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Oog voor de werkelijkheid in

Verwaarloosde  
organisaties

Onlangs verscheen het nieuwe boek van Joost Kampen, over interveniëren 

in ‘verwaarloosde organisaties’. Joost beschrijft hierin de inzichten die hij 

de afgelopen tien jaar heeft opgedaan rondom verwaarlozing in organisa-

ties, op basis van eigen onderzoek, wetenschappelijke literatuur en praktijk-

ervaringen. We praten met hem over de essentie van zijn boodschap.

Isolde Kolkhuis Tanke

Hoe kun je het concept ‘verwaarloosde organisatie’ het best 
duiden?
Joost Kampen: ‘Wat er gebeurt bij verwaarlozing in  
organisaties kun je vergelijken met de ontwikkelings-
problemen die bij kinderen ontstaan als gevolg van ver-
waarlozing in de opvoeding. Ouders die hun kind ver-
waarlozen zijn niet beschikbaar voor het kind, bieden 
geen structuur en hebben onvoldoende aandacht. Bij-
voorbeeld omdat ze te druk zijn met hun eigen proble-
men. Ze begeleiden hun kinderen daardoor niet ade-
quaat in hun ontwikkeling. Het kind kan vervolgens 
een ontwikkelingsachterstand oplopen, wat in de loop 
der tijd zichtbaar wordt doordat het niet kan voldoen 
aan wat je normaal gesproken van een kind van zijn 
leeftijd zou mogen verwachten. Evenwel leert het kind 
zich te handhaven, maar wel op zijn eigen manier: het 
ontwikkelt competenties om slim te overleven. Zo ont-
staan er uiteindelijk schadelijke patronen van  
interactie tussen de ouders en het kind. Om het pro-
bleemgedrag weer te normaliseren is dan onder ande-
re nodig: een stabiele en voorspelbare omgeving, het 
begrenzen van negatief gedrag en het aansluiten bij de 
emotionele behoeften en de aanwezige competenties 
van het kind.

Wanneer we nu de parallel trekken met verwaarlozing 
in organisaties, dan zie je daar eveneens dat de ont-
wikkelingsfase van de organisatie niet in lijn is met 
waar de organisatie naartoe wil. Je merkt dat bijvoor-
beeld als het management allerlei eigentijdse manage-
mentconcepten wil invoeren (denk aan zelfsturende 
teams of agile werken), maar al gauw blijkt dat die geen 

Het concept ‘verwaarloosde organisatie’ heeft de afge-
lopen jaren in toenemende mate belangstelling gekre-
gen in organisaties, mede doordat waarneembare  
verschijnselen zoals ongewenste omgangsvormen en 
werkstress vaker aan het licht komen. Het onderwerp 
leidt bovendien al gauw tot verhitte discussies, zo 
bleek tijdens de boekpresentatie van Joost Kampens 
nieuwe boek Leren interveniëren in verwaarloosde  
organisaties; lessen uit de geleefde werkelijkheid. Want 
wanneer is een organisatie nu eigenlijk ‘verwaarloosd’? 
Is het niet een te pessimistische kijk op wat er in orga-
nisaties gebeurt? En als een organisatie verwaarloosd 
is, wat kun je daar dan nog mee? 

In een interview met Joost Kampen bespreken we wan-
neer er sprake is van verwaarlozing in een organisatie, 
waarom het zo belangrijk is om er oog voor te hebben, 

hoe je de gevolgen van verwaarlozing kunt waarnemen 
in het gedrag van organisatieleden, hoe het ontstaat en 
in stand wordt gehouden, en hoe het aan te pakken is. 
Ten slotte praten we over hoe theorie en onderzoek van 
grote waarde zijn om de ‘geleefde werkelijkheid’ beter te 
begrijpen en daardoor effectiever te interveniëren.

Echte verwaarlozing met schadelijke 
gevolgen ontstaat pas als je de 
signalen systematisch negeert



O&O / NR 1 2018 19

INTERVIEW

aansluiting vinden met de organisatiepraktijk. Sterker 
nog, het heeft juist averechtse effecten, zoals pro-
bleemgedrag en schadelijke interacties tussen organi-
satieleden. Invoering van trendy managementconcep-
ten creëert dan alleen maar een gevoel van falen onder 
de mensen of wordt met wantrouwen ontvangen,  
omdat men er qua ontwikkelingsfase nog helemaal 
niet aan toe is.

