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4 Niveaus in groepen

fnleiding

Inhoud en betrekking

Inhoudsniveau en interventies

Procedureniveau en interventies

Interactienive au en interventies

B estaansniveau en interventies

Het bestaansniveau in taakgerichte groepen

Contextniveau

Oefening: Herkennin g v an vijf niveaus in groepen

Vragen bij de niveaus van groepsfunctioneren

Themagecentreerde interactie

Nog drie niveaus

Niveau van ethiek

Mythisch niveau

Oefening: Het ganzenbord als archetype

Zingevrngsniveau

Een overzicht van interventies

4.r.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4-9

4.fo

4.1r

4'r2

4.r3

4.r4

4'r5

4.16

4.r7

4.1 Inleiding

lnparagraaf z.z besprak ik het onderscheid tussen taak en proces, tussen taakaspecten

en sociaal-emotionele aspecten in groepen. Daarbij merkte ik op dat elke groep tege-
lijkertijd op deze twee niveaus functioneert. AIs we groepen beter willen begriipen en

met groepeî gaa:n werken, lrlijkt deze tweedeling echter te grof. Daarom heb ik het taak-

níveau nader opgedeeld in twee níveaus: het inhoudsniveau en het procedureniveau.
Het inhoudsniveau.betreft alle gedrag'waarmee de groep werkt aan de doelstelling en
de taak, dus naar wa,t er in de groep gebeurt. ik bespreek dit uitgebreid inpangraaf 4.3.
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Het procedureniveau verwijst naar hoe de groep aan de taak werh, zoals de gevolgde

werkrviizen en procedures ter concretisering van de doelsteliing. Dit komt aan bod in
pangraaf 4.4.

Het sociaal-emotioneel niveau heb ik nader opgesplitst in het interactieniveau en het

bestaansniveau. Het interactieniveau verwijst naar het groepsproces en dus naar wat er

tussen de groepsleden gebeurt, terwijl het bestaansniveau verwiist naar het individuele

proces en naar wat er binnew de afzonderlijke groepsleden gebeurt. Deze twee niveaus

komen aan bod inparugraaf 4.5 en paragraaf 4.6.Daamaast spelen er in groepen ook

invloeden vanuit de omgeving van de groep, dus invloeden van buíten de groep. Dit vat ik
samen onder de term contextniveau. Dit niveau komt aan bod inparagraaf 4.8.

Het gaat dus om viif niveaus (zie ook figuur 4.rl:
r. inhoudsniveau: het werk aan de doelstelling en de taak (wøtl;

z, procedureniveau: de werkwijze ter concretisering van de doelstelling (hoel;

3. interaclieniveau: het groepsproces en de onderlinge betrekkingen (tussenl;

4. bestaansniveau: het individuele proces van ieder groepslid (bínnen);

5. contextniveau: invloeden die in de groep doorHinken vanuit de context, biivoorbeeld

maatschappelijke invloeden (buitenl.

Communicatie en gedrag in groepen kunnen we beter begriipen door zicht te hebben

op wat et zich tegelijkertijd aßpeelt op al deze niveaus. Dit kan soms verwarrend ziin.

fuist door de verschillende niveaus kan de interactie zeer gevatieerd ziin, maar tegelij-

kertijd ook gevoelig voor verwarringen en storingen. Ik bespreek in dit hoofclstuk de

vijf genoemde niveaus in groepen en vul dit aan met nog drie niveaus: het niveau van

ethiek (pangraaf 4.8), het mythische niveau (paragraaf 4,t41 en het zingevingsniveau

(paragraaf 4.16l.De beschrijving van deze acht niveaus vormt het grootste deel van dit

hooftlstuk.

Nu is niet elk niveau steeds even sterk zichtbaar tijdens het functioneren van de groep.

Dit hangt niet alleen af van het waarnemingsvermogen van de werker, maar ook van het

type groep én van de fase waarin de groep verkeert. Zo zijn in taakgroepen of in oplei"

dingsgroepen vooral de eerste twee niveaus (inhoud en procedure) manifest. Toch spe-

len daar ook onderlinge betrekkingen en persoonlijke wensen en behoeften (behoeften

aan erkenning bijvoorbeeld). Alleen zal de groepsbegeleider daar minder mee doen en

dus minder interveniëren op betrekkings- of bestaansniveau.

