbackkunt beschouwen als een daadvan openheid.
Elke groep dient op de hoogtete zijn van
de sterke en zu'akke kanten van zi.in leden, zudat de groep zijn doelclr in trvereenstemmingkan brengenmet dc aanwezige capaciteiten.
De groepsledendienen op de hoogte te
zijn van de beperkingen van de groep.
zodat ze een inschattingkunnen maken.
in hoeverreze op de groep al kurtnen
gaan, om aan hun individuele trelangen
en behoeftentoe te komen.
Echter de angst om aÍgewezente worden

beperkt de bereidheid om authentieke
informatie over zichzelf te geven, of om
oprechtop anderente reageren.
Wederzijdseacceptatie,teru'ijl belangrijke zaken niet hesproken u,orden, voelt
oppen'lakkig en is van weinig waarde.
Acceptatiewordt pas als *'erkeliik ervaren, als iemand zijn "verwerpelijke"
kantenheefi laten zien, en de verwachtte
afiriizing uit blilft.
Daar waar het om draait hil de paradox
van openheid in groepen is, dat men
alleen zelfkennis kan ontu'ikkelen door
reacties van anderen te krilgen/ onwangen. IvÍaarde angst voor afn'i.jzingmaakÍ
dat individuen alleen die reacties zullen
vragen. die hen zich veilig doen voelen,
een vals gevoelvan veiligheid.
Een werkeliik gevoel van veiligheid ontstaatpas, als een individu het risico durft
te nemen,die dingenvan zichzelfte laten
zien^ waarvan hii verwacht dat ze niet
geacceptcerd
zullen worden.
Het afweren van een mogelijke afwtjzing, door .je af te sluiten"of door niet
het risico te nemenafgewezente worden,
creëertnou .iuist de sfeer en omstandigheden waartrinnende zo gevreesdeafwijzing makkeli.ikplaatsheeft.
Paradoxaalgenoeg is het zo, dat alleen
\'Snneer
het individuelegroepslidhet risico
1.
neemï ()pente ziin. met alle onzekerhcitl i,)ver hoc de groep en
an.lerc irden hicrmee zullen omgean.cít
iju groep af iizing door de leden
2
rirkcr:rt" rltt.tr aan te geven waar
heer bcpr:'kingenliglen, dat dan
pas de voorrr'aaiiJenzich kunnen
untr.rikl,tlcn.n'aarbii het veilig is
om lJrenheititc' gc'r'en(zowel door
iirJlriii

air grtt.1-:l

Ecn oir":nhcidilrc nr,Ci!.ir ..rmte kunnen
lrepaler:u,Ai {:'(irÍ} en i:tijii'iclu vOOr elliaar kunnufi r f,Ii-iíit hcickcncn.
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De paradox van vertrouwen.
Voordat individuenbereid zijn anderenin
een groep te vertrouwen, willen ze zich
geaccepteerdweten door de groep, zowel
wat betreft hun zwakke als sterke kanten,
hun angsten en hopen, hun negatieveen
mooie eigenschappen.
Om de interne relaties in een groep zich
zo te laten ontwikkelen dat de groep een
vertrouwenswaardig geheel wordt, heeft
de groep het verFouwen van de leden
nodig, en de zekerheid dat de leden de
groep in goedeen in slechtetiiden zullen
biistaan.
De paradoxvan verfouwen is te vergelijken met een rad wat door zichzelf aangedreven moet wordoni om het verffouwen
in een groep te krijgen moeten de leden
de groep vertrouwen, en de groep haar
leden, want het is alleen het geven van
verffouwen dat vertrouwen schept.
Om een begin te maken met het blootleggen van dit onderwerp, bekijken we het
dilemma van A die tegen B zeg!:"Ik vertrouw ie niet." Dit kan het gevenvan een
oordeel zijn over de verfouwenswaardigheid van B, maar het kan ook een mededeling van A zijn over diens vermogen
om te vertrouwen op anderen; "Als ik
niet weet hoe te vertrouwen, dan heeft
het geen zin dat je je probeert te veranderen in een voor mij te verfrouwen
iemand, omdat het probleem niet in de
eersteplaats bij jou liE. Jouw verandering zal mijn vermogen om te verffouwen
niet vergroten, het zou het zelfs kunnen
verminderen."
Om uit dit schema van wantrouwen te
komen vergt van beide partij en dat ze
zich naar een meta-niveau verplaalsen,
om samen te gaan ontdekken op welke
manieren hun relatie het opbouwen van
verfouwen blokkeert. Op die manier
kunnen ze het samen eens gaan worden
over die z:aken die als negatief ervaren
worden. Ze kunnen elkaar daarin bevestigen. En de basis waarop vertrouwen