Net als in het geval van het verwaarloosde kind geldt 
dat de organisatie eerst terug moet naar de basisvoor-
waarden van gezonde groei: duidelijkheid geven, on-
gewenst gedrag begrenzen en “gewoon weer normaal 
gaan doen”. Dat is vaak niet eenvoudig, zeker als de 
schadelijke actiepatronen al hardnekkig ingesleten 
zijn.’

Wanneer spreek je eigenlijk van verwaarlozing in organi-
saties?
Joost Kampen: ‘Als ik in gesprek ben met mensen of 
een presentatie geef over dit thema, vraag ik vaak aan 
mensen: Wie heeft er kinderen? En wie verwaarloost 
zijn kinderen wel eens? Dat doet natuurlijk iedereen, 
zijn kinderen wel eens verwaarlozen. Je bent veel 
avonden achter elkaar weg, je bent er met je hoofd niet 
bij als ze hun verhaal vertellen, dat soort dingen. Maar 
het zit in de woordjes “wel eens”. Echte verwaarlozing 
met schadelijke gevolgen ontstaat pas als je de signa-
len systematisch negeert. Bijvoorbeeld in de opvoe-
ding: als het kind aangeeft dat het je aandacht nodig 
heeft en je reageert er niet serieus op. Dat is wat je ook 

vaak ziet gebeuren in organisaties: mensen geven sig-
nalen van onvrede af en de leiding laat duidelijk mer-
ken: “Nee hoor, we kijken hier niet naar de minder po-
sitieve dingen.” Door het ongemak te vermijden laat je 
de verwaarlozing juist groeien. 

In mijn definitie is een verwaarloosde organisatie: een 
organisatiesysteem waar de sturing en begeleiding van 
de organisatieontwikkeling bij voortduring niet aan-
sluiten op de sociale competenties, als gevolg waarvan 
patronen van schadelijke interactie tussen leiding en 
medewerkers ontstaan. Positieve wederkerigheid heeft 
plaatsgemaakt voor negatieve wederkerigheid.

Net als bij jongeren die verwaarloosd zijn, zie je in ver-
waarloosde organisaties bijvoorbeeld een straatcultuur 
ontstaan. Grensoverschrijdend gedrag wordt daarin 
juist als stoer gezien: “Kijk eens, jij durft!” Je ziet er bij-
voorbeeld ook het gemak van liegen en bedriegen, 
mensen bewust onderuithalen en collega’s pesten.’

Je noemde het gebrek aan aansluiting tussen de invoering 
van trendy managementconcepten en de ontwikkelings fase 
van verwaarloosde organisaties. Het klinkt alsof je een  
duidelijke boodschap hebt voor managers en consultants 
die zich bezighouden met organisatieontwikkeling.
Joost Kampen: ‘In de managementboeken vind je ei-
genlijk heel weinig over de realiteit in organisaties. 
Veelal worden nieuwe concepten in vrolijke huppeltaal 
beschreven. Maar als managers zich vooral bezighou-
den met grootse plannen en daarbij weinig of geen 
aandacht besteden aan wat zich in de realiteit van de 
dag afspeelt in de organisatie, dan hebben ze geen oog 
voor het geheel. Ze willen alleen kijken naar de posi-
tieve, leuke dingen en niet naar de schaduwzijden die 
er ook zijn. Hier moet de consultancybranche zich wat 
van aantrekken, is mijn mening. We bewegen ons in 
deze branche van het ene nieuwe concept naar het an-
dere. We introduceren die concepten in organisaties, 

Dr. Joost Kampen
Joost Kampen adviseert en begeleidt al ruim 35 jaar de ontwikkeling van 
organisaties. Door zijn promotieonderzoek is hij zich gaan specialiseren 
in ‘organisaties met ontwikkelingsproblemen’, waar hij kennis uit de  
orthopedagogiek toepast en combineert met veranderkundige inzichten.

