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Vertrouwen is de basis voor economisch en maatschap-
pelijk handelen. In complexer wordende samenlevingen en in 
economische netwerken neemt het belang ervan toe. Vertrou-
wen is cruciaal in een samenleving die gekenmerkt wordt door 
een netwerkstructuur en mondiale verhoudingen. Wanneer 
er in deze ontwikkeling een vertrouwensbreuk optreedt, zijn 
de eff ecten dan ook meteen ernstig. De crisis in de fi nanciële 
sector die we nu meemaken, bleef dan ook niet beperkt tot 
de banken en beleggingsfondsen, maar werkte onmiddellijk 
door in de reële economie. Daar waar er tot pakweg een jaar 
geleden bijna nog een ongekend – achteraf bezien overmoedig 
– vertrouwen was in de vitaliteit en het corrigerend vermogen 
van de markt, is dat in het afgelopen halfj aar verschrompeld 
tot een ongekend laag niveau. Zo laag zelfs, dat het gebrek aan 
vertrouwen inmiddels zelf weer een oorzaak is voor teruglo-
pende investeringen en bestedingen. De vertrouwensvraag is 
niet alleen in de fi nanciële sector en in de economie aan de 
orde. Ook in de publieke sector speelt de vertrouwensvraag 
volop. Het vertrouwen van de kiezer in de politiek daalt nog 
steeds, in de relatie tussen overheidsinstanties en burgers lijkt 
soms het wantrouwen te overheersen en binnen overheids-
organisaties staat de verhouding tussen professionals en het 
management onder druk. De vraag die zich opdringt is hoe 
we in situaties waarin vertrouwen onder druk staat kunnen 
‘werken’ aan vertrouwen. We richten ons daarbij vooral op het 
werken aan vertrouwen in organisaties en binnen samenwer-
kingsrelaties.

Strateg ieën om negatieve  spiraal  te  doorbreken

WERKEN AAN VERTROUWEN 
Vertrouwen is een voorwaarde voor samenwerken in organisaties en voor het tot stand komen van zake-
lijke transacties tussen bedrijven. Vertrouwen wordt wel het cement van de samenleving genoemd. Maar 
hoe bouw je vertrouwen op in situaties waarin het vertrouwen ontbreekt? De auteurs gaan in dit artikel op 
zoek naar de werking van vertrouwen, de mogelijkheden om op vertrouwen te ‘sturen’ en de interventies 
die daarbij ter beschikking staan.

DOO R DE RCK B U ITE N DI J K,  PI ET HOE KSTRA E N VOLKE N T I MM E RMAN

Strategie

Basisvoorwaarde voor organiseren en samenwerken
Vertrouwen in vertrouwen is een basisvoorwaarde voor goed 
presterende organisaties en netwerken. ‘High trust’-organisa-
ties hebben een competitief voordeel ten opzichte van andere 
organisaties, zijn beter in staat werknemers en klanten aan 
zich te binden, zijn creatiever en stimuleren intern onderne-
merschap. Wantrouwen daarentegen leidt tot disharmonie, 
desintegratie en gevoelens van onverbondenheid. Wanneer 
wantrouwen systematisch wordt, leidt dit tot under
performance en kunnen verwaarloosde organisaties ontstaan 
(Kampen en Schuiling, 2005). 
Ook in netwerken en allianties van organisaties is vertrou-
wen cruciaal. Vertrouwen kan een alliantie of samenwer-
kingsverband effi  ciënter en eff ectiever maken omdat minder 
controle op de partner(s) hoeft  te worden toegepast en er 
een actieve uitwisseling van kennis en informatie plaats-
vindt. Daar waar vertrouwen in allianties en netwerken 
groeit, nemen de kansen op innovaties toe (De Man, 2006). 
Daarentegen komen kansrijke allianties niet van de grond 
en stagneert samenwerking in allianties en netwerken als er 
geen vertrouwen is. Vertrouwen blijkt van eminent belang: 
het verlicht economische transacties, versterkt de relaties en 
reduceert transactiekosten in termen van management en 
controle. Vertrouwen is vooral van belang in situaties waar 
risico’s aanwezig zijn. Daar waar geen risico’s zijn, is vertrou-
wen minder cruciaal. 
Bij reciprociteit is vertrouwen het sleutelbegrip; bij mutuali-
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teit is dat wantrouwen. De twee begrippen ‘reciprociteit’ en 
‘mutualiteit’ bieden nuttige handvaten voor het vinden van 
aanknopingspunten voor het werken aan vertrouwen.

