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"Wij,” zei de gek,  
“zoeken solidariteit en weerbaarheid”
Tom Postmes
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Waarom ik hier sta

› Menselijk gedrag blijft mensen verrassen

› Rutger Bregman’s boek

› Thomas ontdekt Tom

› Deze lezing is een uitnodiging

› Vertrouw op mensen

› Vertrouw op groepsdynamiek
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Onze grootste zorg? De samenleving

uit SCP, Sociale staat van Nederland 2018
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“NL is realiteitsresistent”
› Ondanks negatief zelfbeeld

› is NL wereldtop op gebied van

› Vrijwilligerswerk

› Verenigingsleven

› Vertrouwen

› Vrijheid én verbondenheid

› Verworvenheden



“Zo zijn mensen nu eenmaal”



“Zo zijn mensen nu eenmaal”



|04-01-2019 7

De “disaster response”

› Groepsgedrag dat bottom-up ontstaat: weerbaarheid, veerkracht

› Noodhulp, zelforganisatie, improvisatie

› Solidariteit, verbondenheid, prosociaal gedrag (ook vreemden)

› Neerslag change management: top-down, shock therapy

› “Survival anxiety is necessary for change” (Schein ea, 2000, Acad. Mgmt Executive)

› Een groep moet je “ontdooien” (Cummings, Bridgman & Brown, 2016, Human relations)

› Knellend kader is riskant: weerstand werkvloer

› Alternatief: samenwerken aan verandering

› lonkend perspectief

› werk met groepsdynamische processen
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Groningse toestanden
› Onderzoek Gronings Perspectief: surveys, kwalitatief

› schade ➙ onveiligheid ➙ chronische stress
› slow-onset disaster, blootstelling aan instanties

› Deelproject “samenhang en samenwerking”
› 4 dorpen, 2 wijken

› Cohesie en weerbaarheid?
› Samenwerking bewoners ⟷ instanties?

www.groningsperspectief.nl

https://www.groningsperspectief.nl/
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Wat verwacht je?
› De disaster response

Ramp Solidariteit, 
verbondenheid

Zelforganisatie, 
probleemoplossend 

gedrag, weerbaarheid
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In Groningen: veel samenwerking, maar niet rond bevingen

Samenwerking aardbevingen

Ja Nee

Samenwerking 
algemeen

Ja Sociaal sterk dorp 1
Sociaal zwakkere wijk 2
Sociaal zwakker dorp 1
Sociaal zwakker dorp 2

Nee Sociaal sterk dorp 2 Sociaal zwakkere wijk 2

Bron: Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in t Groningse gaswinningsgebied (2019) www.groningsperspectief.nl
NB de namen van deze dorpen en wijken zijn niet openbaar gemaakt. Graag vertrouwelijk behandelen

http://www.groningsperspectief.nl
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Waar gaat het goed?
› Gedeelde ervaringen

› Elkaar spreken en ontmoeten

› Ontstaan gezamenlijke visie 

› Ontstaan gedeeld belang

› Een faciliterende gemeente / instantie

› Nodig bewoners uit, stel vragen 

› Diversiteit en non-participatie accepteren
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Waardoor gaat het fout?
› Gedeelde ervaringen

› Elkaar spreken en ontmoeten

› Ontstaan gezamenlijke visie 

› Ontstaan gedeeld belang

› Een faciliterende gemeente / instantie

› Nodig bewoners uit, stel vragen 

› Diversiteit en non-participatie accepteren

NAM en overheid maken het zo klein mogelijk
- Het probleem bestaat niet (meer)
- Het is opgelost



|04-01-2019 14

Waardoor gaat het fout?
› Gedeelde ervaringen

› Elkaar spreken en ontmoeten

› Ontstaan gezamenlijke visie 

› Ontstaan gedeeld belang

› Een faciliterende gemeente / instantie

› Nodig bewoners uit, stel vragen

› Diversiteit en non-participatie accepteren

› Voldoende kartrekkers en initiatiefnemers

“Bewoners kunnen dat niet aan”

“Dat wordt een Poolse landdag”

“Dan wil iedereen vooraan in de rij”

“Wat moeten we ze dan vragen?”
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Uitzoomen
› We zitten vast in het idee dat hulp van boven en buiten komt

› We durven geen beroep te doen op gemeenschappen

› Of misschien: we willen in the lead blijven

› We hebben enorme schaalproblemen voor onszelf georganiseerd

› Dit soort groepsdynamiek werkt niet in mensenmassa’s

› Op een gegeven moment gaat het om de organisatie en niet om de 
meerwaarde

› We vertrouwen het onszelf niet toe


