
Roos Vonk is hoogleraar Sociale Psychologie. Ze staat bekend om het toegankelijk maken van 
psychologische inzichten, middels lezingen en als auteur van columns en boeken. Geregeld 
verschijnen opiniestukken van haar hand in dagbladen zoals de Volkskrant en NRC. In deze online 
ELLLA-masteravond gaat ze dieper in op het ego en het ongemak dat daarbij komt kijken.

Bob Wesdorp, verslag masteravond Roos Vonk op 11 juni 2020

Met de titel van haar presentatie “Ik, ego en 
andere ongemakken” geeft Vonk aan dat ze met 
name het ego als een ongemak beschouwt. Het 
woord ‘ik’ verwijst hier naar het beeld wat we van 
onszelf hebben. Voor ze van wal steekt peilt ze wie 
van de kijkers iemand kent die een te groot ego 
heeft. Het antwoord: zo’n 30 procent. Vonk haakt 
hierop in: dat te grote ego is voornamelijk een 
ongemak voor ándere mensen, niet van diegene 
zelf. Ze komt met de vervolgvraag: wie van de 
deelnemers heeft zelf een te groot ego? 20 van de 
126 deelnemers zeggen ja, 54 zeggen nee - van de 
rest blijft het antwoord uit. Vonk geeft aan dat dit 
een bekend patroon is. We herkennen wel de ego’s 
van andere mensen, maar hebben ons eigen ego 
minder goed in beeld. 

Haar verhaal zal uit de volgende elementen 
bestaan: 
• jezelf kennen;
• jezelf zijn;
• boven jezelf uitstijgen en snappen dat het 
eigenlijk niet over jezelf gaat.

Zelfkennis
We weten natuurlijk allemaal wel dat de meeste 
mensen een iets te geflatteerd beeld van zichzelf 
hebben. Psychologen weten uit onderzoek ook 

dat dit eigenlijk juist psychologisch gezien gezond 
is. Mensen met een realistisch beeld van zichzelf 
zijn vaker depressief, terwijl mensen met een 
rooskleuriger beeld van zichzelf mentaal gezonder 
zijn. Je kunt dus maar beter positiever over jezelf 
denken. Voor een deel heeft dit rooskleurige 
zelfbeeld te maken met het feit dat we op een 
andere manier naar onszelf kijken dan naar 
anderen. Als we naar onszelf kijken zijn we geneigd 
vooral aandacht te besteden aan onze gedachten. 
Via introspectie kunnen we naar binnen kijken: 
we zien onze goede bedoelingen, onze plannen 
en gedachten. Je kunt bijvoorbeeld denken: ‘ik 
ben dan nog geen schrijver, maar ik heb wel een 
goed idee voor een boek in mijn hoofd’. Je hebt 
allerlei ideeën over wat je van plan bent, met 
goede bedoelingen - die weliswaar misschien niet 
allemaal uitkomen. Je kijkt vooral naar je eigen 
gedachten en intenties, en minder naar wat je 
feitelijk doet (gedrag). Als we naar anderen kijken, 
is het juist omgekeerd: ‘ik geloof het als ik het 
zie’. We beoordelen mensen op wat ze doen. Van 
iemand die zegt: ‘ja, ik ben eigenlijk een schrijver’, 
denken we: ‘schrijf eerst dat boek maar, dan pas 
ben je een schrijver’. We zijn dus geneigd om 
anderen af te rekenen op hun daden, en onszelf 
op goede bedoelingen. Onderzoek wijst erop dat 
kijken naar de daden realistischer is. Je krijgt een 
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realistischer beeld van mensen als je afgaat op wat 
zij feitelijk doen, in plaats van op wat ze denken, 
voelen, vinden of wat hun bedoelingen zijn. 

Om tot zelfkennis te komen, zou je daarom af en 
toe met de blik van een ander naar jezelf moeten 
kijken en je gedrag onder de loep moeten nemen. 
Feedback van anderen is dan ook waardevol. 
Anderen zien wat we doen, hoe we overkomen. 
Je kunt middels die feedback van anderen tot de 
nodige zelfkennis komen. 

Wat voor soort feedback willen we eigenlijk graag 
hebben van anderen? 