Vertrouwen nader verkend
In veel defi nities van vertrouwen wordt de nadruk gelegd op de 
voorspelbaarheid van gedrag. Sako hanteert (in Nooteboom, 
2002, p. 19) de volgende defi nitie van vertrouwen (trust): 

Werken aan vertrouwen: vier basisstrategieën

Organisaties kunnen op verschillende manieren werken aan het 

vergroten van vertrouwen. Koppeling van de inzichten uit de lite-

ratuur aan onze eigen praktijkervaringen leidt tot vier basisstra-

tegieën voor het opbouwen van vertrouwen.

Met de term basisstrategie doelen we op een potentieel kansrijke 

aanpak die past bij bepaalde soorten van vertrouwen. Een basisstra-

tegie zal altijd contextspecifiek ingevuld moeten worden om daad-

werkelijk effectief te zijn. De vier basisstrategieën hebben elk een 

ander aangrijpingspunt om aan vertrouwen te werken, namelijk:

~ versterken van de structuur en verantwoording;

~ verbeteren van het productievermogen;

~ bevorderen van cultuur en gemeenschap;

~ investeren in leiderschap.

Strategie 1: investeren in infrastructuur

De eerste strategie zoekt het aangrijpingspunt voor het werken 

aan vertrouwen allereerst in de infrastructuur. Deze strategie is 

vooral aan de orde in situaties waarin er onduidelijkheid is over 

prestaties, verantwoordelijkheden en rollen. Kortom, in situaties 

waarin conditioneel, procedureel, materieel en informationeel 

vertrouwen aan de orde zijn. De dominante soort vertrouwen 

waarop wordt ingezet bevindt zich dan ook met name aan de 

‘harde’ (structuur)kant. Zolang de rollen en de verantwoordings-

systemen niet op orde zijn kan vertrouwen in de relationele sfeer 

niet floreren en wordt deze ondermijnd door (dreigende) structu-

rele tekortkomingen. Passende interventies zijn dan ook vooral 

interventies die gericht zijn op aanpassing van de structuur, ver-

betering van de kwaliteit van processen en informatievoorzie-

ning. Pas wanneer de structuur op orde is en de verantwoor-

dingsprocessen zijn ingevuld, kan er sprake zijn van een 

doorontwikkeling naar andere vormen van vertrouwensopbouw.

Strategie 2: investeren in productie

Bij de tweede strategie richt de aandacht zich vooral op het ver-

sterken van het productievermogen van de organisatie. Dat 

gebeurt door het actief beïnvloeden van en anticiperen op de 

externe omstandigheden en het investeren in competenties van 

sleutelmedewerkers. Deze strategie kan vooral behulpzaam zijn 

bij organisaties met een laag zelfvertrouwen, een reactieve hou-

ding en daardoor niet optimale prestaties. Deze strategie is vooral 

aan de orde wanneer (combinaties van) conditioneel vertrouwen, 

materieel vertrouwen, informationeel vertrouwen en competentie-

vertrouwen in het geding zijn. Interventies die in deze strategie 

toegepast worden, zijn vooral interventies die het nemen van risi-

co’s bevorderen, die het aangaan van uitdagingen stimuleren en 

waarin het leveren van (extra) prestaties beloond wordt.

Strategie 3: investeren in de gemeenschap

De derde strategie – investeren in de gemeenschap – is passend 

in situaties waarbij het inzicht is ontstaan dat een cultureel pro-

bleem (vertrouwen in mensen, sfeer en samenwerking) niet 

(alleen) via processen en structuur kan worden opgelost. Vaak is 

er al (te)veel geïntervenieerd met maatregelen, procedures en 

herschikkingen van processen en beoordeling waarbij er niet vol-

doende aandacht is geweest voor de ‘human factor’ in het veran-

deringsproces. Medewerkers voelen zich niet meer betrokken bij 

de maatregelen die worden genomen, vaak is er ook sprake van 

een te ver doorgevoerde vorm van control. Daarmee is alle onder-

nemerschap en ‘grenszoekend’ gedrag dichtgemetseld en loopt 

de organisatie het risico in geformaliseerd wantrouwen door te 

schieten. De dominante soorten vertrouwen waarop in deze stra-

tegie wordt ingezet zijn met name traditioneel vertrouwen, inten-

tioneel en pragmatisch vertrouwen. Interventies die bij deze stra-

tegie passen zijn experimenten en het actief faciliteren en 

aanbieden van leerprocessen.