:

I



inhoudsníveau

procedureniveau

interactie n iveau

bestaansniveau

contextniveau

83

zgl

t4
o/,(,
z

H

z

Figuur 4.1 Celaagdheíd van groepsfu nctíoneren

Het onderscheid tussen het functioneren op taakniveau en het functioneren op sociaal-

emotioneel niveau loopt parallel aan een ander gebruikelijk onderscheid, namelijk het

onderscheid tussen functioneren op inhoudsniveau en functioneren op betrelkingsni-
veau. Hier sta ik eerst kort bij stil.

4.2 Inhoud en betrekking

De tweedeling russen inhoudsniveau en betreldcingsniveau stamt uit de systeem- en
communicatietheorie, zoals die in hetbiizonder door de publicaties van'W'atzlawick (o.a.

t97o) bekend geworden is. Dit is geen specifìeke groepsdynamische theorie, maar een

algemene benaderingvan menselijke communicatie. De stelling is dat communicatie
zich aßpeelt op verscheidene niveaus en dat cammunicatie belangnjkaanbetekenis ver-

liest door slechts aandacht te hebben voor één niveau, bijvoorbeeld door de communi-
catie uit ziin contert te lichten. tn elk geval zíjn twee niveaus gelijktiidíg aanwezig: het
inhoudsniveau en het betrekkingsniveau.
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Het inhoudsniveau betreft de informatie, de inhoud, het bericht. Op het betrekkingsni

veau wordt aangegeven hoe de inhoud moet worden opgevat door degene voor wie die

l¡estemd is, bijvoorbeeld als een neutrale mededeling, als een vraag, als een verzoek, als

een bevel, als een grapje enzovoort. Op het betrekkingsniveau geefï de zender dus tege'

lijk aan hoe hij zijn relatie tot de ontvanger definieert: hoe hij zichzelf ziet in relatie tot

de ander. Bijvoorbeeid: ik zie jou a1s iemand die ik bevelen kan geven, of als iemand die

ik in vertrouwen kan nemen, of als iemand van wie ik veel kan leren, of als iemand met

wie ik graagbevriend wil zijn. Dit zijn aliemaal verschillende relatievormen' We geven

deze relatiewens echter zeldenmet evenzoveel woorden aan. Meestal laten we deze wens

merken door de manier van praten en door non-verbaal gedrag. Voor de hrssenmense-

lijke communicatie is het betrekkingsaspect van minstens even grote betekenis als het

inhoudsaspect.

Communicatieproblemen liggen vaak op betrekkingsniveau

Problemen en conflicten liggen in veel gevallen niet op het niveau van de inhoud, maar

op dat van de betreldcing.Zokanbij een meningsverschil bijvoorbeeld eindeloos getwist

worden over de vraag 'Wie heeft er gelijkl' (inhoudsniveau), terwijl de eigenlijke vraag

luidt 'Wie krijgt er gelijkl' Of 'Wie is de baasl' (betreldcingsniveau). Niet alleen op het in-

houdsniveau, maar ook op het l¡etrekkingsniveau ontwildcelen groepen duurzame inter'

actiepatronen. De systeemregels bepalen dus het netwerk van onderlinge betrekkingen.

Het is dít niveau van de onderlinge betrekkingen dat ik het interactieniveau in de groep

noem. In hooftlstuk1 g ik dieper in op het betrekkingsniveau. Ik bespreek nu de acht

niveaus van groepsfunctioneren.

4.3 Inhoudsniveau en interventies

Wanneer we in groepen onze aandacht richten op het inhoudsniveall, letten we vooral

op de gespreksinhoud: het thema of het agendapunt dat aan bod is. Dit is het eerste ni-

veall waarnaar de aandachtvan de groepsbegeleider en het groepslid uitgaat, De groep

dient helder te hebl¡en waar het in wezen over gaat. 'Wanneer deze inhoud niet scherp

is, wordt de groep stuurloos. Het duidelijk hebben van de inhoud bespaart de groep dus

veel storingen.