Zijn eerste boek Verwaarloosde organisaties: introductie van een nieuw  
concept voor organisatieprofessionals verscheen in 2011 en werd in 2012  
bekroond tot boek van het jaar door de OOA, waarna het eveneens in het 
Engels vertaald en uitgegeven is.
Joost Kampen is verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en de Vrije  
Universiteit en doceert aan Universiteit Twente, SIOO en Business School 
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Joost Kampen verzorgt rond dit boek een leergang en met dit gedachte-
goed draagt hij bij aan de Ambachtsschool voor Organiseren en Verande-
ren (http://deambachtsschool.org).

Veelal worden nieuwe 
concepten in vrolijke 
huppeltaal beschreven
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zonder goed te kijken wat de betreffende organisatie 
echt nodig heeft en wat daar de “geleefde werkelijk-
heid” is. De realiteit onder ogen zien, heeft blijkbaar 
een hoog taboe-gehalte.

Mijn boek heeft dan ook de ambitie om de werkelijk-
heid in organisaties (the dark side), dus wat er in de 
schaduwzijde gebeurt, te onthullen. Er wordt teveel 
genegeerd in organisaties, door slechts naar een deel 
van de werkelijkheid te kijken. 
Neem bijvoorbeeld de invoering van zelfsturende 
teams in non profit-organisaties. Waarom doet zo’n 
organisatie dat, welk probleem gaat het oplossen? De 
aansluiting wordt niet gezocht met wat de organisatie 
aankan. Zelfs gezonde organisaties kun je ermee stuk 
maken: door de leiding eruit te snijden en te zeggen: 
“mensen, succes ermee!” Dan voelen medewerkers zich 
aan hun lot overgelaten, omdat ze geen idee hebben 
hoe ze dat moeten doen, zelfsturen als team. Ze voe-
len zich verwaarloosd ook al is het zo niet bedoeld. De 
uitwerking is uiteindelijk destructief.

Daarom is mijn pleidooi: kijk naar het geheel en dus 
ook de onderstromen. Het is daarbij niet zozeer mijn 
doel om “de zwarte kant” minder zwart te maken, maar 
vooral om onder ogen te zien dat die kant er ook is.
Wat ik echt een dooddoener vind, is als een leiding-
gevende vraagt: Moeten we het nu wel verwaarlozing 
noemen? In zo’n vraag zit iets waarmee je de proble-
men in de werkelijkheid wilt vergoelijken; ze niet  
serieus wilt erkennen. Maar als je ze geen aandacht 
geeft, kun je er ook niets aan doen en groeit de  
verwaarlozing alleen maar verder. We weten uit de  
psychologie en pedagogiek dat vroegkinderlijke ver-
waarlozing kan leiden tot depressie op latere leeftijd. 
Dat wordt ook zo bij naam genoemd en doordat je het 
benoemt kun je er iets mee. In veel organisaties mag 
je inderdaad spreken van depressieve klachten. Zeg dat 
dus maar gewoon! Want daarmee kun je voorkomen 
dat je steeds weer hetzelfde paadje om de negatieve 
verschijnselen heen aan het lopen bent, zonder echt 
iets te doen aan het dieperliggende probleem.

Om een voorbeeld te noemen: met verbazing zie ik in 
organisaties dat men na een teamdag, waarin zware 
issues besproken zijn, op het programma heeft staan 
“dat we iets leuks gaan doen”. Je kunt na zo’n dag van 
moeizame gesprekken hooguit wat gaan wandelen, 
met een knagende vraag ter verdere reflectie. Maar je 
kunt toch niet eindigen met een leuk uitstapje, waar-
mee je eigenlijk alles ontkent wat er aan zwaars bespro-
ken is? Dat zie ik als “leuk doen om het ongemak te 
maskeren”.’

Hoe ontstaan die ‘schadelijke interactiepatronen’, die vol-
gens jou kenmerkend zijn voor verwaarloosde organisaties? 
En wat zie je dan concreet?  
Joost Kampen: ‘Ook hier gaat een vergelijking met  
kinderen die verwaarloosd worden goed op. Je ziet dat 
er in het gezin spanningen zijn in de relaties, ook (of 
vooral) tussen de ouders. Je ziet eveneens dat het kind 
zich misdraagt. En wanneer doet het kind dat vooral? 
Als papa en mama ruzie hebben. Het kind krijgt er ver-
volgens van langs, maar als je goed kijkt zie je dat de 
oorzaak systemisch is. Die zit namelijk in de relaties 
binnen het gezin als geheel.