Strategie 4: investeren in leiderschap

De vierde strategie richt zich met name op het versterken van het 

leiderschap. Deze strategie wordt ingezet vanuit de gedachte dat 

zichtbaar leiderschap en een heldere koersbepaling de basis leg-

gen voor een productief klimaat voor de medewerkers. Deze stra-

tegie lijkt vooral kansrijk in situaties die gekenmerkt worden 

door een hoge mate van onzekerheid (over markten, politieke 

context enz.) en een grote dynamiek in maatschappelijke ontwik-

kelingen. Bij deze strategie wordt vooral ingezet op het verster-

ken van intentioneel vertrouwen en leiderschapsvertrouwen.

‘Trust is a state of mind, an expectation held by one trading 
partner about another, that the other behaves or responds in a 
predictable and mutually expected manner.’

Het kernelement van de voorspelbaarheid van gedrag zien 
we ook terug in de defi nities die andere auteurs hanteren en 
die vertrouwen defi niëren als positieve verwachtingen ten 
aanzien van de ander en/of de bereidheid om kwetsbaar te 
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Meerdere vormen van vertrouwen 
Om te kunnen werken aan vertrouwen is het nodig vertrou-
wen niet als een eendimensionaal begrip te zien, maar de 
verschillende dimensies te onderkennen. Nooteboom (2002, 
p. 59) onderscheidt zes vormen van vertrouwen: materieel 
vertrouwen, competentievertrouwen, intentioneel vertrou-
wen, conditioneel (of sturings)vertrouwen, exemplarisch 
(of leiderschaps)vertrouwen en informationeel vertrouwen. 
Voor elk van deze vormen zijn wij nagegaan wat de aangrij-
pingspunten zijn bij het werken aan vertrouwen. Daarnaast 
onderscheiden wij nog vier andere vormen van vertrouwen, 
namelijk fysiek vertrouwen, traditioneel vertrouwen, proce-
dureel vertrouwen en pragmatisch vertrouwen. Zo komen we 
tot een typologie van tien vormen van vertrouwen. 

1.   Fysiek vertrouwen (verbinding, aantrekkingskracht, 
veiligheid): vertrouwen door fysieke, emotioneel-psy-
chische verbinding. Mensen voelen zich thuis bij elkaar, 
herkennen zich in een organisatie, vinden de omgeving en 
uitstraling aantrekkelijk, voelen zich veilig en comfortabel. 
Voorbeeld: Een sfeer van intimiteit en esthetiek creëren, 
door persoonlijke aandacht, met foto’s en muziek, met 
kleding. 

2.   Traditioneel vertrouwen (tradities, cultuur): het ver-
trouwen dat samenhangt met vaste werkwijzen en een 
bekende bedrijfscultuur. Werken aan traditioneel vertrou-
wen betekent dat je zorgt dat de juiste waarden worden 
nageleefd en dat ongewenst gedrag wordt voorkomen. 
Voorbeeld: Tradities koesteren, routines inbouwen, iconen 
(merken) en waarden bevestigen en uitdragen. 

3.   Procedureel vertrouwen (regels, procedures): het 
vertrouwen in regels en procedures die gevolgd worden. 
Mensen ervaren ondersteuning en duidelijkheid, onver-
wachte risico’s worden geminimaliseerd, men weet hoe te 
handelen in verschillende situaties. 
Voorbeeld: Het opstellen (en bewaken) van regels, het 
expliciteren van normen, deze bewaken en handhaven, 
prestatieafspraken, convenanten. 

4.   Exemplarisch of leiderschapsvertrouwen (rolmodellen, 
prototypes): vertrouwen in rolmodellen of uitkomsten die 
geïmiteerd moeten worden. Werken aan leiderschapsver-
trouwen is het versterken van betrouwbaar (dat is: voor-
spelbaar) en consistent leiderschap en het zo vergroten 
van veiligheid en een productief klimaat voor de mede-
werkers. 
Voorbeeld: Richting geven en het verhelderen van een stra-
tegische koers, inspireren, zichtbaar zijn op de werkvloer, 
voorbeeldgedrag, authenticiteit. 

