
Hoofdstuk I
Structuurelementen

1
Groepsdynamiek

De meest simpele omschrijving van een groep is: twee of meer van iets. Passen
we dit op mensen toe dan vormt iedere verzameling van twee of meer mensen
een groep. Studenten die op hun computer een werkstuk schrijven, mensen die
op de bus staan te wachten en kinderen die een rood petje dragen. Toch zijn dit
doorgaans niet het type groepen dat we op het oog hebben als we het over
groepsdynamiek hebben. Psychologisch gezien wordt een groep eigenlijk pas
interessant als zij meer is dan een verzameling mensen die een eigenschap of
activiteit met elkaar delen zoals aan het werk zijn, op een bus wachten of een
rood petje dragen. De meer ingewikkelde definities van het begrip groep stel-
len daarom dat we pas echt van een groep kunnen spreken als de leden niet
alleen iets gemeenschappelijks hebben, maar elkaar ook beïnvloeden. Dus wan-
neer bovengenoemde studenten via een netwerk gezamenlijk een werkstuk
gaan maken, veranderen zij van een verzameling in een groep omdat er weder-
zijdse beïnvloeding ontstaat. Hetzelfde geldt voor de rij wachtenden als een
van hen begint te duwen en voor de kinderen met rode petjes als zij samen kin-
deren met blauwe petjes beginnen te pesten.

Onderlinge beïnvloeding is het sleutelbegrip van de groepsdynamiek. Vol-
gens sommige opvattingen dient deze beïnvloeding bovendien in zogenaamde
‘face to face’-groepen plaats te vinden. Groepsleden zouden zich dus ook fysiek
in elkaars gezelschap moeten bevinden. Met de beschikbaarheid van de moder-
ne communicatiemiddelen lijkt dit echter een overbodige eis; ook deelnemers
aan een nieuwsgroep of een ‘chatbox’ via internet en mensen die telefonisch
vergaderen beïnvloeden elkaar in voldoende mate om van een groep te spreken.

Soms zoeken mensen elkaar op met de vooropgezette bedoeling zich door
elkaar te laten beïnvloeden, zoals managers die met elkaar van gedachten wis-
selen over een te voeren beleid, vrienden die een feestje bouwen, hooligans die
matten en deelnemers aan een therapiegroep die willen veranderen. Dit voor-
nemen is echter niet noodzakelijk. Sociale beïnvloeding vindt ook plaats zonder
dat mensen daar echt voor gaan zitten en zelfs veel meer dan men gewoonlijk
denkt of in de gaten heeft. De meeste sociale invloed vindt namelijk ongemerkt
plaats terwijl de gevolgen nochtans verstrekkend kunnen zijn, bijvoorbeeld het
zogenaamde ‘omstanderseffect’ (Latané & Darley, 1970). Dit is het verschijnsel



dat hoe meer omstanders getuige zijn van een in nood verkerend slachtoffer,
des te geringer de kans is dat zij hulp bieden. Een van de redenen hiervoor is
dat enkel en alleen door de aanwezigheid van andere mensen, gevoelens van
persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat het slachtoffer overkomt, gespreid
en verdund worden. Toeschouwers voelen zich daardoor niet persoonlijk aan-
gesproken en de impuls om te helpen verdwijnt. Bij het bespreken van de socia-
le vergelijkingstheorie in hoofdstuk II paragraaf 3.1 zal ik nader ingaan op dit
opmerkelijke verschijnsel.

Groepsdynamiek is de wetenschap die dit soort beïnvloedingsverschijnselen in
groepen bestudeert. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe beïnvloe-
den mensen in een groep elkaar precies? Onder welke omstandigheden gebeurt
dat vooral? Wat is de invloed van groepseigenschappen zoals grootte, organi-
satie, cohesie en leiderschapsstijl op het functioneren van deelnemers? Bevor-
deren groepen de prestaties van mensen of werken ze juist remmend of zelfs
verlammend, zoals bij het omstanderseffect? De antwoorden op dit soort vra-
gen zijn uiteraard van wezenlijk belang voor het werk van groepstherapeuten
en van anderen die groepen gebruiken als context van veranderingsprocessen.
Ook voor mensen die zich niet expliciet met groepen bezighouden, kunnen de
bevindingen van de groepsdynamiek echter relevant zijn. Iedereen die het
gedrag van mensen in alledaagse situaties wil begrijpen, kan niet om het ver-
schijnsel sociale beïnvloeding en daarmee om de dynamiek van groepen heen.
Sociale beïnvloeding vindt immers altijd binnen een groep plaats. Groepen zijn
overal aanwezig in ons dagelijks leven en wellicht is dit een zo vanzelfsprekend
gegeven dat we niet in de gaten hebben hoe sterk we hierdoor beïnvloed worden. 

Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom het in de psychologie vrij lang
geduurd heeft voordat men zich voor groepen ging interesseren. Net zoals men
in de natuurkunde pas vrij laat belangstelling kreeg voor het verschijnsel van
de zwaartekracht; het is nu eenmaal vrij vanzelfsprekend dat iets op de grond
valt als je het loslaat. Over iets dat vanzelfsprekend is, worden geen vragen
gesteld en waar geen vragen gesteld worden, zoekt men niet naar verklarin-
gen. In hoofdstuk V paragraaf 2.3, de attributietheorie, zullen we overigens
zien dat dit niet alleen voor de wetenschap geldt, maar ook voor mensen in het
algemeen als zij zich met elkaars gedrag bezighouden: wij zijn niet geneigd om
vragen te stellen aan mensen die zich volgens onze verwachtingen gedragen;
we worden pas nieuwsgierig als ze dat niet doen.

Groepsdynamiek of individuele gedragingen
Aan Kurt Lewin komt de eer toe het begrip groepsdynamiek bedacht te hebben.
Hij vond het een geschikt woord om aan te geven hoe dynamisch en complex
processen in groepen zijn en hoe sterk de invloed is die een groep op haar leden
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heeft. Daarnaast gebruikte hij de term ook om het bestuderen van groepen als
een apart vakgebied binnen de psychologie te poneren. Dit veroorzaakte overi-
gens nogal wat opschudding omdat de psychologie zich tot dan toe – de jaren
1920-1930 – vooral met individuele aangelegenheden had beziggehouden. De
meeste psychologen brachten hun tijd in laboratoria door, waar ze gestoken in
witte jassen onderzochten hoeveel getallen proefpersonen uit hun hoofd kon-
den leren en hoe ze dat deden. Ze beschouwden zichzelf als een soort natuur-
kundigen van de geest en het idee dat mensen elkaar beïnvloeden, vonden ze
wel een vermakelijk gedachte maar absoluut geen onderwerp dat zich leende
voor wetenschappelijke analyse; daarvoor vond men het veel te vaag. 