Projecteer je dit op verwaarlozing en de gevolgen  
daarvan in organisaties, dan is kenmerkend dat de  
wederkerigheid in de relatie weg is en dat er negatieve 
wederkerigheid voor in de plaats is gekomen. Als  
concreet voorbeeld: medewerkers denken: “Oké lei-
ding, het interesseert jullie niet wat wij doen en hoe 
we dat doen. Dan delen wij onszelf wel een compen-
satie toe voor de gemiste waardering en aandacht.” Als 
de ander geen aandacht heeft voor jou, dan zorg je  
gewoon voor jezelf. 
Je ziet bijvoorbeeld dat de bad guys informeel de  
leiding nemen: ze weten dat bepaalde dingen niet  
kunnen, maar ze doen het toch. De leidinggevenden 
zitten vaak stil in een hoekje en doen er niets aan. 
Maar ook als de leiding pogingen gaat doen om de  
relatie te herstellen, wordt ze gelijk gewantrouwd. 

Concrete gedragingen die ik heb gezien in verwaarloos-
de organisaties, zijn onder andere:
• Bedrijfseigendommen meenemen zonder toestem-

ming;
• Het werk rekken om overuren te maken;
• Collega’s onbeschoft behandelen;
• Vertellen hoe beroerd het werk is;
• Pijnlijke opmerkingen maken over collega’s;
• Een vaste thuiswerkdag;

In veel organisaties mag je 
inderdaad spreken van 

depressieve klachten. Zeg 
dat dus maar gewoon!
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• Onkostendeclaraties indienen met valse bonne-
tjes.

Het gaat hier dan niet om incidentele situaties, maar 
het betreft structurele patronen van gedrag die dieper 
liggen. Managers zouden meer om zich heen moeten 
kijken en zich verwonderen over het gedrag dat ze zien 
en hoe “normaal” dat is. Want als je de realiteit in or-
ganisaties negeert, ben je bezig met verwaarlozing. 
Dan negeer je namelijk iets dat ook aandacht nodig 
heeft.’ 

Je spreekt van een 'verwaarlozende driehoek' in je boek. 
Wat is de betekenis daarvan?
Joost Kampen: ‘De verwaarlozende driehoek (zie  
figuur hieronder) betreft de wisselwerkingen tussen 
destructieve organisatieontwikkeling, destructief lei-
derschap en destructief medewerkerschap.

Destructieve 
organisatieontwikkeling

Destructief 
leiderschap

Destructief 
medewerkerschap

Destructieve organisatieontwikkeling betekent dat men 
de organisatie wil ontwikkelen zonder aan te sluiten 
bij de geleefde werkelijkheid. De leiding wil nieuwe 
concepten en werkwijzen invoeren die te ver afliggen 
van waar de organisatie aan toe is. Er ontstaat een  
gevoel van falen onder betrokkenen en dat werkt des-
tructief. 

Destructief leiderschap heeft betrekking op het ontbre-
ken van leiderschap (laissez faire) of intimiderend  
leiderschap. Het ontbreken van leiderschap vindt vaak 
onbedoeld plaats, maar het schadelijke effect is er wel. 
In de literatuur wordt dit neglective (negerend) leider-
schap genoemd. Dit type leiderschap draagt de bood-
schap uit: “Zoek het zelf maar uit.” Daardoor zet de  
leidinggevende de mensen in de kou: ze krijgen geen 
aandacht, geen support, geen waardering voor hun 
prestaties. Intimiderend leiderschap is een andere 
schadelijke vorm van leiderschap: het management 
stelt zich alleen tot doel om de prestaties en de pro-
ductiviteit te verhogen, zonder zich daadwerkelijk te 
bekommeren om wat het mensen aan inspanningen 
kost om dit te bereiken. Intimiderende leiders uiten 
geen emoties en empathie naar hun medewerkers, 
maar zijn voornamelijk gericht op hun eigen doelen en 
belangen. Dit type leiderschapsgedrag vindt wel  
bewust plaats. In de literatuur wordt dit abusive (mis-
bruikend) leiderschap genoemd.

Destructief medewerkerschap betekent dat medewerkers 
afwijkend gedrag vertonen ten opzichte van wat nor-
maal is of wat er met elkaar afgesproken is; ongewenst 
gedrag wordt dus “normaal” gevonden. Medewerkers 
halen juist zelfwaardering uit dit gedrag (denk aan 
straatvechtersgedrag en het recht van de sterkste). 