5.   Materieel vertrouwen (middelen, inputs): het vertrouwen 
om naar verwachting te handelen, dat wil zeggen om falen 
van materiële inputs, systemen, machines, fi nanciële mid-

zijn. Een wezenlijk kenmerk van vertrouwen is dat het risico van 
schadelijk gedrag aanwezig is. Het opbouwen van vertrouwen 
begint altijd met een sprong, tot op zekere hoogte een sprong in 
het onbekende. Want of de ander de verwachtingen rechtvaar-
digt, is vooraf niet met zekerheid te stellen. Vertrouwen begint 
daar waar rationele voorspelling ophoudt alles te verklaren wat 
er tussen mensen gebeurt. Vertrouwen helpt de betrokkenen een 
risico te nemen en een leap of faith, een ‘sprong’ te maken naar 
samenwerking, die verder gaat dan wat op zuiver rationele gron-
den te rechtvaardigen is (Bijlsma-Frankema en Smid, 2006). 

Als het niveau van vertrouwen stijgt, heeft  dit een tweeledig 
eff ect: een verschuiving van ‘ik-denken’ naar ‘wij-denken’ 
en een ontwikkeling van risicomijdend naar risiconemend 
gedrag (Bijlsma-Frankema en Smid, 2006). Voor vitaliteit, 
vernieuwing en succes is risiconemend gedrag onontbeerlijk. 
De taak van de manager/leider is dan het risico te zoeken, 
maar ook voor risicoreductie in het perspectief van de 
medewerkers zorg te dragen. Met andere woorden, hij dient 
veiligheid en vertrouwen te bieden, zodat medewerkers zelf 
risico’s aandurven. 
Werken aan vertrouwen is goed, maar wordt naïef als ver-
onachtzaamd wordt dat in elke organisatie de kiemen van 
wantrouwen aanwezig zijn. In elke organisatie of netwerk 
van organisaties komen vertrouwen en wantrouwen beide 
als ‘hoofdbestanddelen’ voor. Het creëren van vertrouwen 
betekent dat een evenwicht wordt gevonden tussen een 
bereidheid om risico’s te lopen en kwetsbaarheid te tonen, en 
een zekere mate van acceptatie van de aanwezigheid van de 
kiemen van wantrouwen. Deze ‘kiemen’ kunnen verschillende 
oorzaken hebben. Onze ervaringen zijn dat snelle opeenvol-
gende organisatieveranderingen, eenzijdige aandacht voor 
structuur, matig gedefi nieerde resultaatdefi nities, onduidelijk-
heid over strategie en snelle doorstroming van personeel en 
management stuk voor stuk en in samenhang wantrouwen 
kunnen veroorzaken en binding aan de organisatie kunnen 
ondermijnen. Ook het niet aanpakken van wangedrag (lui-
heid, hebzucht), onkunde of onhandig gedrag kunnen een 
bron van wantrouwen zijn. Ten slotte kunnen ook het streven 
naar beheersing en het uitsluiten van risico’s oorzaken zijn 
van wantrouwen. Een doorgeslagen hang naar transparantie 
en verantwoording zijn dan uitingen van een cultuur van 
geformaliseerd wantrouwen. 

Bij reciprociteit is vertrouwen het 

sleutelbegrip; bij mutualiteit is dat 

wantrouwen
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Voorbeeld: uitstellen van oordelen, acceptatie van gegeven 
situaties, antropologisch (als buitenstaander) beschouwen 
en benoemen van verschillen in vertrouwen, acceptatie 
van hoe het is. 

Onderscheid maken in deze tien vormen van vertrouwen 
biedt een goede basis om aan vertrouwen te werken. Vaak zal 
‘werken aan vertrouwen’ betekenen dat er meerdere vormen 
van het vertrouwen in de aanpak betrokken moeten worden. 
Een veelvoorkomende valkuil is dat vertrouwen niet verder 
geëxpliciteerd wordt en min of meer automatisch vereenzel-
vigd wordt met een van de tien vormen.