Het ging eigenlijk om een controverse die tegenwoordig ook nog wel eens
aan de orde is: hoe werkelijk of echt zijn groepen in feite? Bestaat een groep
echt, zoals een individu bestaat, of is het niet meer dan een abstract idee in ons
hoofd? Als het laatste waar zou zijn, dan zou bijvoorbeeld alleen al de vraag
‘welke eigenschappen heeft een groep?’ onzin zijn, omdat een groep in feite
niet bestaat en dus ook geen eigenschappen kan hebben. Dit laatste vond bij-
voorbeeld Allport, een bekend en invloedrijk sociaal psycholoog uit de jaren
twintig. Hij nam in deze kwestie een uitgesproken standpunt in en was van
oordeel dat psychologen geen groepen maar individuen moesten bestuderen.
Een groep was volgens hem niet meer dan een verzameling individuen en
groepsgedrag dus niet meer dan een optelsom van individueel gedrag. Termen
als ‘groupmind’ en ‘collectief onbewuste’ waren hem een gruwel om de dood-
eenvoudige reden dat een groep geen geest heeft en al helemaal geen onbe-
wuste. Bovendien vond hij het vage en nietszeggende kreten die te pas en te
onpas gebruikt werden en waarmee iedereen iets anders bedoelde. 

Deze kreten waren echter wel precies de soort begrippen die mensen als Le
Bon (1896) en Durkheim (1966) nodig dachten te hebben om de invloed van
groepen en massa’s op het gedrag van individuen te beschrijven en uit te leg-
gen. Als je dat op een beetje zinnige wijze wilt doen, zo beweerden ze, dan ont-
kom je niet aan het gebruik van groepstermen. Met uitspraken als ‘een massa
die op drift raakt’ en ‘een groep die dwars ligt’ is volgens hen wetenschappe-
lijk gezien niets mis. Het is echter vooral aan het werk van mensen als Lewin,
Sherif, Asch en Newcomb te danken dat de aanvankelijk inderdaad nogal vage
en wollige groepstermen steeds duidelijker geoperationaliseerd werden. Hier-
door konden allerlei fenomenen die zich in groepen voordoen, op objectieve
wijze onderzocht worden en werd de groepsdynamiek als wetenschappelijk
vakgebied binnen de psychologie steeds serieuzer genomen. Momenteel
beschikken we over een begrippenapparaat waarmee het eigene van groepen
goed te omschrijven valt. Deze begrippen noemen we de structuurelementen
van groepen. Zij zullen in paragraaf 2 van dit hoofdstuk verder besproken wor-
den. 
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Eerst komen kort een drietal belangrijke uitspraken aan de orde die in het ver-
leden onderwerp van de besproken controverse waren, maar die in de loop der
jaren gemeengoed in ons denken over groepen zijn geworden (Cartwright &
Zander, 1968):

1 Een groep is meer dan een optelsom van individuele groepsleden
Net zoals in de scheikunde door verbinding van twee of meer elementen een
geheel nieuwe materie tot stand komt, ontstaat wanneer mensen een groep
vormen een nieuwe eenheid met eigen kwaliteiten. Deze nieuwe sociale reali-
teit is meer dan een optelsom van de karakters van de afzonderlijke groepsle-
den. Een stel brave lieden kan een vervelende groep opleveren. Op zich mid-
delmatige voetballers kunnen een uitstekend elftal vormen terwijl een stel
vedetten samen maar wat aanmodderen. Groepen bestaande uit notoir intelli-
gente mensen kunnen verrassend domme en kortzichtige beslissingen nemen
zoals blijkt uit het verschijnsel ‘groupthink’ waar ik in hoofdstuk II paragraaf 2
op terug zal komen. Een grappig voorbeeld vormen de Noor en de Italiaan die
elkaar op een staande receptie tegenkomen en tijdens het gesprek de ander op
hun optimale interpersoonlijke afstand proberen te houden. Deze is voor de Ita-
liaan nagenoeg tête-à-tête en voor de Noor zo ongeveer op armlengte. Voor de
andere gasten lijkt het net alsof de Italiaan achter de Noor aan zit. Een mooi
voorbeeld zijn ook de nog te bespreken experimenten van Muzafer Sherif (1936)
die overtuigend demonstreren hoe mensen hun waarnemingen aanpassen aan
een groepsnorm. De uitspraak van de Gestaltpsychologie ‘het geheel is meer
dan de som van de delen’ is bij uitstek van toepassing op het functioneren van
groepen.

2 Groepen lijken op levende systemen
Groepen zijn, evenals levende organismen, in beweging. Zij ontwikkelen zich.
In de beginfase zijn ze doorgaans tamelijk vormloos en ongeorganiseerd. De
deelnemers kennen elkaar nog maar nauwelijks en weten niet precies wat ze
kunnen verwachten. Tenzij expliciet van buitenaf opgelegd, zijn er ook nog
geen regels waaraan men zich kan houden of waartegen men zich kan afzet-
ten; een in vele opzichten onduidelijke situatie dus. Omdat mensen daar over
het algemeen slecht tegen kunnen en omdat verreweg de meeste groepen wel
een of andere taak uit te voeren hebben, gaat men zich langzamerhand organi-
seren. Sommige mensen nemen bepaalde taken op zich en andere zien erop toe
dat iedereen het naar zijn zin heeft. Weer andere denken trouwens alleen maar
aan zichzelf. Ondertussen ontstaan er langzamerhand omgangsvormen die
bepalen wat wel en niet gepast is. Verder gaan sommige deelnemers elkaar
sympathiek vinden terwijl anderen zich juist aan elkaar beginnen te ergeren.
Zo ontstaan er allerlei aparte groepjes en daarmee samenhangend bepaalde
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communicatiepatronen. Een groep ontwikkelt zich dus van een betrekkelijk
ongeorganiseerde en amorfe kliek tot een samenhangend geheel dat structuur
en organisatie heeft. 

3 Groepen beïnvloeden individuen
De uitspraak dat groepen individuen beïnvloeden is zo voor de hand liggend
dat ze eigenlijk een dooddoener is. Toch wordt deze invloed dikwijls behoorlijk
onderschat. Mensen hebben namelijk de neiging om gedrag te zien als een
gevolg van persoonseigenschappen en niet als een functie van omgevings- en
contextuele kenmerken. In de attributietheorie wordt dit de ‘fundamentele
attributiefout’ genoemd (zie hoofdstuk V paragraaf 2.3). De meeste mensen vin-
den overigens het idee dat ze in belangrijke mate gestuurd worden door krach-
ten in hun sociale omgeving, en dus door anderen, niet zo geslaagd. Het zou
afbreuk doen aan idealen van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en zelfbe-
schikking. Uit veel sociaal-psychologisch onderzoek blijkt echter dat het idee
van persoonlijke autonomie als ideaal wel zijn functie heeft, maar verder wei-
nig recht doet aan de sociale werkelijkheid. Bekende sociaal psychologen zoals
Sherif, Newcomb en Lewin hebben wat dit betreft belangrijk werk verricht door
onweerlegbaar aan te tonen hoe sterk de invloed van groepen op individueel
gedrag is. 

Toonde Sherif (1936) vooral de invloed van groepen op individuele waarne-
mingen in een laboratoriumsituatie aan, Newcomb (1943) bestudeerde de
invloed van groepen in de werkelijkheid van het dagelijkse leven. Zijn onder-
zoek op de campus van het Benningtoncollege liet niet alleen zien hoe sterk de
invloed van groepslidmaatschap is op de opvattingen en attituden van studen-
ten, maar ook dat deze invloed afhankelijk is van iemands positie in een groep.
Een andere bevinding was dat er een sterke samenhang bestaat tussen iemands
populariteit en de mate waarin hij zich conformeert aan de groepsnormen. 