Wanneer een groep niet lekicer gelopen heeft, kunnen we achteraf nagaan of er storin-

gen gespeeld hebben op dit inhoudsniveau. Zoals: 'Was het wel duidelijk waarover het

ging? Had iedereen hetzelftle probleem ofhetzelfde thema in gedachtenl Ziin (wanneer



het probleem of thema onduidelijk was) de onduidelijkheden uitgesprokenl Waren er
verschillende verwachtingen over de inhoudl Bestond er wel voldoende duidelijkheid
over het gewenste eindresultaatl

\Vanneer we het hebben over het inhoudsniveau, letten we vooral op de gesprekson-

derwerpen, dat wil zeggen op wat met zoveel woorden gezegd wordt. In aigemene zin
kan de inhoud niet alleen het gespreksonderwerp of het aan de orde zijnde agendapunt

betreffen, maar ook de lesinhoud, het werk waarvoor de gïoep bij elkaar gekomen is, het

probleem dat opgelost moet worden, het besluit dat genomen moet worden, het resultaat

dat gehaald moet worden, het concrete doel dat gerealiseerd moet worden enzovoorl.

Vaak is dit gekoppeld aan een gerichtheid op de taak. Wanneer een groep werkt op

inhoudsniveau, zien we vaak een taakgerichte, resultaatgerichte, productgerichte, oplos-

singsgerichte of planmatige aanpak. In Engelstalige literatuur worden vaak de termen
problem solvíng en plønned chønge gebruikt ('probleemoplossing' en 'planmatige veran-

deting').

lnterventies op inhoudsniveau

De leider of begeleider van de groep heeft op dit niveau vooral de taak om de groepsactivi-

teít of de groepsdiscussie zo goed mogelijk te leiden en samen te vatten. Dit kan hij doen

door een of meer van de volgende interventies:

l. Luisteren en samenvatten

Luisteren: ieder groepslid laten merken dat gehoord ís wat hij gezegd heeft.

Coördineren: overeenkomsten of verbanden aangeven tussen wat verschillende

groepsleden gezegd hebben.

Een samenvatting geven.

Tot een conclusie of afrondíng komen

z. lnformatie geven of opvragen

Heldere ínformatie geven over de doelstelling en de taak van de groep, maar ook infor.

mat¡e die de groep nodig heeft voor een zÍnvolle discussie.

Het onderwerp (of thema of agendapunt) goed ínleíden en in een kader plaatsen.

Afbakenen van het onderwerp, waken voor afdwalíngen.

Het thema of onderwerp verhelderen of onderbouwen.

Feíten inbrengen.

Eigen ervaringen vertef len met betrekking tot het onderu,rerp.
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Om informatie of opheldering vragen

Achtergronden toelichten.

3. Meningen geven of opvragen

Eigen mening geven.

Meningen opvragen: proberen los te krijgen wat groepsleden denken of vinden

4. Voorstellen doen of opvragen

tnitiatíef nemen (bijvoorbeeld suggesties doen), oplossingen voorstellen, nieuwe

ideeën inbrengen.

De groepsleden vragen om voorstellen.

5. Deskundigheid tonen

lnhoudelijke deskundigheíd laten merken, zoals tonen van vakkennis.

Goede voorbereidi ng: zijn'verhaal' goed kenne n, ziin onderwerp beheersen.

6. Aansluiten

Aansluiten op het niveau van de groep door taalgebruik en moeilijkheidsniveau van

het gesprek af te stemmen op de groepsleden.

De inhoud laten aansluiten op wat de groepsleden alweten.

4.4 Procedureniveaueninterventies

Het procedureniveau is een onderdeel van het taakniveau. Terwiil de groep aan de taak

en de doelstelling werh, doetze dit ook op een bepaalde manier. Die manier kan de taak'

vervulling bevorderen of afremmen. Het kiezen van een goede \¡¡erkwiize of procedure

is dus van groot belang voor de taakvervuliing. Terwijl we bij het inhoudsniveau vooral

letten op wntde groepsleden voor de taakvervr.rlling doen en bespreken, letten we bij het

procedureniveau vooral ap hoe de groep aan de taak werkt.