Hier spelen verschillende drijfveren of motieven 
een rol: 
• Self-assessment: ook wel de behoefte om te 
weten wie je echt bent, de waarheid over jezelf. 
Dit is de feedback die je van iemand zou kunnen 
verwachten die de onverbloemde waarheid met 
jou durft te delen.
• Self-enhancement: dit is louter positieve 
feedback. De persoon die jou feedback geeft zal 
deze hoe dan ook positief brengen.  
• Self-verification: degene die jou van deze vorm 
van feedback voorziet zal het beeld dat jij van jezelf 
hebt bevestigen. Dit kan zowel positief of negatief 
zijn.
• Self-improvement: dit is het soort feedback 
waarmee je aan de slag kunt, dingen waarvan je 
kunt leren en waarmee je tot zelfverbetering kunt 
komen.

Er wordt een kleine test gedaan naar welke 
drijfveren een rol spelen bij de deelnemers. Men 
moet aangeven welk soort feedback zij het liefste 
krijgen, kiezend uit de bovenstaande vier opties. 
Uit de poll blijkt dat 13% de onverbloemde 
waarheid zou willen weten. Slechts enkele 
deelnemers kiezen voor self-enhancement of 
self-verification. De overgrote meerderheid kiest 
echter voor self-improvement. Vonk doet deze test 
vaker en geeft aan dat de resultaten uit deze poll 
overeenkomen met wat er normaliter uit komt

(video van een lezing van Roos Vonk over feedback 
geven en krijgen: https://www.youtube.com/
watch?v=gp80iSExQVQ).

Nu weten we uit onderzoek dat mensen in 
wezen de voorkeur hebben voor datgene dat 
in deze poll juist het minst wordt gekozen: het 
self-enhancement motief. Als mensen de kans 
krijgen, zorgen ze er eigenlijk altijd voor dat ze 
positieve informatie over zichzelf te horen krijgen. 
We zijn ons daar vaak niet van bewust; mensen 
zeggen bijvoorbeeld dat ze openstaan voor 
opbouwende kritiek, maar zodra ze die krijgen 
worden ze defensief en claimen ze dat de feedback 
juist niet constructief is. We merken dit vooral 
op bij andere mensen, maar beseffen niet dat 
we ons daar zelf ook schuldig aan maken. Toch 
ondersteunen diverse onderzoeken dat dit self-
enhancement motief echt ingebakken is. We willen 
gewaardeerd worden door anderen, erbij horen, 
bijzonder zijn. De mensen die dit niet boeide zijn 
middels natuurlijke selectie uitgestorven. Wie, in 
onze evolutionaire geschiedenis, niet de behoefte 
voelde om erbij te horen en z’n eigen weg ging, 
zou als gevolg daarvan niet bij de groep zijn, 
geen partner vinden en geen nageslacht krijgen. 
Wij met z’n allen zijn het nageslacht van mensen 
die bij de groep wilden horen  en gewaardeerd 
wilden worden. Het was van overlevingswaarde. 
Eigenlijk is dát het ego: het stemmetje in je hoofd 
dat wil dat je goed genoeg bent, dat je erbij 
hoort. Een klein kind in ons dat ertoe wil doen, dat 
mee wil tellen (zie https://www.roosvonkblog.nl/
roedeldieren/). 

Het strategische zelf
Het vervelende van het ego is echter dat het zich 
op irritante manieren manifesteert. We hebben 
allemaal wel eens last van ons ego. Dit leidt 
tot strategisch gedrag, gedrag waarmee je aan 
anderen wilt laten zien dat je goed genoeg bent. 
Het begint eigenlijk altijd met onzekerheid: “doe 
ik er wel toe?” Dat is het begin van een vicieuze 
cirkel. Door die onzekerheid krijg je de behoefte 
aan bevestiging van anderen dat je goed genoeg 

“Als we naar onszelf kijken, zijn we geneigd onszelf 
te beoordelen op onze gedachten. 

We beoordelen anderen juist op wat ze doen” 
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bent. Je gaat dus op zoek naar die bevestiging. 
Dit is een strategie die meer vrouwen dan mannen 
hanteren. Door de behoefte aan bevestiging wordt 
heel sterk de focus gelegd op wat de wensen 
van anderen zijn, de antenne wordt naar buiten 
gericht. Hoe willen anderen het en hoe kan ik me 
aanpassen? Het gevolg daarvan is dat je minder 
in contact komt te staan met je eigen waarden, 
wat weer tot extra onzekerheid leidt. De vicieuze 
cirkel is hiermee rond (zie https://www.roosvonk.nl/
navelstaren/).