Baanbrekend is het werk van Kurt Lewin (1947) geweest. Zijn activiteiten
waren sterk actiegericht en hadden daarom duidelijk praktische implicaties
voor overheidsbeleid, voorlichting en reclame. Zo ging hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog na op welke wijze huisvrouwen in de Verenigde Staten het beste
overgehaald konden worden om hun eetgewoonten te veranderen en, ondanks
het nijper wordende aanbod, voor hun gezinnen toch gezond voedsel te kopen.
Hij vond dat actieve discussie in groepjes van zes of zeven personen een veel
sterker effect op consumentengedrag heeft dan eenzijdige voorlichting door
middel van breed opgezette publiciteitscampagnes. 

De hier genoemde onderzoeken gingen nog over vrij onschuldige aangele-
genheden en normaal gedrag, maar in de jaren zeventig vond een aantal expe-
rimenten plaats die, hoewel ze soms sterk bekritiseerd werden, laten zien tot
welk extreem en wreed gedrag gewone mensen in staat zijn als zij in een
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bepaalde sociale context geplaatst worden. Bedoeld worden de ‘gevangenisex-
perimenten’ van Philip Zimbardo en anderen (1973) en de ‘gehoorzaamheids-
experimenten’ van Stanley Milgram (1974) die in hoofdstuk II besproken zullen
worden.

2
Structuurelementen van groepen

In het voorgaande zijn de begrippen organisatie en structuur reeds meerdere
malen gebruikt. Het wordt tijd om ze toe te lichten en verder uit te werken. Een
groep is te beschrijven in termen van haar organisatie of structuur. Hoewel
beide begrippen nagenoeg dezelfde lading dekken – zij verwijzen namelijk naar
het stabiele patroon van relaties tussen groepsleden – wordt de term ‘organi-
satie’ doorgaans gebruikt als het over grote en formele groepen gaat zoals
bedrijven, afdelingen, verenigingen enzovoort. De term ‘structuur’ reserveert
men voor kleine en meer informele groepen. Wij zullen het in het vervolg over
de structuur van groepen hebben. 

Als we zeggen dat een groep een bepaalde structuur heeft, dan bedoelen we
dat de manier waarop de leden met elkaar omgaan een min of meer vaste vorm
heeft gekregen. Men kan ook zeggen dat zij bepaalde interactiepatronen ont-
wikkeld hebben, dat wil zeggen favoriete manieren van met elkaar omgaan en
dingen aanpakken. Zo geeft men elkaar al of niet een hand of zoen bij begroe-
ting, oefent men direct kritiek op elkaar uit of doet men dat via de achterklap,
laat men elkaar uitspreken of tettert men door elkaar heen en gaat men bij het
oplossen van een probleem direct aan de slag of wacht men op het initiatief van
het groepslid van wie de meeste productieve inbreng wordt verwacht. 

Ook in therapiegroepen ontstaan vaste interactiepatronen. Zo kunnen
groepsleden zich aan een stilzwijgende afspraak houden dat iedereen evenveel
tijd krijgt, wachten met beginnen tot iedereen aanwezig is of zich voor hulp en
steun steeds tot hetzelfde groepslid wenden. Kenmerkend voor deze interac-
tiepatronen is dat groepsleden zich er, in ieder geval een tijdje, redelijk bij op
hun gemak voelen. Moeilijkheden ontstaan als het patroon op een of andere
manier geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld als het deskundig geachte groepslid
niet aanwezig is of het vertikt om voor de zoveelste keer het voortouw te
nemen en als de therapeut in de therapiegroep een groepslid langer dan ande-
ren in de schijnwerpers zet of voorstelt om op tijd te beginnen ook als niet
iedereen aanwezig is. Het blokkeren van interactiepatronen is overigens een
belangrijke gezins- en groepstherapeutische techniek die de onzekerheid en
spanning in een groep behoorlijk kan doen oplopen. Groepsleden zullen dan
immers iets anders moeten bedenken om hun doel te bereiken of buiten schot
te blijven.
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De structuur van een groep kan op vele manieren bekeken en beschreven wor-
den. Een groep heeft, anders gezegd, vele structuurelementen. Net zoals het
weer beschreven kan worden aan de hand van verschillende aspecten zoals
temperatuur, bewolking, vochtigheidsgraad en windkracht kan een groep
gekarakteriseerd worden in termen van cohesie, normen, rollen, status, com-
municatiepatronen enzovoort. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste structuurelementen
van groepen kort bespreken. In de resterende hoofdstukken wordt vervolgens
uitgebreid ingegaan op het ontstaan en de werking van twee structuurelemen-
ten, normen en rollen. Samen geeft dit een redelijk compleet beeld van hoe de
structuur van groepen eruit kan zien. 

2.1
Normen

Normen vormen een fundamenteel element van de structuur van een groep. Ze
bepalen wat gepast en ongepast is. Normen ontstaan doorgaans vrij snel in het
begin van een groep en zijn vervolgens moeilijk te wijzigen. Omdat zij voor-
schrijven hoe men zich in een groep dient te gedragen en omdat de meeste
mensen zich daar doorgaans netjes aan houden, perken normen de gedrags-
mogelijkheden van groepsleden behoorlijk in. Men gedraagt zich niet zomaar
in het wilde weg maar men voegt zich naar wat passend en juist gevonden
wordt. Normen zorgen voor een zekere stroomlijning van interacties, waardoor
ze een groep stabiliteit en emotionele rust geven. Op dit laatste zullen we bij
het bespreken van normen in therapiegroepen in hoofdstuk III en IV nog uit-
voerig terugkomen. 

Bij taakgerichte groepen zorgen normen er bovendien voor dat de meeste
groepsleden op gepaste wijze hun steentje bijdragen. Zonder normen zou daar
weinig van terechtkomen. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen
descriptieve en prescriptieve normen.

Descriptieve normen beschrijven wat gebruikelijk in een groep is en dus wat
de gangbare manier van voelen, denken en doen is. Mensen die zich hier niet
aan houden, zoals iemand die zit te grinniken als er een droevig verhaal verteld
wordt, worden vreemd of merkwaardig gevonden. 