Vragen over het functioneren ven groepen

Wanneer een groep niet goed functioneert en veel storingen kent, kan dit liggen aan

een onjuiste procedure of aanpak. We kunnen ons in dit verband de volgende vragen

stellen: Kan het zljn datde groep een onjuiste procedure hanteertì Dat de aanpak niet
bij het onderwerp of het probleern pastl Dat de functie van de bijeenkomst niet voor



alle groepsleden duidelijk isl Gaat het om het uitwisseien van meningen, om inspraak

of ommeel¡eslissenl Is het duidelijk of het gaat om beeldvorming, oordeelsvorming of

besluitvormingl Wil de groep misschien te veel in de beschikbare tijdì Is het voor de

deelnemers duidelijk hoe gewerkt gaat worden) Is de agenda of het programma duide-

líjk? Zijn de voorbereidingen adequaatl Heeft iedereen zich voldoende kunnen voorbe-

rciden ibijvoorbeeld door het lezen van bepaalde stukken die toegestuurd zijn)l Ziin de

verantvvoordelijkheden duidelijkl Is vooraf duidelijk wat het vervolg van het gesprek zal

ziin? Is de rol van de gespreksleider helderì Hoe meer van zulke vragen een negatief ant-

woord krijgen of onbeantwoord blíjven, hoe meer storingen er te verwachtenzijn in het

functioneren van de groep. En te veel storingen druld<en de productiviteit en leiden tot

frustraties bij iedereen. Dit kan in belangrijke mate voorkomen worden door een goede

voorbereiding en uiwoering op procedureniveau.

Structuur van de groep

In het algemeen geldt op dít niveau het belang van het bieden ven een goede structuur of

het bieden van ondersteuning waardoor de groep zelf zijn eigen structuur kan bepalen.

Bij structuur kun je denken aan keuzen van werktijden van de groep, de frequentie van

samenkomst, tijdsbewaking, regels voor vertrouwelijkheid. Een iuiste structuur zal de

groepsontwildceling bevorderen. Een gebrekkige structuur zal deze ontwikkeiing afrem-

men of zeifs bloldceren. De groep blijft dan 'hangen'in een steeds terugkerende vicieuze

cirkel waarin onmacht en frustratie gaan overheersen.

Methodiek

Wanneer we de aandacht richten op het procedureniveau van een groep, letten we op

de wijze waarop gewerkt wordt aan de doelstelling of de taak: de gevolgde methodiek of

werkwijze. Dit kan een groepsdiscussie zljn of eenkringgesprek. Ook valt te denken aan

werkvormen als rollenspelen, gesprekken in subgroepen, trainingsoefeningen of huis-

werkopdrachten en het maken van praktische afspraken. Tot het procedureniveau hoort

ook de wljze waarop de groep tot besluítvorming komt, evenals het lciezen van een ge-

schikte structr.rur, bijvoorbeeld een tijdsindelingvarL de groepsbijeenkomst. Het opstel-

len van een agenda of een programma is dan ook een belangrijke interventie. Daarmee

legt de begeleider niet alleen een tijdsin delíngvast, maat regelt hij ook al veel zaken die

de inhoud betreffen. Het vaststellen van een programma voor verschillende bijeenkom-

sten heet programmeren, De begeleider maakt daarbij keuzes voor een structLrur die zo

goed mogelijk is afgestemd op de doelstelling van de groep. Prcgrammeren betekent het

operationaliseren van de doelsteiling.
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Omgangsregels

Ook afspraken over participeren ín de groep, over vertrouweiijkheid en over omgangs-

regels (zoals luisteren, elkaar laten uítspreken) en eventueel ook over het omgaan met

emoties (zoals 'niet weglopen') behoren tot het procedureniveau. Vooral in officiële ver-

gaderingen ziin procedures sterk aan de orde. Daar gelden slraicke regels voor deelname

aan de groepsdiscussie en voor het uitspreken van ongenoegen, bíjvoorbeeld in de vorm

van moties. Ook in allerlei 'gewone' groepen klinken vaak procedureopmerkingen ('Daar

hebben we het vandaag niet over', 'Daar rnoeten we het een andere keer nog eens over

hebben').

Werkvormen

Wat betreft mogelijke procedures in groepen wijs ik op de grote hoeveelheid werkvor-

men die de begeleider ter beschikking staan vanuit de wereld van interactietrainingen,

groepstrainingen en didactisch groepswerk. Er is een schat aan methodieken, technie-

ken, oefeningen en werkvormen l¡eschikbaar. Zo zijn er allerlei werkwijzen voor brain-

storming, diverse besluitvormingsprocedures, vergadertechnieken, gesprekstechnieken,

discussietechnieken, methodieken voor conflicthantering en adviesprocedures. De hand-

boeken bieden een schat aan inspiratie aan de begeleider die creatief een werkwijze voor

zijngroep wil ontwild<elen (zie bijvoorbeeld Dirkse-Hulscher & Talen, zooT; Durlinger,

zorr; Bijkerk&VanderPloeg, zotz;DeGalan, zoro,zorr; Karreman,2oro; IGufman&

Ploegmakers, 2oro; Mulder & Budde, zoo6; Mulder e.a., ?'o1o; Oomkes, zoor).

lnterventies op procedureniveau

Naast wat ik hiervoor al aangegeven heb, kom ik tot de volgende interventies voor groe-

pen;

Een duldelijk programma of een duidelijke agenda bieden.