Een tweede voorbeeld van het strategische zelf, 
dat juist vaker bij mannen voorkomt, is eveneens 
een vicieuze cirkel die begint met onzekerheid. 
Deze onzekerheid en twijfels over onszelf willen 
we vervolgens overstemmen door hoog van de 
toren te blazen. We willen bewijzen dat we beter 
zijn dan anderen. Het gevolg: je staat niet in open 
contact met anderen. Je bent competitief. Je doel 
is niet verbinding te maken met anderen maar 
om jouw ‘image’ te promoten, zodat anderen 
gunstig over jou gaan denken. Bovendien luister 
je al helemaal niet naar kritiek; dan word je boos. 
Je maakt daardoor minder contact met anderen. 
Je mist verbinding met anderen en ervaart 
daardoor minder dat nodige groepsgevoel. Je 
hoort er minder bij. Dat geeft een knagend gevoel 
van zelftwijfel, van leegte van binnen. Door die 
onzekerheid ga je nog hoger van de toren blazen 
om die twijfels te overstemmen. Uiteindelijk heb 
je last van dit te grote ego, maar het zullen toch 
vooral anderen zijn die hieronder lijden. Met 
mensen die deze strategie hanteren is het namelijk 
moeilijker werkelijk contact te krijgen. 

Vaak merk je het echter niet als je ego opspeelt: 
je bent kwaad op een ander, gekwetst door een 
voorval. Op zo’n moment heb je niet de helderheid 
om door te hebben dat je juist last hebt van je 
eigen ego, omdat je emotie je in de weg zit. 
Voorbeelden van situaties waarin je last hebt van 
je ego zijn momenten waarop je anderen wilt 
behagen, of juist boos wordt. Iemand praat door 
je heen tijdens een vergadering bijvoorbeeld. 

Daardoor ben je bij voorbaat het al niet met 
diegene eens.
Na deze uitleg nodigt Vonk de deelnemers uit om 
in groepjes in gesprek te gaan. Besproken wordt: 
wanneer heb jij recent last gehad van je eigen 
ego? Wat gebeurde er, wat ging er door je heen? 
Het doel hiervan is het eigen ego beter in het vizier 
te krijgen. 

Ego’s zijn besmettelijk
Het gedrag van mensen is ontzettend besmettelijk, 
omdat we groepsdieren zijn. We vinden onszelf 
heel individualistisch en autonoom, maar in feite 
doen we elkaar allemaal na. Uit onderzoek blijkt 
dit ook: gaat iemand opscheppen, dan doet 
de gesprekspartner daar vaak nog een schepje 
bovenop. Ditzelfde zie je binnen organisaties met 
een ego-cultuur. Vonk komt met een karikaturaal 
voorbeeld van zo’n egocultuur, en het tegendeel 
daarvan: het ego-klimaat versus het groei-klimaat. 
(zie ook https://www.roosvonkblog.nl/ego-of-
groei/)
 
Ego-klimaat
Het ego-klimaat wordt gekenmerkt door 
competitie: je wilt laten zien dat je beter bent 
dan anderen. In zo’n klimaat heerst onderling 
wantrouwen. Als je een nieuw idee hebt, zul je 
dat niet aan je collega vertellen, uit wantrouwen 
dat diegene er met jouw idee vandoor gaat. Er 
is weinig sprake van uitwisseling van gedachten 
en ideeën. Daarentegen wil je laten zien wat je 
kunt. Daardoor kies je steeds voor taken waarvan 
je weet dat je ze kunt uitvoeren en niet voor de 
onzekere uitdagingen. Je wilt winnen van de 
anderen. Ook een belangrijk aspect in dit klimaat 
is dat je ervan uitgaat dat mensen zijn zoals ze 
zijn: “Losers blijven losers” dus je moet laten zien 
dat je dat niet bent. Mensen vergelijken zichzelf 
het liefst met anderen die minder goed zijn; dit 
wordt ook wel neerwaartse vergelijking genoemd. 
Zo komt jouw ego er relatief goed van af. Fouten 
worden weggemoffeld, uit angst om erop te 
worden afgerekend. Om hulp vragen wordt zo snel 
afgeleerd. 