Prescriptieve normen, die ook wel injunctieve normen genoemd worden, zijn
meer evaluatief. Zij schrijven voor wat groepsleden behoren te doen. Men
behoort bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de groepstaak ook al heeft
men daar niet altijd zin in. Iemand die zich hier niet aan houdt, wordt slecht of
verkeerd gevonden en meestal op de een of andere manier op de vingers getikt. 
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2.2
Rollen

Een belangrijke ontwikkeling die in groepen plaatsvindt is roldifferentiatie.
Langzamerhand nemen leden van een groep een bepaalde rol op zich en gaan
zij zich dienovereenkomstig gedragen. Deze rol is vaak gekoppeld aan een taak
die men voor zichzelf in de groep ziet of door anderen toebedeeld krijgt. Som-
mige groepsleden, die praktisch en zakelijk ingesteld zijn, vinden het vanzelf-
sprekend een handje te helpen bij het uitvoeren van de groepstaak, terwijl
anderen het belangrijk vinden dat iedereen zich op zijn gemak voelt, dat one-
nigheid uit de wereld geholpen wordt of dat iedereen genoeg te eten krijgt. Dit
is het onderscheid dat Bales (1958) maakt tussen taakgerichte en socio-emotio-
nele rollen, waarop in Hoofdstuk VI paragraaf 2.1 teruggekomen zal worden.
Rollen zijn belangrijk voor de stabiliteit van een groep, en sommige rollen zijn
dat in het bijzonder; de ‘groepsthermostaat’ en de ‘zondebok’ reguleren bij-
voorbeeld het spanningsniveau tussen groepsleden en beschermen zo de een-
heid binnen een groep.

2.3
Status en invloed

Een fenomeen dat veel te maken heeft met de ontwikkeling van rollen is sta-
tusdifferentiatie. Naast een verdeling van rollen vindt er langzamerhand ook
een verdeling van gezag en invloed plaats. Sommige groepsleden krijgen meer
te vertellen dan andere en verwerven meer prestige en autoriteit. Ze staan
meestal centraal in de interacties en genieten een hoge status. Hoe komt deze
statushiërarchie tot stand? Wat bepaalt wie ‘top’ of ‘bottom’ is? Volgens de
‘expectation-states-theorie’ (Berger, Rozenholtz & Zelditch, 1980) ontstaan sta-
tusverschillen vooral als het belangrijk voor een groep is om een bepaald doel
te bereiken. Men richt zich dan tot die groepsleden van wie men een belangrij-
ke bijdrage verwacht. Deze komen in het centrum van de groep te staan en
worden aangemoedigd om initiatieven te ontplooien en zich te profileren. Als
ze dit inderdaad doen, vindt iedereen dat prima omdat het doel zo meer binnen
bereik komt.

Evenals roldifferentiatie begint statusdifferentiatie dus met verwachtingen
die groepsleden van elkaar hebben of krijgen. Deze verwachtingen zijn meest-
al gebaseerd op twee soorten aanwijzingen. ‘Specifieke statuskenmerken’ zijn
eigenschappen van groepsleden die directe relevantie hebben voor het uitvoe-
ren van een groepstaak, bijvoorbeeld iemands atletische kwaliteiten in een
sportteam of iemands kookkunst als er gegeten moet worden. ‘Diffuse status-
kenmerken’ zijn meer algemene en persoonlijke hoedanigheden zoals leeftijd,
geslacht en maatschappelijk prestige. Deze zijn op zich niet zo relevant voor de
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taak van een groep, maar men kent er over het algemeen toch de nodige kwa-
liteiten en vaardigheden aan toe. Dat dit laatste regelmatig ten onrechte
gebeurt, blijkt uit het verschijnsel dat ‘statusgeneralisatie’ genoemd wordt:
groepsleden kennen elkaar status en invloed toe op basis van allerlei algemene
kenmerken die irrelevant zijn voor wat er gedaan moet worden en voor de doel-
stellingen van de groep. In Amerikaanse rechtbankjury’s bijvoorbeeld worden
vaak leden tot voorzitter gekozen op basis van algemene kenmerken als
geslacht en leeftijd, terwijl andere juryleden, gezien hun meer specifieke vaar-
digheden, veel geschikter voor die functie zouden zijn. 

2.4
Affectieve structuur 

Een belangrijk aspect van de relaties tussen de leden van een groep is de mate
waarin ze elkaar mogen. Sommigen kunnen goed met elkaar overweg terwijl
anderen elkaar niet zo liggen. Affectieve relaties tussen groepsleden ontwikke-
len zich geleidelijk tot zij een tamelijk vast patroon vormen dat dan meestal
voor enige tijd vastligt. Daarna kunnen er in de loop van de tijd weer allerlei
verschuivingen optreden. Moreno (1960) ontwierp een methode waarmee de
affectieve relaties van een groep in kaart gebracht kunnen worden. Dit patroon
van affectieve relaties noemt hij de ‘sociometrische structuur’ van een groep.
‘Populair’, ‘afgewezen’, ‘genegeerd’ en ‘gemiddeld’ zijn voorbeelden van posi-
ties die iemand in een sociometrische structuur kan bekleden.

Sociometrische kaartjes, ook wel sociogrammen genoemd, zijn handig als
men snel een beeld wil krijgen van de relationele structuur van een groep. Ik
zal dit middel dan ook gebruiken om de therapiegroep die als casus in dit boek
gevolgd zal worden bij u te introduceren. De gebeurtenissen in deze groep die-
nen als illustratie van de fenomenen en processen die in de loop van dit boek
besproken zullen worden. Het volgende kaartje brengt het affectieve patroon
binnen deze groep rond de vijfde zitting in beeld:
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Uitleg: een dubbele pijl met een plus betekent een wederzijdse positieve keuze (bijv. tussen Tom en Patrick).

Een enkele pijl betekent een eenzijdige keuze in de richting van de pijl (bijv. Nathali kiest voor Tom, maar

niet andersom, en Nathali kiest tegen Anja, maar niet andersom).

Figuur 1 Sociometrische structuur van de therapiegroep uit de casus van dit boek, rond de vijfde zitting.

Affectieve relaties tussen groepsleden worden over het algemeen gekenmerkt
door het principe van reciprociteit of wederkerigheid. Dat wil zeggen dat er
meestal sprake is van wederzijdse gevoelens tussen groepsleden. Dit geldt
zowel voor positieve als voor negatieve gevoelens. Deze wederzijdsheid komt
veel vaker voor dan men op grond van toeval zou mogen verwachten. Binnen
de sociometrische structuur van deze groep is dit principe van reciprociteit dui-
delijk te zien. In feite is er slechts één relatie die duidelijk niet wederkerig is
namelijk die tussen Nathali en Anja. 

Het principe van wederkerigheid geldt niet alleen voor affectieve relaties, maar
is een belangrijke regulator van menselijk gedrag in het algemeen. ‘Iemand
behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden’ is een universeel menselijk
motto. Als iemand groet, groeten we terug. Vriendelijkheid beantwoorden we
met vriendelijkheid, norsheid met norsheid. Als we merken dat iemand ons
graag mag, hebben we de neiging hem ook te mogen. Als iemand ons een hak
zet, zinnen we op wraak. Het principe van wederkerigheid komt ook tot uit-
drukking in gezegdes als: ‘wie goed doet, goed ontmoet’, ‘voor wat, hoort wat’
en ‘oog om oog, tand om tand’. 

Volgens Heiders balanstheorie (1958) komt het wederkerigheidsprincipe
voort uit de menselijke behoefte aan evenwicht. Structuren moeten op een of
andere manier in balans of gespiegeld zijn, net zoals symmetrie doorgaans
mooi gevonden wordt. Als binnen een dyade de een de ander wel mag en omge-
keerd niet dan klopt er iets niet. De relatie is dan niet in evenwicht of gespie-
geld. Groepen zijn volgens Heider in balans als zij géén of een even aantal nega-
tieve relaties hebben. Hoe dat ook zij, hoe groter een groep, des te moeilijker is
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zij in balans te houden. Grote groepen splitsen daarom vaak op in subgroepen
omdat die gemakkelijker in evenwicht te houden zijn. 