gebouwdwordt, is het procesvan wederzijdsebevestiging.
De kern van het vertrouwenvan de
groepsledenin de groep en het beeld dat
de groep over haar eigen vertrouwenswaardigheidheeft, kan begrepenworden
door na te gaan hoe er met positieve en
negatieve feedback en de effecten daarvan wordt omgegaan.
Negatievefeedbackgenereertde acceptatie die voor elk systeem nodig is om
negatievefeedback,die dient ter zelfcorrectie, te kunnenontvangen.
Het is alleendoor negatievefèedbackdat
kennis zich ontwikkelt, omdat die het
systeem aangeeft dat wat het aan het
doen is niet werkt, en dat het daarmee
moet stoppen,erover moet gaan denken,
andere alternatieven moet overwegen,
een experimentelebenadering moet uit
gaanproberen, om een anderewerkwijze
uit te vinden die wél werkt.
Een systeemdat alleenpositievefeedback
krijgt, heeft, als het niet goed functioneert, niet de mogelijkheidte ontdekken
hoe dat komt. Functioneerthet systeem
wel goed, dan weet het dat de actie die
het onderneemttot succes leidt, alleen
weet het niet wát er goed is aan de succesvolleactie. Daar is kritische feedback
voor nodig. Negatievefeedback zet aan
tot reflectie.
Het dilemma van positieve en negatieve
feedbackis, dat hoewel negatievefeedback aanleidingtot reflectie en verandering is, het tevensbedreigendis.
Deze bedreigingmaalt het moeilijk om
te verfouwen op die negatievefeedback,
die het zo verdientvertrouwdte worden.
In een groepssettingis de verstrengeling
van individuele en collectieve feedback
een complex proces. Een groep kan het
nodig hebben negatieve feedback te ontvangenover haar proces, teneindedaarvan te leren en te groeien,
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maar de boodschap kan overkomen als
een aanval op de normen van de groep.
In de bestaande literatuur wordt hier het
volgende over gezegd:
van de negatievefeedback
Het de boodschapper
als warehij eenafvallige.
iordt vaakongegaan
Dit kan tot gevolg hebbendat de door hen
bekritiseerdegroepsnornjuist nog eens extra
wordt, of de feedbackgever
wordt als
,'erstevigd
het zllarteschaapgezien,hij geeft de Eoep de
gelegenheid
zich over heu te buigenen zo stelt
te blijven.
deEoepzich in staat onveranderd
is, dat de groepkankiezennie+,
Eet vervelende
te luisterennaardie dingenwaarze belangbij
:ou hebben.
de boodschapper
afwijzen,
le kan daarentegen
hoeft te doen.
zodatze niets net de boodschap
uit, tlordengezien
Dezorgendie de boodschapper
als bij die persoonhorend,in plaats van dat
die de groepbetreffen.
nagde groepzich gesterkt
Doorzo'nhandeiwijze
voelen,naarnisschienondernijndze zich juist
inpuJ.s
door de afwijkendesten, die een nieur,re
geven,te veruerpen.
zoukunnen
Een paradoxale benadering verandert het
kader waarbinnen over vertrouwen gedacht wordt. Deze stelt dat het kiiken
naar ervaringen gekaderd in "vertrourven
- wantrouweÍI", het vermogen ()m te
begrijpen wat er aan de hand is. beperkt.
Groepen en individuen moetgn leren ont
open te staan voor dat wat afu'ijkend is
(en in eerste instantie bedreigend kan

liiken).
Dit zal in het begin verw'arrendziin
Toch gaat het erorn, vertr()uwente leren
hebbenin dat wat logisch gezien onlogisch lijkt, dat kan je een ander srrrrl
zekerheidgeven.
Als dat punt eenmaalhereiLtis. zal *nhi'grip voor iets, steedsntinder aanleidin:-:
worden, om te gaan wanu'{)u\À'en.
Het onderwerp vertrouwen is dan herrkederd, getransÍbrmeerdnaar de paradrtxai.,
dynamiek om te vertrtluu'en u'al onlrr-'
trouwbaarlijkt. Men gaat diln onriJcL!.;rt
dat het eerder gaat over het proccs 5tr;
vertrouwen,dan over de inhoud van ir:!:'.
dat al dan niet te vertr()u\\'enzou ziin.

Dit zal de relaties in een groep verstevrgen, waardoor ze vertÍouwenswaardiger
zullen worden.
De overigeparadrlren.nl. die van individualiteit. macht, regrcssieen creativiteit
zullen in het volgenJcnummer van het
u'ordsn,
bullctinbehandeld
Een reactie 0p voorgaand artikel
beraJr'ringran groepsdyDe paraJo.r,ale
namica vind ik ccn vcrfiissend, nieuw
kaderI'iciien()m tdsenconflictenin groepen aan te kijken De gcdachtengangis
niet alti.tdeven makkelijkom te volgen;
die verlangtdat.je cen andere,paradoxale
bril opzet om naar het t'enomeenconflicten te kijken. maar als het lukÍ door
<lieanderebril te kijken, dan veranderter
eld omtrent conflicu'at in het spanninesr
mcer
ze
mct
openheidtegeten. .je kunt
mtrettrcden.
S'at hct artikel me l{)t t"lut()e echter niet
gehotlenheeft. is hire ie rieze gedachtengang en de efíri'ten (rvan in een groep
en impienrenteren;hoe
kunt introtJuceren
breng .je mensenz(lver dat ze de paraclr',xaiebril op lvillen zetten. Zo wordt
hi.ir,oorbeeldop een hiina taoïstische
nianier een nieurver\Íngan! met verffouhcschreven.Ik vind
\ren en wantroil\À,en
dar er een dicpe u iisheid uit spreekÍ.
Irí;rar ais ik ecn gr.)rf begeleid waarin
mín\cn elkaar nit:t r cftrOuwen, weet ik
nr,'l htri ik men\cn erl()'J zou kunnen
hrcngen{)m onhctri;- r',lrrrelkaar los te
ktr0prl.r Yiin $'antÍ{}u$t:niegenselkaar.
F:cn i:lcin stap.irrJaiirtueheb ik wel ontci:l,i iri ir.:i :tlirf.c.l.ni i:';l eeflSworden
()\/iJ!"
rlai irel reriiiruri,-'nin de weg staat,
gevenen dat
k;ln ie'"sgcmecnseitafi;iliik\
zrlu jiÍi
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