“Als mensen de kans krijgen, zorgen ze  
er eigenlijk altijd voor dat ze positieve informatie 

over zichzelf te horen krijgen“ 
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Groeiklimaat
Het tegenovergestelde hiervan is het groeiklimaat. 
Hierin zijn mensen juist gericht op samenwerking 
in plaats van op competitie. Er is meer uitwisseling 
van ideeën en zo kan er synergie ontstaan. Je wilt 
niet per se laten zien wat je kunt, dus je staat meer 
open voor het proberen van iets nieuws. Je bent 
erop gericht jezélf te verbeteren in plaats van beter 
zijn dan anderen. Mensen geloven dat zijzelf en 
anderen kunnen veranderen, dat het niet vastligt 
hoe je bent (zie https://www.roosvonkblog.nl/
veranderbaar/). In een groeiklimaat doet men aan 
opwaartse vergelijking: je zoekt input van mensen 
die het beter hebben gedaan dan jij, om zo iets 
van hen te kunnen leren. Je ziet in dat je je kunt 
optrekken aan anderen. Fouten van jezelf en van 
anderen bespreek je in de groep om er lering uit te 
trekken.

Het spreekt voor zich dat zo’n groeiklimaat de 
voorkeur heeft. Het leidt tot meer ontwikkeling 
en samenwerking, doordat mensen niet worden 
belemmerd door hun ego. Iets dat de prestaties 
zeker niet negatief zal beïnvloeden.

Hoe kun je nu je ego overwinnen, zodat je er geen 
last van hebt? Het doel is om je ego niet weg te 
stoppen: het blijft een ingebakken menselijke 
drijfveer. Kijk in plaats daarvan of je je perspectief 
kunt veranderen. Denk in groei en ontwikkeling en 
kijk op een andere manier naar jezelf. 

Zie dat je altijd in ontwikkeling bent, nooit ‘af’ 
bent. Zo stijg je boven je ego uit door uit te 
zoomen: je ziet de weg die je aflegt. Mensen 
veranderen namelijk voortdurend en hun hele 
leven lang, ook al onderschat men in hoeverre 
dat op latere leeftijd gebeurt. Dat is goed om in 
gedachten te houden: het geeft het belang van 
een uitgezoomde blik wel aan. 

Aan de knoppen draaien
Een andere manier om dit te bekijken is als ‘aan 
de knoppen draaien’ van de eerder genoemde 
vier verschillende drijfveren voor feedback: self-

assessment, self-enhancement, self-verification, 
en self-improvement. Je zou kunnen zeggen dat 
het ego, het self-enhancement motief, het meest 
diep zit ingebakken. Deze knop staat eigenlijk altijd 
aan; dit is de automatische piloot waar je amper 
iets aan kunt doen. Toch kun je je bewust zijn 
van die self-enhancement-knop. Je kunt de self-
improvement-knop omhoog draaien door in te zien 
dat je steeds in ontwikkeling bent en door aan de 
langere termijn te denken. Met een uitgezoomde 
blik kun je het self-improvement-motief versterken 
waardoor het boven het self-enhancement-motief 
uit kan komen. Dit is de uitdaging voor jezelf. Een 
manier om dit te bewerkstelligen is door vooruit 
te kijken, jezelf te herinneren aan de ontwikkeling 
waar je inzit. Een andere manier is door te 
denken aan je persoonlijke waarden: wat zijn de 
belangrijkste dingen waarin je gelooft? 

Je waarden zijn als het ware een vuurtoren. Je 
kunt je voorstellen dat we allemaal een bootje op 
zee zijn. Het leven is de golven, die de bootjes 
meevoert. We hebben niet overal de regie over en 
dwalen wel eens af. Maar je kunt je altijd oriënteren 
op die vuurtoren: oftewel jouw waarden. Hij is er 
altijd, maar je kijkt er niet altijd naar.

Thuisopdracht
Maak voor jezelf een top 3 van jouw belangrijkste 
waarden. Denk aan waarden als: samenwerking, 
creativiteit, schoonheid, vernieuwing, uitdaging, 
eerlijkheid, trouw, inspiratie, liefde, betrokkenheid, 
loyaliteit, humor, kennis, vrijheid, respect, 
flexibiliteit, zelfontwikkeling, spontaniteit, plezier, 
echtheid, vriendschap, nieuwsgierigheid. 