2.5
Subgroepen

Affectieve relaties leiden vaak tot het ontstaan van subgroepen. Als er geen
andere redenen zijn, die doorgaans met de taak van een groep te maken heb-
ben, zijn subgroepen vaak gebaseerd op een variant van het wederkerigheids-
principe, namelijk op ‘het principe van aangenomen overeenkomsten’. De leden
van een subgroep zoeken elkaar op omdat zij vinden dat ze op een of andere
manier op elkaar lijken. Zij hebben bijvoorbeeld dezelfde karaktertrekken of
delen elkaars mening over het een of ander. Zij kunnen ook naar elkaar toe-
trekken door overeenkomst in belangstelling, leeftijd of sekse. Uit het socio-
gram van de voorbeeldtherapiegroep blijkt het laatste het geval te zijn. Er is
duidelijk sprake van een vrouwen- en een mannensubgroep. 

Subgroepen op zichzelf zijn niet schadelijk voor het functioneren van een
groep. Voorwaarde is wel dat hun doelen kloppen met die van de groep waar-
van ze een onderdeel zijn. Vooral in de formatieve fasen van een groep hebben
subgroepen een nuttige functie omdat zij verbondenheid, veiligheid en steun
bieden. Zo zal een subassertief groepslid eerder kritiek op een ander durven
geven als hij weet dat zijn maatjes uit zijn subgroep achter hem staan. Sub-
groepen worden echter contraproductief als zij energie wegzuigen uit de groep
als geheel. Dit is bijvoorbeeld het geval als na afloop van een zitting door een
subgroepje uitgebreid gemopperd wordt over wat er gebeurde zonder dat dit
later in de therapiegroep zelf naar voren wordt gebracht. Yalom (1995) wijst
nog op een ander gevaar, namelijk dat de leden van een subgroep de neiging
hebben om allerlei kwesties die zij onderling bespreken voor de rest van de
groep en voor de therapeut geheim te houden uit angst dat zij elkaar anders
zouden verraden. 

Psychodynamisch gezien ontstaan subgroepen als gevolg van het verschijn-
sel ‘splitsen’. Dit is een afweermechanisme waarvan mensen zich bedienen om
hun gevoelswereld onder controle en overzichtelijk te houden. Het komt er kort
gezegd op neer dat men de neiging heeft om personen (inclusief zichzelf) over-
zichtelijk in te delen in ‘goed’ of ‘fout’; een beetje zoals dat in sprookjes gebeurt
en het publiek bij voetbalwedstrijden doet. Groepsleden doen dat ook met
elkaar en zo ontstaan groepjes van personen die men oké vindt en waar men
bij wil horen en groepjes waar men liever niets mee te maken heeft.

Na enige tijd verdwijnen subgroepen vaak weer. De redenen hiervan kunnen
buiten of binnen de subgroep zelf gelegen zijn. In therapiegroepen bijvoorbeeld
lossen subgroepen vaak op doordat het emotionele klimaat in de hele groep vei-
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liger wordt. De leden van een subgroep hoeven dus niet meer bij elkaar te
schuilen en de subgroep verliest derhalve haar beschermende functie. Bij een
interne reden wordt een subgroep als het ware van binnenuit opgeblazen of
uitgehold. Meestal begint dat ermee dat een van de leden irritatie of afgunst bij
de anderen van het subgroepje oproept waardoor allerlei coalitie- en uitslui-
tingsprocessen in het leven geroepen worden die de voorheen bestaande cohe-
sie binnen de subgroep aantasten.

Door de sociogrammen van verschillende momenten met elkaar te vergelij-
ken, krijgt men een goed beeld van de verschuivingen die in de relationele
structuur van een groep kunnen optreden. Het volgende sociogram geeft de
structuur weer van de therapiegroep rond de tiende zitting.

Figuur 2 Sociometrische structuur van de therapiegroep uit de casus van dit boek, rond de tiende zit-
ting.

We zien dat de voorheen zo hechte structuur van de mannengroep behoorlijk
onder druk is komen te staan. Vooral de positie van Hans is kwetsbaar gewor-
den. Hij irriteert zich omdat Patrick volgens hem achter Tom aanloopt. Deze
twee gaan de laatste tijd na afloop van de zittingen samen iets drinken. Door-
dat Tom en Patrick exclusiever met elkaar omgaan, is Hans geïsoleerd komen te
staan, ook omdat hij van de overige groepsleden weinig of geen steun krijgt. Ik
kom later nog op deze situatie in de groep terug. 

De relationele ontwikkeling in deze groep toont overigens goed aan hoe
kwetsbaar groepen zijn die uit drie personen bestaan. Dit komt doordat een
coalitie tussen twee personen direct leidt tot het isolement van de overgeble-
vene. Bij grotere subgroepen is dit minder het geval, omdat de uitgesloten
groepsleden eventueel nog op elkaar kunnen terugvallen. 

In therapiegroepen kunnen de volgende subgroepen ontstaan: dyades, triades
en viertallen. 

De dyade is een bijzonder type subgroep omdat zij ophoudt te bestaan als
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een van de leden het voor gezien houdt. Volgens sommige opvattingen kun je
daarom eigenlijk niet van een groep spreken: een echte groep behoort te blij-
ven bestaan ook al stapt er iemand op. Hoe dat ook zij, subgroepen van twee
komen veel in therapiegroepen voor en kunnen getypeerd worden naar de mate
waarin de relatie tussen de leden wederzijds, symmetrisch of complementair is.
Bij het bespreken van de communicatieve structuur van groepen kom ik hierop
terug. 

Een triade is zoals gezegd een kwetsbare groep. Als de relatie tussen twee
leden van het trio om wat voor reden dan ook enigszins aantrekt, krijgt num-
mer drie al snel het gevoel er maar een beetje bij te bungelen. Als deze geprik-
keld reageert of zich distantieert, trekken de andere twee nog meer naar elkaar
toe, met als gevolg dat hij nog verder geïsoleerd raakt en nog bozer of stiller
wordt. Dit patroon van reactie op reactie, dat ‘triadische escalatie’ genoemd
wordt, is een zichzelf voedend en amplificerend proces dat leidt tot een hard-
nekkige neerwaartse spiraal die moeilijk te stoppen is. De oedipale situatie, dat
wil zeggen het relationele netwerk tussen een kind en zijn ouders, waaraan
binnen de psychoanalytische literatuur veel aandacht besteed wordt, is een
voorbeeld van de kwetsbaarheid van triades. Ook binnen de gezins- en relatie-
therapie wordt aan het functioneren van triades veel aandacht besteed.

