
Leiderschap Bedrijfscultuur

De kracht van  
dankbaar denken
Bent u dankbaar voor wat u hebt? En bedankt u uw mede-
werkers voor hun inzet? Dankbaarheid is een uit het oog 
verloren deugd. Terwijl die niet alleen zorgt voor een produc-
tievere werksfeer: u wordt er zelf ook beter van.

Bij de Nexobank heerste een ongezon-
de bedrijfscultuur. Sommigen spraken 
zelfs van een ‘darwiniaanse’ arbeidsom-
geving — een survival of the fittest. Het 
leek alsof iedereen alleen maar aan zich-
zelf dacht en teamwerk bestond niet. In-
haligheid, intimiderende praktijken en 
zelfs evident illegaal gedrag waren aan 
de orde van de dag. De top van het bedrijf 
had alleen oog voor de winst en voor hun 
eigen bonussen. 

Daarmee ondermijnden zij het zelf-
vertrouwen en de lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid van hun medewerkers. 
Dat uitte zich in verminderde productivi-
teit, een laag moreel, veel verzuim en een 
verontrustend hoog personeelsverloop. 
Voor veel mensen werd hun werk bij de 
bank een emotionele uitputtingsslag. 

Het topmanagement hield deze kil-
le, berekenende en onpersoonlijke cul-
tuur in stand. Het leek zich niet bewust 
van het belang van een arbeidsomgeving 
waarin mensen vriendelijk en behulp-
zaam durven te zijn en elkaar kunnen 

aanmoedigen. Ze hadden geen idee dat 
een bedrijfscultuur met ruimte voor po-
sitieve aandacht en gemeende zorgzaam-
heid creativiteit en nieuwe ideeën kan 
bevorderen en dat je met dankbaarheid 
voor een goede prestatie mensen enorm 
kunt motiveren. 

In plaats daarvan voelden de meeste 
medewerkers zich ondergewaardeerd en 
aan hun lot overgelaten. En gezien de on-
gezonde cultuur bij de bank was het geen 
verrassing toen een aantal handelaren 
van de bank bij het Libor-rentemanipu-
latieschandaal betrokken bleek te zijn. 
De gerechtelijke stappen die toen volg-
den, resulteerden in flinke boetes — hoe-
wel geen enkele topmanager daar per-
soonlijk last van leek te krijgen. 

Dit voorbeeld geeft aan hoe een on-
gezonde cultuur — een omgeving waar-
in het woord ‘dankbaarheid’ niet voor-
komt — tot een spiraal van activiteiten 
kan leiden die in grote zakelijke misstap-
pen uitmondt. Als geld het enige motief 
is, zijn leiders niet in staat om hoofd en 
hart van hun personeel te winnen en ze 
op hun best te laten presteren. Voor de 
meeste mensen zijn respect, erkenning, 
vervulling, saamhorigheid en dingen 
doen die nut hebben immers de zaken 
waar het echt om draait (naast een billij-
ke vergoeding). 

Positieve cultuur
Om een bedrijfscultuur te kweken met 
deze variabelen doen leiders er goed aan 
om een werkplek te creëren waar dank-
baarheid een voorname positie inneemt. 
Als mensen te maken krijgen met alle-
daagse uitingen van vriendelijkheid, kan 
een eenvoudig dankjewel voor een goe-
de prestatie een enorme stimulans zijn 
en bijdragen aan een positievere arbeids-
omgeving. 

B
Manfred Kets de Vries

Weerbaar 
Bij tegenslagen helpt 
een dankbare hou-
ding om negatieve 
stress in positieve 
energie om te zetten

De Romeinen hadden al een woord voor 
de bereidheid om waardering te tonen 
en vriendelijkheid te beantwoorden: 
‘gratus’. In het Nederlands zien we dat 
begrip nog terug in woorden als ‘gratie’ 
en ‘gratis’. Dankbare mensen tellen hun 
zegeningen, zijn in staat om waardering 
te voelen voor de simpele genoegens des 
levens, en zijn zich er altijd van bewust 
als hun iets goeds overkomt. Ook is dit 
de soort mens die altijd bereid is om iets 
terug te doen voor zijn medemens. 