Vooraf informatie toesturen, bíjvoorbeeld een toelichting op de agenda en de beno-

digde bijlagen (stukken die iedereen ter voorbereiding moet lezen).

Regels voor participatie helder aangeven.

Duidelijke uitleg geven bij opdrachten.

Storingen soms voorrang geven; breder gezegd: het programma of de agenda flexibel

aanpassen aan de situatie en aan de groep.

Grenzen stellen.

Veilige werkvormen kiezen.

Afi,visseling aanbrengen in de werkvormen (kleine groepjes, plenaír).



Op de verschillende leerstijlen van de deelnemers inspelen.

6oede timing en tijdsbewaking.

Zorgvuldígheid bij het nakomen van afspraken.

Afi,vezigen laten bijpraten door groepsleden.

Verbindingen leggen met eerdere bijeenkomsten.

Methodísche verantwoording geven.

Anzichlbarcinterventies

Verder behoort een groot aantal 'onzíchtbare interventies' tot het procedureniveau. Om-

dat ze voor de groepsleden niet zichtbaar zljn, is het wellicht beter om hier te spreken

van 'acties' in plaats van 'interventies'. Deze onzichtbøre øcties vinden plaats in de voor-

waardenscheppende sfeer. Als ze goed uitgevoerd worden, blijven ze onzichtbaar voor

de groepsleden. Ze zijn van groot belang orndat een slechte uitvoering daarvan tot veel

storingen en irritaties kan leiden. Tot zulke onzichtbare acties in de voorfase behoren:

Een geschikt lokaal kiezen.

De meeste geschikte frequentie bepalen (hoe vaak komt de groep bij elkaar en hoe-

lang per bijeenkomst).

Hulpmiddelen verzorgen (bord, overhead, papier).

Gastsprekers of andere relevante informatiebronnen bijtijds inschakelen of regelen

(video, fìlm).

Zorgen voor koffie en thee, evenfueel ook een bloemetje enzovoort.

Zulke voorbereidende acties zijnvanbelang, wantze bevorderen sterk het ldimaat en de

sfeer waarin de groep aan het werk gaat.

4.5 Interactieniveaueninterventies

Onder het interactieniveau vallen alle groepsdynamische processerr, zoals het groeps-

ldimaat, lidmaatschap (het erbij horen), leiderschap, comrnunicatie, interactie en parti-

cipatie, verdeling van macht en invloed, cohesie, gevoelens van betrokkenheid, affectie

en sympathie, subgroepsvorming, groepsontwikkeling, groepsnor:rneî en conformiteit
aan deze normen. 'Wanneer de groepsbegeleider hier goed op inspeelt, kan de groep zich
tot een effectieve eenheid ontwikkelen en kan de kracht van groepswerk volledigtotzijn
recht komen. Eenvan de methodieken om dit te bereiken is groepswerk. Elders (zieYan
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Aken, 1996) heb ik groepswerk als volgt omschteven: 'Groepswerk is een methodiek
voor het bevorderen van sociale veranderingsprocessen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van het bewust en doelgericht aansturen van groepsfenomenen, vooral op het vlak van
de relatie fussen de werker en de relaties tussen de groepsleden.' Groepswerk richt zich
dus sterk op het interactieniveau. Hetzelfcle geldt in principe voor elke vorm van begelei
den van groepen, dus ook voor groepspsychotherapie, groepstraining, groepscoaching,

teambegeleiding enzovoort.

De kracht van groepen

Waaruit bestaat nu de kracht van groepenl tn een artikel over groepsmaatschappelijk

werk noemt Goossens (eooi) negen factoren die de Ïracht van groepen aangeven. Daar-

van noem ik er hier zeven:

r. Groepen bieden een veilig ieerkiimaat voor nieuw gedrag.