Viertallen en grotere subgroepen zijn minder kwetsbaar dan triades omdat
contactgroei tussen twee leden niet zonder meer tot het isolement van ande-
ren leidt. Coalitie- en uitsluitingprocessen ontbranden daarom minder snel.
Voor viertallen geldt bovendien dat hun aantal nog vrij overzichtelijk is zodat
er minder organisatorische investering hoeft plaats te vinden dan bij grotere
groepen. Men zou ook kunnen zeggen dat normaal gesproken de groepsdyna-
miek van viertallen nog zo eenvoudig is dat er niet zoveel aandacht aan
geschonken hoeft te worden. Groepsdynamische processen beginnen op gang
te komen in groepen van vijf of zes en draaien op volle toeren bij zeven of meer
personen. 

Binnen de relationele structuur van groepen vormen subgroepen dus belang-
rijke clusters. In therapiegroepen bieden deze clusters veiligheid en bescher-
ming zolang dat nodig is. Zij worden echter schadelijk als zij tot geheimhou-
ding leiden. Naast subgroepen zien we ook de geïsoleerde eenlingen, de eiland-
jes binnen een groepsstructuur. Omdat het bij eenlingen eigenlijk gaat over de
rol die zij in een groep hebben, zal ik ze in het hoofdstuk over rollen in thera-
piegroepen bespreken.
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2.6
Communicatieve structuur 

Groepen verschillen in de wijze waarop de communicatie tussen groepsleden
plaats vindt. Wanneer er regelmatige patronen zijn in de manier waarop men
onderling informatie uitwisselt, spreken we van een ‘communicatienetwerk’ of
‘communicatiestructuur’ (Forsyth, 1999). Ruwweg gezegd wordt door de com-
municatiestructuur van een groep vastgelegd wie met wie kan praten. Bekend
zijn de tekeningetjes van cirkels, wielen, kettingen en vorken waarmee de com-
municatiekanalen binnen een groep of organisatie weergegeven kunnen wor-
den. Vooral in grotere organisaties wordt de communicatiestructuur vaak expli-
ciet en doelbewust vastgelegd. Meestal is de communicatie dan eveneens hië-
rarchisch geordend. Ook wanneer dit echter niet het geval is, zoals in kleine en
informele groepen, ontstaat er langzamerhand vaak spontaan een communica-
tieve structuur. De ontwikkeling van deze structuur verloopt doorgaans paral-
lel met de patronen van status en attractie. Mensen met een hoge status of
attractie staan vaak ook in communicatief opzicht centraal. Dit geldt trouwens
ook voor iemand die zich afwijkend of bizar gedraagt. De gebruikelijke reactie
hierop is dat de anderen zich gaan uitsloven om de persoon in kwestie over te
halen om gewoon te doen en de heersende normen in acht te nemen. Deze
krijgt daardoor een centrale plaats in de groep, die meestal echter van korte
duur is. Na een paar beïnvloedingspogingen geeft men het op en probeert men
het gedrag te negeren om over te gaan tot de orde van de dag.

Een belangrijk aspect van communicatiestructuren is de mate waarin ze
gecentraliseerd zijn. De communicatie in een groep is gecentraliseerd als één of
enkele posities in het hart van het communicatienetwerk liggen. Alles komt op
deze posten samen terwijl andere posities over geen of weinig informatie
beschikken. De communicatie is decentraler naarmate meer groepsleden over
relevante informatie beschikken en daarover ook met elkaar kunnen communi-
ceren. 

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen de communicatie-
patronen van groepen en hun niveau van functioneren en presteren. Zo blijkt
uit het werk van Leavitt (1951) dat groepen waarin de communicatie centraal
georganiseerd is, doorgaans beter presteren dan decentrale groepen. De leden
van centrale groepen hebben door de mand genomen echter minder plezier in
hun werk dan decentrale groepen. Dit geldt vooral voor leden die een perifere
positie in een centraal netwerk innemen. Dit is niet verwonderlijk als men zich
hun positie voorstelt: hard werken en nergens van op de hoogte gehouden wor-
den. Een verontrustende vraag die hier natuurlijk wel bij gesteld kan worden,
is of efficiency altijd ten koste gaat van plezier. Gelukkig blijkt dit niet het geval
te zijn; als een taak ingewikkelder wordt, neemt de efficiency van decentrale
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groepen juist toe zonder dat het werkplezier achteruit gaat (Shaw, 1954). Bij
complexe taken dienen alle communicatielijnen in een groep namelijk open te
zijn om zo veel mogelijk te profiteren van de inbreng van alle leden. Bovendien
dreigen bij complexe taken bepaalde posities in centrale groepen door de grote
hoeveelheid informatie overspoeld te raken. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat iemands tevredenheid over het
functioneren van een groep sterk samenhangt met de mate waarin hij zelf cen-
traal staat binnen de communicatiestructuur. Voor het participeren van deel-
nemers aan een therapiegroep geldt dat ook; als iemand actief meedoet en veel
uitwisselingen met anderen heeft, is de kans groter dat hij tevreden is over de
gang van zaken. De mogelijkheden voor therapeutische vooruitgang zijn dan
ook groter. Mensen die niet actief meedoen en er eigenlijk maar een beetje bij
hangen, zijn ontevredener en hebben ook minder kans op therapeutische
winst. Actieve participatie lijkt dus een therapeutische noodzaak. De mogelijk-
heid dat hiervoor een alternatief zou bestaan in de vorm van wat wel ‘toe-
schouwerstherapie’ genoemd valt te betwijfelen.

Welke communicatiestructuur er uiteindelijk in een groep tot stand komt is van
veel elementen afhankelijk. Persoonlijkheidseigenschappen, status en relatio-
nele patronen zijn van invloed, maar het belangrijkste zijn toch de doelstellin-
gen en taken van een groep. Ook de manier waarop groepsleden ten opzichte
van elkaar gezeten zijn, speelt een rol. Bij taken die weinig onderlinge commu-
nicatie vragen, kan men ze het beste naast of achter elkaar zitten. Bij taken
waarbij juist veel communicatie vereist wordt, is een cirkelopstelling het beste.
Het laatste is uiteraard in therapiegroepen het geval. 

Waarschijnlijk omdat het allemaal zo vanzelfsprekend lijkt, wordt het belang
van de stoelenkwestie (wie zit waar) over het algemeen nogal onderschat. Ik
zal er daarom kort op ingaan. Eerst komt de voorkeur van groepsleden voor de
diverse plekken in de cirkel aan de orde, daarna de vraag of deze plek op zijn
beurt ook het gedrag van groepsleden beïnvloedt. Hoewel iedere positie in de
cirkel hetzelfde lijkt, is dat in feite natuurlijk niet zo. Groepsleden gebruiken
meestal de therapeut en de deur als ankerpunten. Men zit dus niet zomaar
ergens, maar naast of tegenover de therapeut en al of niet vlak bij de deur. Voor
sommige groepsleden is de therapeut belangrijk, voor andere de deur. Er zijn
groepsleden die buitengewoon zenuwachtig worden als hun plek bij de deur
bezet blijkt te zijn. Soms komen groepsleden expres vroeg om hun favoriete
stek te bezetten. Deze komt over het algemeen aardig overeen met de rol die
men in een groep heeft. De co-therapeut zit naast de therapeut, de oppositie-
leider tegenover hem en het angstige groepslid bij de deur. Ook klonteren leden
van een subgroep graag samen. Groepsleden kiezen voor een bepaalde stek
omdat deze de beste strategische uitgangspositie lijkt te bieden voor wat zij
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willen of de beste verdedigingsstelling tegen waar ze bang voor zijn. Als je als
oppositieleider veel in de slag bent met de therapeut kun je maar beter tegenover
hem zitten; dat is wel zo handig. Als je bang bent, moet je je uitvalsbasis zo kie-
zen dat je niet eerst de hele groep over hoeft te steken voor je bij de deur bent. 