Met de verwaarlozende driehoek wil ik laten zien dat 
destructief gedrag altijd systemisch van aard is. Je kunt 
er niet één oorzaak voor aanwijzen die, als je deze weg-
neemt, het gehele probleem oplost. Er spelen meerde-
re dynamieken in het systeem die destructief zijn. Dan 
helpt het niet om één rotte appel uit de mand te  
halen; je moet naar het hele mandje kijken. 

Als voorbeeld: een organisatie hanteert de stijl van  
leidinggeven waarbij medewerkers alleen aangestuurd 
worden op het behalen van de KPI’s. De medewerkers 
“geven” in hun beleving heel veel van zichzelf, om die 
resultaten te behalen. Maar als ze zelf een aanvraag 
doen voor een vrije dag of een cursus die ze willen vol-
gen, dan wordt dat door de leidinggevende - zonder 
overtuigende toelichting - niet gehonoreerd. Wanneer 
zoiets stelselmatig gebeurt, komt het moment dat  
iemand besluit het in het vervolg “wel zelf op te los-
sen”, op welke manier dan ook. Door de stelselmatig-
heid waarmee dit soort dingen gebeuren, ontstaat er 
een voedingsbodem voor ongewenst gedrag. Maar we 
moeten ook niet alleen naar de leidinggevenden  
kijken: zij handelen op hun beurt vaak weer binnen 
een systeem waarin zij zelf verwaarloosd worden. Bij-
voorbeeld doordat zij vanuit het hoger management 
onvoldoende middelen toebedeeld krijgen, zoals  
capaciteit aan mensen of financiële middelen.  

Kijk bijvoorbeeld naar hoe de afgelopen jaren is  
ge rationaliseerd binnen verpleeghuizen. Daar werden 
de budgetten zo enorm gekort dat het functieniveau 
van verzorgend medewerker steeds meer wegbezui-
nigd werd. Terwijl deze medewerkers van grote waar-
de zijn voor goede zorg en aandacht voor ouderen, juist 

omdat ze niet medisch geschoold zijn, maar primair 
verzorgend handelen richting ouderen. De budgetten 
waren niet meer toereikend om deze verzorgenden te 
behouden, ook al wilden de leidinggevenden dit wel. 
Zowel de betreffende verzorgenden als de verpleeg-
kundigen die bleven, voelden de werkdruk enorm  
oplopen en zichzelf tekortschieten in hun aandacht 
voor de bewoners van de verpleeghuizen. Ze voelden 
zich terecht in de steek gelaten. Gelukkig wordt dit nu 
weer teruggedraaid.’ 

Als de ander geen aandacht 
heeft voor jou, dan zorg je 
gewoon voor jezelf
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Als je gaat interveniëren in verwaarloosde organisaties, 
werk je dan altijd vanuit bepaalde uitgangspunten of een 
vaste methodiek?
Joost Kampen: ‘Altijd als ik binnenkom in een organi-
satie, wil ik opnieuw en met een open blik beginnen. 
Evenwel vertrek ik wel vanuit bepaalde uitgangs-
punten, zoals:
• Je begint altijd in de geleefde werkelijkheid. Dat 

betekent dat je - in gesprek met mensen uit die 
werkelijkheid – gaat ontdekken hoe dit eruitziet. 
Ik probeer me verre te houden van de papieren 
werkelijkheid; van allerlei plannen en documenten 
die geschreven zijn over het probleem dat voorligt.

• De betrokkenen moeten vooral zelf iets vinden van 
hun werkelijkheid. Ze gaan ook kijken wat ze er 
zelf aan bijdragen en aan kunnen doen. En dat 
gaan ze ook daadwerkelijk doen in hun praktijk, 
dus: kleine veranderingen in gang zetten.

• We gaan dat niet vrijwillig doen, iedereen doet mee 
en niemand mag “ontsnappen”.

• Alles moet gezegd kunnen worden zonder het te 
veroordelen. En we gaan ons vooral verwonderen, 
door met een open blik te kijken naar wat we zien 
in die geleefde werkelijkheid.