2. Groepen bieden aan deelnemers veel mogelijkheden om van elkaar te leren door
middel van feedback, ervaringen, informatíe en interactie.

3. Groepen ondersteunen mensen bij pogingen hun isolement te doorbreken.

4. Groepen helpen deelnemers om herkenning en erkenning te vinden voor de eigen
problematiek.

5. Groepen spreken deelnemers aan op verscheidene rollen, want in groepen kunnen
deelnemers zowel geholpene als helper zijn.

6. Van het werken met groepen kan een belangrijke preventieve werking uitgaan.

7. Groepen zijn ook uitermate geschikt voor informatieoverdracht.

Bovendien werkt in groepen ook een groot aantal genezende factoren, zoals altruTsme,

groepscohesie, catharsis, universaliteit, identifìcatie, herbeleving, zelfrnzícht, het wek-
ken van hoop, humor en existentiële factoren (zie Yalom, rygr), Door al deze factoren
kunnen groepen een sterk medium zljnvoor gedragsverandering en andere leerproces-

sen. Deze factoren komen echter alleen tot hun recht wanneer de groep methodisch en

deskundig begeleid wordt. En zoals al eerder gezegd, speelt in deze begeleiding het inter-
actieniveau een doorslaggevende rol. Men spreekt ook wel van het groepsproces, van het
sociaal-emotionele niveau van de groep of van het betrekkingsniveau. Omdat daarbij de

aanðackúvooral gerichtis op de onderlinge interacties en relaties tussen de groepsleden,

ligt bij dit niveau het accent vooral op wat er zich tussew de groepsleden afspeelt.

Twee dimensies in relaties

In het patroon van onderlinge relaties spelen twee hooftldimensies: enerzijds die van de

macht ('Wie heeft het voor hel zeggen in deze groepl'), anderzljds díe van de onderlinge



betrokkenheid, tot uitíng komend in gevoelens van nabijheid en wederzijdse sympathie.

Op precies deze twee dimensies is de zogeheten Roos van Leary gebaseerd, die ter sprake

zalkomen in hooftlstuk 8.

Yr agen over het interactieniveau

fe kunt een indruk krijgen van het interactieniveau van een concrete groep door ie het

volgende af te vragen: Wat valt er te zeggen over het groepsldimaat in deze groepl Wil
iematd.veei overwicht hebbenl Is er een informele leiderl Wat speelt er tussen d.e men-

senl Wat voor normen gelden in deze groepl Is er sprake van subgroepsvormingl Wor-

den er bepaalde zaken niet uitgesprokenl

lnteruenties op interactíeniveau

Op het ínteractieniveau ziin veel interventies mogelijk waarmee de begeleider tegemoet

kan komen aan de psychosociale behoeften van de groep en een bijdrage kan leveren

aan de opbouw van een groepsklimaat waar ieder groepslid zich sociaal-emotioneel thuis
voelt. lk noem een aantal van zulke interventies:

Ruimte nemen voor een goede kennismaking, een persoonlíjke begroeting en een rus-

tige start.

ln het begin van de groep vaak gebruikmaken van subgroepjes, waardoor de kans

toeneemt dat ieder groepslíd een bijdrage levert.

Aansluiten bij de ervaring en de beleving van de groepsleden, bijvoorbeeld met ge-

richte vragen ('Hoe zit iedereen erbijì', 'Kunnen we verderl,).
Een klímaat van veíligheid en vertrouwen bevorderen, Denk aan positíef bekrachtigen
van ieders inbreng, herkenning bij elkaar stimuleren, bepaalde normen stimuleren
(zoals: 'verschillen mogen er ziin: we hoeven niet aflemaal hetzelfde te denken').
Een open en directe communicatie in de groep stimuleren, bijvoorbeeld door groeps-
leden rechtstreeks op elkaar te laten reageren en door de onderlinge communicatíe en

eventuele rollen en posities ín de groep ter sprake te brengen ('ik merk dat we hier niet
allemaal hetzelfde over denken').

Krítiek of weerstand accepteren en seríeus nemen en als dat mogelijk is het program-
ma oP de betreffende punten bijsturen ('judohouding') of de eigen leiderschapsstijl
aanpãssen aan de groep.

Krítiek op de leider toestaan en (indien van toepassing) heretíketteren als een con,
structieve poging tot een verbetering van het groepsfunctioneren.
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