Hoe zit het echter met de andere kant van de medaille: wordt iemands
gedrag ook beïnvloed door de plek waar hij zit? Wat zou er gebeuren als men
de oppositieleider naast de therapeut laat plaatsnemen en de co-therapeut
tegenover hem? Deze positiewisseling is overigens eenvoudig te bereiken als
de therapeut zelf opstaat en aan de overkant gaat zitten. Zou het gedrag van
de betreffende groepsleden dan veranderen? Een interessant fenomeen werd
ontdekt door Steinzor (1950) en heet dan ook het ‘Steinzoreffect’. Dit is de nei-
ging van groepsleden om vooral te reageren op iemand tegenover zich en min-
der op iemand naast zich. Tegenover elkaar zitten roept dus een zekere mate
van reactiviteit op. Waarschijnlijk heeft dit iets te maken met het feit dat
iemand tegenover ons dominanter in ons blikveld aanwezig is en dus een ster-
kere perceptuele prikkel vertegenwoordigt dan iemand naast ons die we slechts
zijdelings zien. Binnen de attributietheorie zijn over dit onderwerp interessan-
te experimenten gedaan die in hoofdstuk V paragraaf 2.3 aan de orde zullen
komen. Groepstherapeuten zouden er eens op kunnen letten of het Steinzoref-
fect in hun groepen optreedt en of zij er zelf ongemerkt aan meedoen.

Vrouwen en mannen lijken overigens, dit even terzijde, te verschillen in
favoriete positionering. Zo hebben vrouwen een persoon die zij graag mogen
bij voorkeur naast zich terwijl mannen zo iemand juist liever tegenover zich
hebben (Sommer, 1959). Als het echter om vreemden gaat doet zich het omge-
keerde voor: vrouwen hebben een vreemde liever tegenover zich terwijl man-
nen hem juist liever naast zich hebben. 

In de systeemtheorie wordt onderscheid gemaakt tussen symmetrische en com-
plementaire communicatie (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1973). Bij symmetri-
sche communicatie zijn de gedragingen van betrokkenen elkaars spiegelbeeld,
bijvoorbeeld vrienden die elkaar sterke verhalen zitten te vertellen of een echt-
paar dat elkaar verwijten maakt. Bij complementaire communicatie vullen de
gedragingen van betrokkenen elkaar aan. De een leidt en de ander volgt, de een
vertelt en de ander luistert, de een maakt verwijten en de ander verdedigt zich.
De gedragingen liggen dus als het ware in elkaars verlengde en bevestigen
elkaar. Zonder leider, geen volgeling en zonder luisteraar, geen verteller. Zowel
symmetrische als complementaire communicatie kunnen nogal eens ontremd
raken en op hol slaan. Symmetrische escalatie leidt tot eindeloze pogingen om
elkaar te overtroeven. Men vertelt elkaar steeds fantastischer verhalen of men
slingert elkaar steeds extremere verwensingen naar het hoofd. De inzet is de
‘up’- of ‘down’-positie in de relatie. Men dient elkaar steeds een slag voor te blij-
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ven en als het even kan het laatste woord te hebben. Vandaar ook dat symme-
trische escalaties zo moeilijk te stoppen zijn. Bij complementaire escalatie wor-
den de verschillen tussen de betrokkenen juist steeds groter omdat het gedrag
van de één de ander aanzet tot een stap in tegenovergestelde richting. Partners
die uit elkaar drijven en steeds meer van elkaar gaan verschillen, zijn een goed
voorbeeld van dit proces. De passiviteit van een van beiden bijvoorbeeld, kan
de ander ertoe drijven om actief te worden. Deze toegenomen activiteit maakt
de passieve partner nog inerter en als reactie hierop wordt de actieve partner
nog bedrijviger. Dit proces voltrekt zich vaak ongemerkt in kleine stapjes over
jaren en kan ieder van beide partners volledig vastpinnen in een passieve of
actieve rol, onmachtig om alternatief gedrag uit te proberen. Ook in de inter-
acties tussen opstandige kinderen en strenge ouders ziet men deze comple-
mentaire escalatie vaak optreden. Beide partijen zien in het gedrag van de
ander het onomstotelijke bewijs van de juistheid van eigen handelen en raken
zodoende steeds meer verstrikt in hun rol van streng en opstandig. In hoofd-
stuk IV paragraaf 2.1 die over het ontstaan van rollen gaat, wordt aan de hand
van de theorie van Willi (1983) nader op het verschijnsel complementaire esca-
latie ingegaan.

2.7
Cohesie

Een belangrijk kenmerk van het functioneren van groepen is de mate waarin zij
cohesief zijn. Cohesie is een veel gebruikte term in de groepsdynamiek. Het was
Kurt Lewin die het begrip, dat overigens oorspronkelijk uit de natuurkunde
afkomstig is, voor het eerst gebruikte. Hij bedoelde er de krachten mee die de
leden van een groep bij elkaar houden. In de loop der jaren is het gebruik van
de term cohesie echter nogal losjes geworden. Men ging het te pas en te onpas
gebruiken en iedereen verstond er wat anders onder. De meest bekende invul-
lingen die het begrip cohesie in de loop van de tijd gekregen heeft, zijn: wij-
gevoel, samenhorigheid, groepseenheid, solidariteit, loyaliteit, aantrekkings-
kracht, groepsverbondenheid en groepsklimaat. 

Op zich is het niet zo verwonderlijk dat het begrip cohesie zoveel verschil-
lende interpretaties heeft gekregen. Wat we met cohesie bedoelen is namelijk
een samenbundeling van allerlei uiteenlopende krachten die bovendien onder-
ling niet eens hoeven samen te hangen. Zo kan men loyaal aan een groep, bij-
voorbeeld een kerkgenootschap, zijn zonder zich ook maar in het minst tot de
andere kerkgangers aangetrokken te voelen. Bovendien verschillen cohesieve
krachten sterk van groep tot groep. Een vriendenploeg wordt nu eenmaal door
andere krachten bijeen gehouden dan een sportteam, een F16-squadron of een
therapiegroep. Verder is het vaak ook nog zo dat mensen om uiteenlopende
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redenen bij dezelfde groep willen horen. De een zit bij een zaalvoetbalteam om
zijn conditie op peil te houden, een ander voor het voetballen zelf, een ander
voor de lol en de gezelligheid en weer een ander vanwege de zus van de keep-
er. De meest gangbare definitie van het begrip cohesie luidt tegenwoordig: ‘de
aantrekkingskracht van een groep voor haar leden’. Uit het voorgaande zal dui-
delijk zijn dat deze omschrijving niet te simplistisch opgevat moet worden. Het
gaat over meerdere krachten die van groep tot groep en van individu tot indi-
vidu kunnen verschillen. 

