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‘Woorden vergeten niet waar zij geweest 
zijn’, zei Deleuze (1992, 2004). Maar niet alle 
woorden zijn op even veel plekken geweest. 
Sommige woorden zijn lekker honkvast, zo-
als ‘verf’ en ‘bodem’. Maar neem nou het 
woord ‘onveilig’. Waar is dat woord allemaal 
al niet langs geweest? Langs vulkanen en 
oceanen, slagvelden en moordcomplotten, 
boormachines en cirkelzagen, seminaries en 
gezinnen waar de man zijn handen niet thuis 
kan houden. Maar ook langs kantoren met 
werkplekken die volgens de nieuwste richt-
lijnen zijn ingericht, inclusief statafels en ge-
zellige zitjes.

Maandagmorgen, 9.00 uur: op de agenda 
van het managementteam staat maar één 

onderwerp: bespreking van de uitslagen 
van het medewerkerstevredenheidsonder-
zoek. Alle ogen zijn gericht op de vrolijk ge-
kleurde staafdiagrammen en taartpunten 
van de rapportage. De scores zijn niet om 
over naar huis te schrijven, maar eerlijk 
gezegd hadden ze niet anders verwacht na 
de reorganisatie van het afgelopen jaar. De 
bespreking verloopt kalm, de toon is relati-
verend. Totdat vraag 67 in beeld komt: ‘Ik 
werk in een veilig werkklimaat.’ De score 
is 1,8 op een schaal van 1 tot 5. De MT- 
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weet nog wie mag blijven en wie weg 
moet. En als je mag blijven, moet je nog 
maar afwachten waar je terechtkomt en 
wat je takenpakket wordt.’

•  Onduidelijke sturing door dubbele sig-
nalen. ‘Met de nieuwe sturingsfilosofie is 
het voor ons als interne teamcoaches nog-
al onveilig geworden. Enerzijds krijgen 
we te horen dat de teams alle ruimte moe-
ten krijgen om zichzelf te ontwikkelen en 
dat wij dus op de achtergrond moeten blij-
ven. Anderzijds wordt keer op keer bena-
drukt dat wij de spil van het veranderings-
proces zijn, waar alles van afhangt. Zo heb 
je geen idee meer wanneer je het hier 
goed doet.’

•  Gevoel van oneerlijkheid. ‘Het is hier ab-
soluut onveilig. Een collega die hier nog 
maar een jaar werkt krijgt nu al promotie, 
terwijl ik na vijf goede beoordelingen op 
rij nog geen enkele stap omhoog heb kun-
nen zetten. Het is blijkbaar belangrijker 
dat je goed bevriend bent met de direc-
teur, dan dat je jaar in jaar uit puik werk 
aflevert.’

•  Niet vrijuit kritisch durven spreken. ‘Als 
je hier openlijk zegt wat je vindt, weet je 
nooit hoe dat uitpakt. Het kan zich zomaar 
tegen je keren. Dan krijg je een slechte be-
oordeling, zogenaamd omdat je je werk 
niet goed gedaan zou hebben. Maar dan 
weet je dat dit de prijs is die je betaalt voor 
je kritische opstelling.’ Dit niet vrijuit dur-
ven spreken kent ook een meta-variant. In 
dat geval durft men zich niet uit te spreken 
over het gebrek aan openheid, zekerheid, 
eenduidigheid of eerlijkheid: ‘Het is hier 
onveilig, maar daar ga ik niks over zeggen, 
want dat is niet veilig.’ 

Ongeacht of er sprake is van feitelijke of ge-
vreesde schade – er is altijd een gevoel van 

leden reageren stuk voor stuk ontzet: ‘On-
begrijpelijk!’, ‘Zijn ze nou helemáál? We 
hebben alles toch zorgvuldig aangepakt?’, 
‘Chroom-6 en de Groningse bodem, ja. 
Maar hoezo is het híer onveilig?’