Door de eeuwen heen hebben filoso-
fen dankbaarheid beschouwd als een 
belangrijke positieve factor voor har-
monieuze relaties. Filosoof-keizer Mar-
cus Aurelius merkte op: ‘Kijk met aan-
dacht naar de kwaliteiten die je bezit, en 
bedenk in dankbaarheid hoe je naar ze 
zou hunkeren als je ze niet had.’ Psycho-
analytici hebben ook veel belangstelling 
voor dit onderwerp getoond. 

Waardering uiten
Zij stellen de meer volwassen dankbaar-
heid tegenover de prille jaloezie die je in 
kinderlijk gedrag ziet. De ontwikkeling 
van dankbaarheid gaat gepaard met een 
groeiend vermogen om in onze latere re-
laties uiting aan waardering te geven. Zo 
is dankbaarheid het smeermiddel voor 
wederkerigheid. 

Het verband tussen dankbaarheid en 
positief sociaal gedrag is trouwens zeer 
complex. De kwaliteit van de band die we 
als kind opbouwen met onze verzorgers 
beïnvloedt de ontwikkeling van onze her-
senen. Als in onze eerste jaren een veilige 
hechting tot stand komt, is dat een stevi-
ge fundering, die in belangrijke mate be-
paalt hoe we met anderen omgaan, hoe 
we overeind blijven als we stress ervaren, 
hoe goed we onze emoties in balans hou-
den, of we ons veilig voelen als we de we-
reld verkennen en met hoeveel hoop we 
naar de toekomst kijken.

Mensen die veilig gehecht zijn, vinden 
het makkelijker om dankbaarheid te ui-
ten en te ontvangen. Onzekere hechtin-
gen daarentegen beïnvloeden ons soci-
ale gedrag negatief. Onzekere mensen 
vinden het moeilijker om de ontvanger 
van dankbaarheid te zijn, of om die zelf 
te tonen. Ze schijnen niet te beschikken 
over vermogens als empathie en mede-
leven, die hier nodig voor zijn en die tij-
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dens onze ontwikkeling van kind tot vol-
wassene gevormd worden.

Dankbaarheid heeft ook veel te maken 
met ons perspectief — het kader waar-
door we naar de wereld en naar onszelf 
kijken. Dankbare mensen hebben de 
gave om optimisme in hun dagelijks le-
ven in te bouwen. Zij zien de dingen in 
perspectief. Ze weten hoe ze hun onbe-
wuste vergelijkingskaders in een posi-
tief en waardevol licht kunnen plaatsen. 
Ze kunnen hun verleden gemakkelij-
ker achter zich laten, het heden accepte-
ren, en vooruitkijken naar de toekomst. 
Dankbare mensen richten zich op wat zij 
wél hebben, in plaats van te klagen over 
wat zij niet hebben. 

Ook blijkt uit veel onderzoek dat het 
vermogen om dankbaarheid te uiten 
goed is voor zowel de lichamelijke als de 
geestelijke gezondheid. Het tonen van 
dankbaarheid leidt in de hersenen tot 
de productie van serotonine (het hor-
moon dat onze stemming bepaalt). Daar-
door voelen we ons beter. Bij tegenslagen 
helpt een dankbare houding om negatie-
ve stress in positieve energie om te zet-
ten, en zo’n houding zorgt ook voor het 
optimisme dat nodig is om de proble-
men in het leven op te lossen. Je kunt dus 
wel zeggen dat dankbaarheid een na-
tuurlijk antidepressivum is. 

Respect
De vraag is nu: hoe brengen we dank-
baarheid in de praktijk? Hoe creëren we 
een omgeving waar mensen erkente-
lijkheid voor hun werk krijgen en in ruil 
daarvoor hun best willen doen? Hoe ver-
mijden we de ongezonde Nexobanken?

Het eerste en meest elementaire is res-
pect voor de mensen die in de organisa-
tie werken. Dankbaarheid roept een co-
operatieve reactie op. Daarmee vormt 
dankbaarheid ook de basis voor relaties 
waarin wederzijdse behulpzaamheid 
centraal staat, helpt ze bij het beëindigen 
van conflicten, is een bron van positieve 
energie en een voedingsbodem voor een 
collectieve samen-de-schouders-eron-
dermentaliteit. 