Over het algemeen is men het er wel over eens dat cohesie uit twee dimensies
bestaat die betrekkelijk los van elkaar kunnen opereren namelijk ‘taakcohesie’
en ‘interpersoonlijke cohesie’. Met taakcohesie wordt de mate bedoeld waarin
leden zich inzetten voor de taak en het doel van een groep. Onder interper-
soonlijke cohesie verstaan we de mate waarin men elkaar belangrijk vindt en
trots is om juist bij deze groep te horen (Bernthal & Insko, 1993). Het onder-
scheid tussen deze twee vormen van cohesie is belangrijk omdat zij het func-
tioneren van een groep op verschillende wijze beïnvloeden. Zo heeft een hoge
interpersoonlijke cohesie niet zoveel invloed op de prestaties van een groep,
terwijl een hoge taakcohesie dat natuurlijk wel heeft. Een hoge interpersoon-
lijke cohesie leidt vaak tot conformiteit en uniformiteit terwijl dat bij een hoge
taakcohesie niet het geval hoeft te zijn. 

Het woord cohesie heeft doorgaans een positieve uitstraling. Als je aan men-
sen vraagt of ze mee willen doen aan een groep met veel of weinig cohesie dan
kiest de meerderheid voor de hoog cohesieve groep. Ze hebben gelijk; vergele-
ken met minder cohesieve groepen zijn cohesieve groepen doorgaans prettiger
en actiever. Er heerst een constructieve stemming en er wordt soepel samen-
gewerkt. Er is weinig onderlinge spanning en men zit er over het algemeen lek-
ker in zijn vel. Deze bevindingen gelden voor alle mogelijke soorten groepen:
sportteams, productie- en managementteams, laboratoriumgroepen, expedi-
ties en therapiegroepen (Forsyth, 1999). 

Het verband tussen de cohesie en het presteren van een groep is niet zo dui-
delijk. In ieder geval is het niet zo dat cohesieve groepen meer presteren dan
niet-cohesieve groepen. Van belang is namelijk welke prestatienormen er heer-
sen. Als deze positief zijn, dus gericht op veel presteren, dan heeft cohesie wel
degelijk een stimulerend effect. Als dat echter niet zo is, dan presteren cohe-
sieve groepen juist minder. Wat dit betreft overrulen normen dus de invloed
van cohesie.

Hoewel cohesie over het algemeen dus een positieve uitstraling heeft op het
functioneren van groepen is er ook een keerzijde. Veel interpersoonlijke cohe-
sie leidt zoals gezegd tot conformiteit en uniformiteit. Geschillen worden glad
gestreken ten gunste van de lieve vrede en verschillen gebagatelliseerd ten
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dienste van eenstemmigheid. Conformiteitsdruk is de schaduwzijde van cohe-
sie. Zo gaat men in hoog-cohesieve groepen bijvoorbeeld ronduit belabberd om
met mensen die een afwijkend standpunt innemen (Schachter, 1951) en komen
vervelende verschijnselen als ‘groupthink’ en ‘scapegoating’ bedenkelijk vaak
voor. Beide verschijnselen worden respectievelijk in hoofdstuk II paragraaf 2 en
in hoofdstuk VI en VII nog uitgebreid besproken.

Een belangrijk gegeven is dat hoog-cohesieve groepen zelf moeilijk verande-
ren en ook geen verandering in het gedrag van hun leden tolereren. Verande-
ring veronderstelt immers dat men zich kritisch kan uitlaten over de gangbare
opvattingen en dat men de heersende normen ter discussie kan stellen. Anders
kan de verschuiving in het normatieve patroon die nodig is om veranderingen
op gang te brengen immers niet plaatsvinden. In hoog-cohesieve groepen is
hiervoor weinig ruimte omdat men te bang is om door het aangaan van con-
flicten het harmonieuze en bevredigende wij-gevoel te verstoren en de afkeu-
ring van anderen te riskeren. Deze groepen hebben dus de neiging te verstar-
ren en tot routinematig gedrag te vervallen. Er vindt geen ‘double loop lear-
ning’ (Argyris & Schon, 1978) plaats. Hiermee word bedoeld dat men er wel kri-
tisch op let of iedereen zich conform de groepsnormen gedraagt, maar dat deze
normen zelf juist niet kritisch bekeken en dus ook niet bijgesteld worden. 

Een goede beschrijving van de processen die zich in hoog-cohesieve groepen
afspelen wordt gegeven door Minuchin (1975) als hij het over het zogenaamde
‘kluwengezin’ heeft. Minuchin ziet cohesie als een maat van hoe vaak mensen
op elkaar reageren. Wanneer gezinsleden voortdurend op elkaar reageren en
met elkaar bezig zijn, is er sprake van hoge ‘reactiviteit’ en dus van veel cohe-
sie. Het hoeft hierbij niet per se om positieve reacties te gaan; gezinsleden die
steeds met elkaar lopen te bekvechten vertonen ook veel cohesie. Ze zijn
immers druk met elkaar bezig. Een ander aspect van cohesie is ‘resonantie’.
Hiermee wordt bedoeld dat in kluwengezinnen betrekkelijk geringe voorvalle-
tjes door het hele gezin heen galmen. Een mini-gebeurtenis zorgt voor grote
opwinding. Als het jongste kind bijvoorbeeld zijn toetje niet opeet, is het hele
gezin in rep en roer. Minuchin spreekt van een kluwengezin omdat de gezins-
leden als een kluwen wol in elkaar verstrengeld zijn en er weinig ruimte voor
individualiteit en autonomie bestaat. Het tegenovergestelde beeld treft men
aan bij het zogenaamde ‘los-zandgezin’. Hier is juist sprake van weinig reacti-
viteit en resonantie. Iedereen gaat zijn eigen gang en men bemoeit zich nau-
welijks met elkaar. In deze laag-cohesieve gezinnen overheerst juist de per-
soonlijke autonomie ten koste van de onderlinge samenhorigheid.

Ook voor groepstherapeuten is het belangrijk om het onderscheid tussen taak-
gerichte en interpersoonlijke cohesie te maken. Therapiegroepen dienen uiter-
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aard in beide opzichten cohesie te vertonen. Groepen zonder cohesie hebben
immers geen of weinig invloed op hun leden. Waar taakgerichte cohesie bij
wijze van spreken niet hoog genoeg kan zijn, heeft interpersoonlijke cohesie
echter heel duidelijk een bovengrens; daarboven wordt ze contraproductief en
anti-therapeutisch. Groepsleden dienen zich op een zekere afstand van elkaar
te bevinden om ruimte te hebben voor een belangrijk onderdeel van hun the-
rapeutische taak, namelijk het openlijk bespreken van allerlei kwesties die zich
tussen hen voordoen. Als zij, zoals in kluwengezinnen, boven op elkaar zitten
dan is deze ruimte er niet en treden de eerder beschreven stagnerende proces-
sen in werking. Het gevaar bestaat dan tevens dat de samenhorigheid ten koste
gaat van de individualiteit van de deelnemers en daarmee van hun therapeuti-
sche ontwikkeling.
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