De slagkracht van het woord is overduide-
lijk. Het is een woord met driedubbele 
woordwaarde, een woord dat – eenmaal uit-
gesproken – niet meer teruggaat in de fles. 
Het woord is een rood sein dat ons op de 
rem doet trappen, opdat we stil komen te 
staan en kunnen onderzoeken wat er aan de 
hand is. Over veiligheid valt immers niet te 
polderen (Cappers, 2019). Dat is de kracht 
van dit woord. Althans, voor problemen die 
niet terugpraten, zoals een wisselstoring. Als 
het probleem wel terugpraat, slaat de slag-
kracht van het woord om in verlamkracht. 
Dan brengt het ongemak en onrust met zich 
mee: wie heeft hier gefaald en wie draagt 
hier schuld?
Indachtig de woorden van Deleuze kunnen 
we het woord niet van zijn gevaarlijke lading 
ontdoen, want daarvoor is het op te veel 
plaatsen geweest. We kunnen wel proberen 
uit te zoeken welke gebeurtenissen aanzet-
ten tot gebruik van het woord. In de afgelo-
pen jaren hoorde ik het woord langskomen 
in de volgende situaties.
•  Sfeer van roddel en achterklap. ‘Het is 

hier echt onveilig. Iedereen praat over el-
kaar en niemand praat met elkaar. Zelfs 
leidinggevenden doen hier aan mee, met 
al hun oordelen over MT-collega’s. Je 
hoort ze over elkaar praten, maar je ziet 
dat ze elkaar in het persoonlijk contact 
ontwijken.’ 

•  Verandering met onzekere maar moge-
lijk grote consequenties. ‘Met deze nieu-
we reorganisatieplannen is het voor ons 
bijzonder onveilig geworden. Niemand 
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ke manier besproken zou worden. Een kor-
te, heldere powerpointpresentatie, een 
strakke agenda en een ervaren procesbege-
leider van HR moesten ervoor gaan zorgen 
dat dat ging lukken. 
En toch ging het mis, althans in de ogen 
van de teamleiders. Na afloop meldden ze 
zich allebei ziek. Ze hadden zich tijdens de 
bijeenkomst zeer onveilig gevoeld: onbe-
schermd tegen alle kritiek, met de rug tegen 
de muur, oneerlijk bejegend. En dat was de 
schuld van José. 
Nu is José in tranen: ‘Wat heb ik verkeerd 
gedaan? Gaat dit zich tegen mij keren? 
Misschien krijg ik wel een aantekening in 
mijn P-dossier ...’ De groep gooit alle inter-
visiespelregels overboord en put zich uit in 
collectieve verontwaardiging en support: 
‘Die teamleiders hebben geen enkel reflec-
tief vermogen en wentelen hun eigen onver-
mogen af op jou – schandalig!’

Het woord ‘onveiligheid’ heeft dus de bijzon-
dere eigenschap dat het overspringt van zen-
der (‘Ik [A] voel mij onveilig door het gedrag 
van B’) naar ontvanger (‘Maar nu voel ik [B] 
mij onveilig, omdat A dit over mij zegt’).1 

Deze relationele wisselstoring heeft bijna al-
tijd eenzelfde soort voorgeschiedenis, name-
lijk het ‘versterken versus dempen’-patroon. 
Ofwel: hoe meer de een zijn boodschap ver-
sterkt (‘Alle arts-assistenten vinden deze 
dokter een feeks’), des te meer zal de ander 
deze boodschap dempen (‘Kom, kom, ze is 
wel heel goed in haar vak. En je moet ergens 
tegen kunnen als je medisch specialist wilt 
worden. Je moest eens weten hoe wij in onze 
tijd zijn opgeleid!’). En hoe meer de een 
dempt, des te meer zal de ander gaan ver-
sterken. 
Dit verlammende circulair-causale patroon 
(Choy, 2005) houdt op den duur echter geen 