Schrijf een kort stukje over je nummer 1 waarden. 
* Beschrijf waarom deze waarde belangrijk voor je 
is en beschrijf een periode of gebeurtenis waarin 
deze waarde een belangrijke rol heeft gespeeld in 
je leven.
* Probeer een tijdje te leven naar die nummer 1 uit 
jouw lijstje. Blijf de waarden trouw, ook als het niet 
goed uitkomt. 

“Het gedrag van mensen is ontzettend 
besmettelijk, omdat we groepsdieren zijn”
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Gebruik eventueel het artikel van Vonk over ‘van 
belangen naar waarden’: https://www.roosvonk.nl/
van-belangen-naar-waarden/  

Transformationeel leiderschap
Een transformationeel leider is iemand die bij 
anderen een transformatie op gang brengt door de 
persoon die hij of zij is: dus níet middels een trucje 
uit de boekjes. Een transformationeel leider kent 
en handelt vanuit zijn of haar waarden. Wat zijn nu 
de kenmerken van transformationeel leiderschap?
Denk aan de mier. Een individuele mier is 
ondergeschikt aan de groep. Een transformationeel 
leider ziet in dat het niet om hem of haar gaat, 
maar om het collectief. De transformationeel leider 
speelt een faciliterende rol daarin.

Bij transformationeel leiderschap horen 
verschillende aspecten:
• Inspirational motivation: je inspireert anderen 
doordat je een visie hebt. Mensen verbinden zich 
aan jouw idealen, dat creëert team spirit. Met z’n 
allen werk je aan één gedeelde missie.
• Intellectual stimulation: je nodigt anderen uit tot 
kritiek en debat. Je verwelkomt kritiek: dit is een 
manier om verbeteringen aan te brengen.
• Individualised consideration: je ziet in dat 
je team uit individuen bestaat en neemt een 
coachende rol op je.  Uit onderzoek blijkt dat veel 
leidinggevenden weliswaar vinden dat ze een 
coachende rol op zich nemen, maar de meeste 
ondergeschikten geven juist aan dat ze daar 
nog nooit iets van hebben gemerkt. Coachend 
leiderschap betekent dat je de persoon in beeld 
hebt: je kunt met iemand meekijken en zien waar 
iemands talenten liggen.
• Idealised influence: mensen zien de 
transformationeel leider als een rolmodel, een 
voorbeeld waar ze zich aan op kunnen trekken.
• Integrity: ondergeschikten geloven in de 
integriteit van de leidinggevende. Ze zien in dat hij 
of zij werkt aan de zaak en de gezamenlijke missie. 

Wil je een transformationeel leider zijn, dan moet 
je leven naar je waarden én men moet dat kunnen 
zien. Je moet dus eerst zelf helder hebben wat 
jouw waarden zijn - maar je moet hier ook werkelijk 
naar handelen zodat de ander dit inziet. Dát maakt 
dat je impact hebt. Mensen voelen het wel aan als 
je handelt vanuit het willen behagen of imponeren 
van mensen, in plaats vanuit je eigen waarden. 

Leven naar je waarden geeft echter wel een risico: 
in het geval dat mensen je toch nog afwijzen, 
doet dat pijn. Maar dan weet je nog steeds dat 
je trouw bent aan je waarden en daarachter staat. 
Je laat zien wie je bent, maar toont ook interesse 
voor je omgeving. Met het risico om afgewezen 
te worden. Op zo’n moment, dat je blijft staan en 
trouw blijft aan je eigen waarden, kun je mensen 
raken. Ze gaan geloven in waar je voor staat en 
zich verbinden aan datgene waar je naartoe wilt.

Meer weten?

ELLLA maakt ontwikkeling van mensen 
én organisaties waar! Meer weten over 
hoe wij werken aan leiderschap-,team- en 
organisatientwikkeling? 

Op www.ellla.nl lees je meer over onze 
maatwerkprogramma’s en leergangen. Of mail 
contact@ellla.nl of bel 06 4228 6558.

“Een transformationeel leider brengt een 
transformatie op gang bij anderen, 

door de persoon die hij of zij is”


