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De vicieuze cirkel van het vooroordeel 

Klopt jouw beeld van zwakke en goede presteerders wel? Managers baseren hun oordeel 

over medewerkers vaak op eerste negatieve indrukken en handelen daarnaar. 

Geconfronteerd met minder vertrouwen, minder zelfstandigheid en meer controle, gaat die 

medewerker op zijn beurt twijfelen aan zijn eigen capaciteiten en raakt gedemotiveerd. Een 

vicieuze cirkel die roept om interventie. 

Negatieve  beï nvloeding 

Slechtpresterende medewerkers hebben vaak leidinggevenden die niet met hun 

ondergeschikten kunnen omgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Jean-François Manzoni en 

Jean-Louis Barsoux die bij een aantal Fortune-100-bedrijven de relatie tussen leiderschap en 

de prestaties van ondergeschikten onder de loep namen. Zo kwamen zij het fenomeen van 

de 'negatieve beï nvloeding' op het spoor: de vicieuze cirkel die ontstaat wanneer er - door 

wat voor reden dan ook - problemen zijn in de relatie tussen leidinggevenden en hun 

medewerkers.  

 

Waarschijnlijk ken je het probleem zelf ook. Je zoekt zelden de schuld bij jezelf wanneer 

medewerkers onder de maat presteren. Toch zou het verstandig zijn om dat wél te doen, 

want uit het onderzoek van de INSEAD-onderzoekers komt ondubbelzinnig naar voren dat 

leidinggevenden - weliswaar onopzettelijk en meestal met de beste bedoelingen - mede 

debet zijn aan het falen van hun ondergeschikten.  

Self fulfilling prophecy 

Het 'syndroom van de negatieve beï nvloeding' ontstaat meestal onopvallend. De eerste 

aanzet kan verband houden met negatieve werkprestaties. Ook kan het ontstaan omdat 

leidinggevende en medewerker elkaar gewoon niet liggen. Gevolg is dat werknemers die als 

middelmatig worden beschouwd, langzamerhand volledig gaan beantwoorden aan de lage 

verwachtingen van hun leidinggevenden. Er ontstaat dus een negatieve self fulfilling 

prophecy. Dat proces verloopt vaak ongemerkt. 

Etiketten 

Net als iedere andere leidinggevende, herken je waarschijnlijk de neiging om etiketten te 

plakken. Om medewerkers in hokjes te verdelen: de 'sterke presteerders' en de 'zwakke 

presteerders'. Beide categorieën krijgen een andere behandeling. De sterke presteerders 
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worden ondersteund en geprezen, ze krijgen uitdagende opdrachten, hun fouten worden 

door de vingers gezien en hun ideeën serieus genomen. Bij de zwakke presteerders is het 

precies andersom. Kritiek, controle en gebrek aan erkenning zijn hun deel.  

 

Vicieuze cirkel 

Ook al is het begin van de negatieve beï nvloeding vaak niet duidelijk te traceren, in elk geval 

komt er een moment waarop jij je als leidinggevende zorgen begint te maken over de 

prestaties van je ondergeschikte. De meest logische maatregelen zijn dan: meer tijd en 

aandacht aan die medewerker besteden, eisen dat deze eerst overleg pleegt alvorens 

beslissingen te nemen, scherpere kritiek leveren, enzovoort. Maar helaas, die aanpak werkt 

averechts. De werknemer voelt zich gewantrouwd, gaat twijfelen aan zijn eigen kunnen en 

verliest zijn motivatie. De leidinggevende op zijn beurt beschouwt de teruggetrokken 

houding van de medewerker als bewijs van (opnieuw) slecht presteren en daarmee is de 

vicieuze cirkel rond.  

 

Kortom: jij generaliseert en de (negatief geëtiketteerde) medewerker sluit zich af. Omdat het 

mechanisme niet wordt herkend, grijpt niemand in, met als gevolg dat de 

'onderpresteerders' de organisatie uiteindelijk - al dan niet gedwongen - verlaten.  

Bij de wortel uitroeien 

Aan de wortel van het syndroom van de negatieve beï nvloeding liggen een paar 

hardnekkige, maar lang niet altijd juiste veronderstellingen over slechte presteerders. 

Jammer genoeg geloven de meeste managers er heilig in dat zwakke presteerders: 

• minder gemotiveerd zijn, minder energiek en niet geneigd om wat extra's te doen; 

• passiever zijn wanneer zich problemen voordoen of wanneer speciale projecten op 

stapel staan; 

• minder agressief zijn in het anticiperen op problemen; 

• minder innovatief zijn en niet snel genoeg ideeën aandragen; 

• een beperktere visie hebben en minder strategisch perspectief; 

• eerder geneigd zijn informatie achter te houden en op hun strepen te gaan staan, 

wat hen op hun beurt minder geschikt maakt als leidinggevende. 

Bestrijding 

Wil je het syndroom van de negatieve beï nvloeding bestrijden, dan moet je eerst je eigen 

opvattingen kritisch onder de loep moeten nemen. Vervolgens dien je bereid te zijn je 
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gedrag te veranderen via een zorgvuldig geplande en gestructureerde interventie. Die kan er 

als volgt uitzien: 

 

1. Je creëert de juiste context voor een gesprek. 

2. Leidinggevende en medewerker benutten het interventieproces om tot 

overeenstemming te komen over de symptomen van het probleem. 

3. Beide gesprekspartners ontwikkelen een gemeenschappelijk inzicht in de 

oorzaken van de zwakke prestaties op een bepaald terrein. 

4. Leidinggevende en medewerker zorgen ervoor dat zij het eens worden over hun 

prestatiedoelstellingen en over de vraag of ze met de relatie verder willen.  

5. Jullie zoeken samen naar een manier om in de toekomst directer en openhartiger 

met elkaar te communiceren. 

 

De volgorde van deze interventiestappen ligt overigens niet strikt vast. Het gaat erom dat 

alle vijf de stappen aan de orde komen. 

Voorkomen is beter 

Je kunt dus wel degelijk iets doen om het syndroom van de negatieve beï nvloeding te 

bestrijden. Maar beter is het ervoor te zorgen dat het überhaupt niet ontstaat. De INSEAD-

onderzoekers Mansoni en Barsoux trekken uit hun momentele onderzoek naar de 

mogelijkheden tot preventie van wederzijdse negatieve beï nvloeding enkele voorlopige 

conclusies: 

• Leidinggevenden die het syndroom consequent weten te vermijden, hebben als 

gemeenschappelijk kenmerk dat ze met al hun ondergeschikten op een verschillende 

manier omgaan. Met sommige medewerkers bemoeien ze zich intensiever dan met 

anderen en ook volgen en controleren ze sommigen meer dan anderen. Daarbij 

beperken ze niemand in handelingsvrijheid en ontmoedigen ze ook niemand. 

• Verder houden zij zich in het begin intensief bezig met hun medewerkers, en 

verminderen daarna hun bemoeienis geleidelijk. 

• Deze leidinggevenden stellen hun eigen aannamen en attitudes in de omgang met 

medewerkers voortdurend ter discussie.  

• Ook weten deze managers een klimaat te creëren waarin medewerkers zich vrij 

voelen om over hun prestaties en hun relaties met hun leidinggevende te praten. 