kwetsbaarheid en de overtuiging dat je op je 
hoede moet zijn. ‘Onveilig’ is vanuit het per-
spectief van de zender bezien dan ook een 
veilig woord. Je kunt er tegelijkertijd mee 
onthullen en verhullen. Je hoopt dat je zo 
buiten schot kunt blijven en de boodschap 
los van jou zijn werk gaat doen. Maar zo 
werkt het niet, want woorden zitten altijd 
aan mensen vast. En een woord komt ergens 
aan – en hard ook. 
Want wat gebeurt er als het woord voor jou 
bestemd is? Het woord zinkt dan in een 
cocktail van verwarring (‘Wat heb ik niet ge-
zien?’), schuldgevoel (‘Ik heb misschien een 
fout gemaakt’), angst (‘Welke repercussies 
ga ik ondervinden?’) en boosheid (‘Ik ben de 
kop-van-jut en dat is niet eerlijk’). Gelukkig 
kan degene die deze beker moet leegdrinken 
rekenen op de steun van zijn vrienden. En 
zo beweegt het woord zich heen en weer tus-
sen vriend en vijand, onmachtig om hen na-
der tot elkaar te brengen. Ik heb het vaak ge-
noeg van dichtbij meegemaakt.

De interne coaches en procesbegeleiders 
zijn op een dinsdagmiddag bijeen voor de 
tweemaandelijkse intervisiebijeenkomst. 
José wil graag haar casus inbrengen, want 
ze zit met iets in haar maag. Ze heeft het 
labteam begeleid bij het bespreken van hun 
cultuurscan. José had de bijeenkomst zorg-
vuldig voorbereid met de twee teamleiders 
en enkele laboranten. Dat was ook nodig, 
want de scan liet een scherp en negatief 
oordeel zien over de beide teamleiders: star 
in de uitvoering van regels, geen oplossend 
vermogen en weinig aandacht voor de me-
dewerkers. 
De teamleiders herkenden het beeld niet, 
maar ze waren zonder meer bereid tot een 
gesprek met het team. Op voorwaarde dat 
het rapport op een constructieve en eerlij-

We moeten het woord dat geven, waar het 
zo dwingend om vraagt: aandacht. Aandacht 
voor de verhalen die het in de loop der tijd 
heeft verzameld, om te kunnen begrijpen 
wanneer het woord de kamer in komt. Maar 
ook aandacht voor zijn impact en zijn effect 
op degene voor wie het woord bedoeld is. 
Aandacht voor het overspringeffect. Aan-
dacht voor het ‘dempen en versterken’- 
patroon dat almaar voortgaat, totdat het 
woord de cirkel hardhandig doorbreekt. 
Om dan – hoe pijnlijk en moeilijk ook – rij-
kere verhalen met elkaar te gaan maken, met 
nieuwe woorden. Woorden met wellicht wat 
meer precisie en wat minder lading. Het 
woord ‘onveilig’ heeft zijn werk dan gedaan, 
al zal het niet vergeten waar het geweest is. 

stand. Uiteindelijk wordt de cirkel doorbro-
ken met het indrukken van de noodknop: 
‘Het is hier onveilig!’ Waarop de ander denkt: 
‘Er klopt iets niet ... Hier wordt gemanipu-
leerd.’
Het woord ensceneert een archetypisch da-
der-slachtofferverhaal: het verhaal van zwart 
en wit, goed en fout, oorzaak, schuld en on-
schuld. Een ‘beetje onveilig’ bestaat immers 
niet. Het wordt een ‘dun’ verhaal en dunne 
verhalen creëren dunne oplossingen, zoals 
het noodgedwongen vertrek van degene die 
als de oorzaak van het probleem wordt aan-
geduid.2 Ook al weet iedereen dat dit niet 
‘het hele verhaal’ is. Voor dunne oplossingen 
moet dan ook vaak een hoge prijs worden 
betaald.
Het woord ‘onveiligheid’ is tegelijkertijd 
sterk en zwak: sterk in zijn signaalwaarde, 
zwak in zijn vermogen om de onderlinge 
spanning die het teweegbrengt op te heffen. 
Wat moeten we met dit woord, dat zowel 
pijn onthult als pijn doet? Het laat zich niet 
tussen haakjes zetten en als je het door-
streept, blijft het te lezen.3
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