Verder moet je mensen de erken-
ning geven die ze verdienen, ze eerlijk 
behandelen, groepsgevoel kweken, en 

medewerkers een stem geven. Als het 
topmanagement onderkent dat deze be-
langrijke dynamiek bestaat, kan dat tot 
verbluffende resultaten leiden: tot werk-
nemers die gezonder en tevredener zijn, 
en tot hogere arbeidsprestaties. 

Maar ook voor onszelf kan het goed 
uitpakken (zie kader). Dankbaarheid to-
nen maakt zowel onszelf als de ander 
ook vanbinnen dankbaarder. Bedenk 
hoeveel steun en productiviteit we zou-
den verliezen als we geen dankbaarheid 
zouden tonen! 

Inkleuren
Uiteraard is het niet erg realistisch om 
nooit negativiteit of twijfel te uiten. Ook 
hier is, net als in de rest van het leven, 
evenwicht nodig, met aandacht voor zo-
wel het negatieve als het positieve. Maar 
voor onze geestelijke gezondheid is het 
niettemin beter om onze kijk op het le-
ven op het positieve af te stemmen. Zelfs 
de moeilijkste momenten in je leven 
kunnen worden opgevat als een kans op 
grote persoonlijke groei en ontwikke-
ling.

Omgekeerd berooft gepieker ons al-
leen maar van energie en motivatie. De 
ervaring heeft geleerd dat we ons vaak 
veel beter voelen als we niet meer met 
een narcistische blik naar onszelf kij-

ken, maar dankbaarheid uiten en ons 
erop richten om anderen te helpen. We 
moeten ook proberen om ons te omrin-
gen met mensen die dankbaarheid in 
de praktijk brengen. Want zoals ik eer-
der zei, dankbaarheid zoekt dankbaar-
heid op.

Misschien kunnen we de manier waar-
op we omgaan met het wel en wee in 
ons leven het best vergelijken met het 
werk van een schilder. Als we een schil-
derij maken, moeten we kleuren uitkie-
zen. Kiezen we dan voor doffe of felle 
kleuren? Ook moeten we de vraag beant-
woorden hoe we het schilderij gaan op-
zetten. Maar wat we ook schilderen, met 
felle kleuren komt er meer leven in het 
schilderij. Hetzelfde kan gezegd worden 
over de kleuren van dankbaarheid. Als op 
onze levensreis dankbaarheid in ons pa-
let zit, kiezen we daarmee voor een posi-
tiever, bevredigender en opwindender  
leven. 

Manfred Kets de Vries is hoog-
leraar leiderschapsontwikke-

ling en organisatieverandering aan de 
internationale businessschool Insead. 
Zijn nieuwste boeken zijn: Kets de 
Vries over executive coaching. Inzicht 
in 8 complexe persoonlijkheden en 
Telling Fairy Tales in the Boardroom.

Perspectief

Een andere kijk 
op het leven is 
te leren 

 
In de praktijk 
blijkt dankbaar-
heid een kwali-
teit die een mens 
ook later in zijn 
leven kan ont-
wikkelen.

Een concre-
te stap is om er 
een gewoonte 
van te maken (en 
dat begint al als 
je ’s morgens op-
staat) om te be-
sluiten hoe je te-
gen de dingen 
aan gaat kijken. 
Doe je dat met 
dankbaarheid 
voor wat je hebt, 
of ben je nega-
tief en ga je kla-
gen? 

Hoewel dit 
soms moeilijk 

kan zijn. moeten 
we leren om op 
te houden met 
kniezen en zuch-
ten. Veel sub-
stantieels levert 
dat klagen na-
melijk vaak niet 

op. In plaats 
daarvan moe-
ten we bedenken 
dat onze kijk op 
het leven en de 
acties die daar-
op volgen, bepa-
lend zijn. 

In dit verband 
kun je elke dag 
wat tijd vrijmaken 
om na te den-
ken over de ver-
schillende dingen 
waar je dank-
baar voor zou 
moeten zijn. En 
als we die oefe-
ning doen, hoort 
daar ook aan-
dacht bij voor de 
mensen die we 
dankbaar moe-
ten zijn. Mensen 
die onze levens 
op een positie-
ve manier beïn-
vloeden of heb-
ben beïnvloed. 
We ontdekken 
misschien dat het 
een heel positie-
ve ervaring is om 
hen te danken 
voor wat ze voor 
ons hebben ge-
daan.
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