• Grote bijeenkomsten proberen we te vermijden, 
want het risico daarvan is dat er één persoon (vaak 
de procesbegeleider) hard staat te werken, terwijl 
de mensen om wie het gaat achterover hangen.

• Sturing van het ontwikkeltraject moet altijd in de 
lijn liggen, niet bij een stafmedewerker of bij de 
adviseur. Ouders besteden de opvoeding immers 
ook niet uit.

Als adviseur en begeleider probeer ik voornamelijk in 
te gaan op de zaken die door mensen zelf naar voren 
worden gebracht. Ik probeer als adviseur naast de men-
sen te gaan staan “die er van zijn” en het vooral niet 
van hen over te nemen. Mijn norm is daarbij altijd  
ontwikkelingsgericht: ik kijk naar wat mensen zelf 
kunnen en help ze waar ze ondersteuning bij nodig 
hebben. Kortom: op zoek gaan naar de zone van 
naaste ontwikkeling, zoals dat in de ontwikkelings -
psycho logie heet.’

In je boek bepleit je het belang van de inzet van theorie en 
onderzoek, tijdens het interveniëren in de geleefde werkelijk-
heid. Dat klinkt toch juist weer wat abstract. Waarom vind 
je het zo belangrijk om de brug te slaan tussen wetenschap 
en praktijk?
Joost Kampen: 'Theorie helpt juist om het inzicht in 
concrete situaties te verdiepen en te verrijken. 
Vanuit de theorie is bijvoorbeeld bekend waartoe men-
sen in staat zijn als ze zich in een groep bevinden. Ze 
doen dingen die ze uit zichzelf nooit zouden doen en ze 
kunnen oer-sentimenten de overhand laten nemen in 
hun handelen. Dat is interessant als je kijkt naar over-
levingsgedrag van mensen in verwaarloosde organi-
saties. Ze laten zich in zo’n context makkelijker mee-
slepen door wat in de groep “normaal” is. Onder invloed 
van sociale processen durft iemand bijvoorbeeld niet te 
zeggen dat hij het eigenlijk niet eens is met wat de groep 
collectief besluit of doet. 

Waardevol aan theorie en wetenschappelijk onderzoek 
is bovendien dat het relativeert of ontkracht wat  
nieuwe concepten in ons adviesvak ons beloven. Neem 
weer het voorbeeld van de zelfsturende teams: er is een 
veelheid aan literatuur en onderzoek bekend waarmee 
je op voorhand al kunt voorspellen dat zelfsturende 
teams in een bepaalde context niet gaan werken en 
waarom niet. In die onderzoeken worden namelijk  
condities genoemd waar het in veel organisatie-
praktijken bij de invoering al aan ontbreekt.

Behalve dat ik me graag laat inspireren door inzichten 
uit de wetenschappelijke literatuur, probeer ik mijn  
eigen praktijken en interventies ook steeds te onder-
zoeken. Ik houd bijvoorbeeld een journaal bij van de  
ervaringen die ik opdoe bij klanten. Daarin schrijf ik op 
wat ik zie en wat ik daarvan wil vasthouden. Het mooie 
is dat je op een gegeven moment een lijn ziet ontstaan. 
Dat helpt mijzelf om mijn inzichten een stap verder te 
brengen en het is direct van meerwaarde voor klanten. 
Klanten waarderen het als je opgedane inzichten uit an-
dere praktijken inbrengt. En ze zijn vaak ook oprecht 
geïnteresseerd in relevante vakliteratuur die ik aanreik. 

Als praktijkprofessional kun je een veel grotere zeggen-
schap ontwikkelen als je de praktijk kunt inbedden in, 
en betekenis kunt geven vanuit theoretische inzichten. 
Voor adviseurs vind ik dat een waarde die we hoog moe-
ten houden: de dingen die we vinden en roepen moeten 
echt gegrond zijn in onderzoek en theorievorming. Ook 
al is de verbinding tussen wetenschap en praktijk nog 
altijd een moeizame, het blijft mijn ambitie om die ver-
binding zoveel mogelijk te leggen in alles wat ik doe.’ 

Meer informatie
Kampen, J. (2017) 
Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties. 
Lessen uit de geleefde werkelijkheid.  
Deventer: Vakmedianet

Het helpt niet om één rotte appel uit 
de mand te halen; je moet naar het 

hele mandje kijken