Drs. D. Buitendijk MCM (d.buitendijk@berenschot.com) is 
senior management consultant bij Berenschot. Hij is werkzaam 
in de publieke sector en is gefascineerd door complexe samen-
werkingsvraagstukken binnen en tussen organisaties. 
Drs. P. Hoekstra MCM CMC (piet.hoekstra@peopleplus.nl) 
is medeoprichter en directeur van People Plus Human Deve-
lopment. Hij is gespecialiseerd in (internationale) arbeidsver-
houdingen en werkt vaak als sparringpartner voor directie en 
medezeggenschap in situaties waarin verandering, samenwer-
king en vertrouwen centraal staan. 
Drs. V. Timmerman MCM (volken.timmerman@capgemini.com) 
is werkzaam als management consultant bij Capgemini, Zijn pas-
sie is klanten te helpen bij het ontwikkelen van hun organisatie als 
vitale leefgemeenschap met goede bedrijfs-prestaties. 
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delen te voorkomen. Werken aan materieel vertrouwen 
betekent vooral werken aan de kwaliteit van de processen 
en de ‘hardware’ (fysieke infrastructuur). 
Voorbeeld: goede kwaliteit van middelen en onderhoud, 
normaliseren en standaardiseren, een sterke infrastructuur.

6.   Informationeel vertrouwen: vertrouwen in de bronnen 
van informatie. Werken aan informationeel vertrouwen 
betekent werken aan valide, transparante en up-to-date 
informatievoorziening en heldere communicatie. 
Voorbeeld: open communiceren, (openbaar) gebruikma-
ken van betrouwbare bronnen, goede dosering en timing 
van informatie en transparantie daarover. 

7.   Sturingsvertrouwen (in externe condities, productie-
wijze): vertrouwen hebben in de (externe) omstandigheden 
die handelen mogelijk maken of beperken. Werken aan 
sturingsvertrouwen begint met het vergroten van inzicht in 
de factoren die het opereren van de organisatie beïnvloeden 
en dat vervolgens om te zetten in vermogens om daarop te 
anticiperen. Het gaat om het zelf invloed kunnen uitoefenen 
en het leveren van waarde voor de omgeving. 
Voorbeeld: autonomie en verantwoordelijkheid toekennen, 
stimuleren tot het nemen van risico’s, anticiperen en feed-
back organiseren, direct klantcontact, prestaties belonen. 

8.  Competentievertrouwen (vaardigheden, kennis, me-
thoden): het vertrouwen dat de benodigde competenties 
(zoals vaardigheden en kennis) om aan de verwachtingen 
te voldoen aanwezig zijn. Werken aan competentiever-
trouwen (role-based trust) betekent vooral werken aan de 
individuele en organisatievaardigheden die nodig zijn om 
op een verantwoorde manier risicodragend te werken, de 
vaardigheden om samen te werken. 
Voorbeeld: competentiemanagement praktiseren, intercol-
legiale ondersteuning, creëren van leeromgeving, fouten 
mogen maken, stimuleren van open feedback en moge-
lijkheden aanbieden voor training en ontwikkeling. 

9.   Intentioneel vertrouwen (doelen, aandacht, inzet): het 
vertrouwen dat de ander handelt naar zijn beste vermo-
gen. Werken aan intentioneel vertrouwen betekent vooral 
het bevorderen van alle vormen van gedrag gericht op 
transparantie, voldoen aan impliciete verwachtingen en 
het bevorderen van een kwetsbare opstelling. 
Voorbeeld: vertrouwen geven, afzien van regels en con-
trole, toewijden en toevertrouwen aan de ander, kansen 
bieden zonder tegenprestatie te verlangen.

10.  Pragmatisch vertrouwen (relevantie): het vertrouwen dat 
je kunt omgaan met ambigue situaties van vertrouwen en 
wantrouwen. Betrokkenen laten zich leiden door relevan-
tie en verbondenheid. Ze accepteren dat vertrouwen en 
wantrouwen beide tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Ze 
leggen zelf verantwoording af en kunnen ook emotioneel 
een tijdelijke terugval in vertrouwen accepteren. 

Voor wie meer wil lezen over toepassing in de praktijk verwijzen 

wij naar het uitgebreidere artikel in de Finance & Controlbase.  

De auteurs gaan daarin dieper in op de tien vormen van vertrou-

wen. Dat doen ze aan de hand van drie invalshoeken (resultaat, 

activiteiten en typering) en drie niveaus (team of organisatie, 

netwerk en systeem). Ook vindt u daar meer over de twee ver-

schillende structuurprincipes die in elke samenleving voorko-

men: reciprociteit en mutualiteit. Verder beschrijven ze interven-

tiemogelijkheden van de tien vormen van vertrouwen op micro-, 

meso- en macroniveau en vier basisstrategieën om vertrouwen te 

produceren, inclusief casebeschrijvingen.
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