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statusangstcultuur – overpeinzingen rond een nieuw begrip 
 

De filosoof Alain de Botton heeft het over ‘statusangst’. Op en over het FC wordt nog 

regelmatig gesproken over een ‘angstcultuur’. Ron Muijzer, docent bij de afdeling 

Educatie en lid van de MR, combineert beide begrippen tot een nieuw: statusangstcultuur. 

Misschien heb je er wat aan.  

 

Werken in de vorm van het hebben van een betaalde baan in een arbeidsorganisatie kan 

aangenaam zijn, een bron van vreugde, sociale contacten, inspiratie, voldoening. 

Het tegenovergestelde kan ook. Regelmatig bereiken de MR geluiden als 

- het werken met cursisten is leuk, maar die organisatie bezorgt me slapeloze 

nachten 

- ik zou best door willen werken, maar dan zonder leidinggevenden 

- er wordt gewoon niet naar me geluisterd 

- ik voel me behandeld als een klein kind 

Ook het recente onderzoek geeft aan dat op het gebied van tevredenheid op het FC nog 

het een en ander te verbeteren valt. 

 

Wanneer plezier verdwijnt wordt het tijd om vragen te stellen: 

- Hoe kon en kan dit gebeuren? Wat is er aan de hand? 

- Wat kan ik er aan (laten) doen? 

- Wat kan binnen welke termijn bereikt worden? Wat mag ik verwachten? 

 

Aan het eind van de vorige eeuw spraken diverse begeleiders van het APS, werkzaam op 

het FC, wijze woorden over verschillen tussen een ambtelijk/politieke organisatie en een 

professionele (ook bekend als 'paradigma A en B'). Een belangrijk ijkpunt bij het bepalen 

met welke soort organisatie je te maken hebt is 'positioneel denken'. In een 

ambtelijk/politieke organisatie is de positie in de hiërarchie bepalend voor communicatie 

en besluitvorming, in een professionele organisatie gaat het om inhoud en collegiaal 

samenwerken.  

In een moderne arbeidsorganisatie dient ambtelijk/politiek denken geminimaliseerd te 

worden: een moderne organisatie is plat, flexibel en gericht op inhoud en kwaliteit. 

 

Nu, na jaren professionaliseren, is de FC-organisatie verre van plat; er lijken juist vele 

tussenlagen, procesmanagers, projectleiders, bazen en baasjes bijgekomen. Met name 

voor de baasjes lijkt het van levensbelang om richting opperbaas te etaleren dat ze 

bestaan en te voldoen aan de eisen die de hoger gesitueerde stelt. 

Blijkbaar laat positioneel denken zich niet zomaar wegpoetsen en is het veranderen van 

de organisatie een taaiere klus dan gedacht. 

 

Mogelijk is de werking van een aantal factoren onderschat: 

- Door verhullend taalgebruik ('resultaatverantwoordelijk', 'aansturen', 

'procesmanager') komt niet boven tafel dat vaak slechts oude organisatiewijn in 

nieuwe zakken gepresenteerd wordt. Dan lijkt sprake van frisse wind, maar er 

verandert niet echt iets. 
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- Soms worden op zich goede veranderingen slechts in bepaalde delen van de 

organisatie ingevoerd, of blijven oude structuren bestaan naast nieuwe. 

Organisatiedeskundige Van Duin waarschuwde in dit kader voor 'nieuwe 

verantwoordelijkheden zonder nieuwe bevoegdheden'. 

- Positioneel denken is oud en zit heel diep. 

 

In 1967 schreef de zoöloog Desmond Morris een belangwekkend boek "De naakte aap", 

waarin hij verbanden legt tussen het gedrag van apen en dat van mensen. Twee jaar na 

deze bestseller verscheen een minder bekend, maar niet minder interessant boek: "The 

human zoo" (De mensentuin), over stamverbanden, status en seks.  

Over of je dieren- en mensengedrag direct met elkaar mag vergelijken zijn meningen nog 

steeds verdeeld. Ik denk dat wel degelijk parallellen te trekken zijn: we praten niet voor 

niks over een arbeidsorganisatie als een 'apenrots' of 'kippenhok'. Inspirerend is het in 

ieder geval wel. Ter illustratie enkele citaten uit het boek van Morris: 

 

Het is belangrijk om dominantie te demonstreren. Voor de baviaan betekent dit een 

glanzende, goed verzorgde, weelderige vacht; een ontspannen, rustige houding wanneer 

hij niet bij een geschil is betrokken; en een vastberaden, doelbewust optreden wanneer 

van hem activiteit wordt verlangd. Uiterlijk mag hij geen tekenen van angst, 

besluiteloosheid of aarzeling vertonen. 

Morris vergelijkt de vacht van de aap met het dure exclusieve kostuum van de heerser. 

Een dominante aap is bijna altijd veel groter dan zijn onderdanen [...] ondergeschikte 

mensen maken zich kleiner door te buigen, te knielen [...] of zich plat ter aarde te werpen. 

 

Een moderne heerser moet op minder opvallende wijze zijn dominantie demonstreren, 

bijvoorbeeld door een chique, exclusieve meubilering van de vertrekken waarin hij 

regeert en de manier waarop hij zich verplaatst. Hij kan zich omringen met een grote 

groep 'beroepsondergeschikten' tot wier werkzaamheden behoort zich serviel tegenover 

hem te gedragen en daarmee zijn image van sociale superioriteit te versterken. 

 

De filosoof Alain de Botton borduurt voort op dit thema in zijn boek "Status anxiety" 

(Statusangst - 2004).  

Hierin stelt hij dat wij, moderne mensen, in de war zijn. Duizenden jaren lang wisten 

mensen waar ze aan toe waren: je werd als boer geboren en bleef je leven lang boer, of 

arbeider, of edelman. Dat was zo voorbestemd. De meeste mensen kwamen zelfs niet op 

het idee om te protesteren en pogingen te doen om dit systeem te veranderen. Honderden 

jaren lang was voor je geboorte al bekend wat je beroep zou worden, met wie je zou 

trouwen, waar je begraven zou worden. 

Langzaam begon dit systeem af te brokkelen, en na de Franse revolutie kwam er pas goed 

de klad in: zelfstandige burgers eisten massaal het recht op zelfstandig ontwikkelen, 

gebaseerd op persoonlijke wensen, inspanningen en talenten. 

Dienstbaarheid aan de vorst was uit, en zelfontplooiing in, en dat is ook nu nog het geval. 

Een gelukkig, gelukt leven en een geslaagde carrière zijn pas mogelijk wanneer in 

voldoende mate zelf gestuurd kan worden, is een in onze tijd gangbare opvatting. 
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Uit onderzoek onder Noord-Amerikaanse burgers in de 19e eeuw bleek dat daar (toen al!) 

veel ongelukkige mensen woonden. Kern van een op vrijheid en zelfsturing gebaseerd 

uitgangspunt als 'the American Dream' is dat iedereen rijk en beroemd kan worden. 

Helaas lukt dat lang niet iedereen, zodat een aanzienlijk deel van de samenleving zich 

mislukt voelt en gefrustreerd door het leven gaat. 

Voortdurende concurrentie leidt voor een meerderheid tot wantrouwen, eenzaamheid en 

stress. 

 

Volgens Alain de Botton is deze 'statusangst' een bepalende factor geworden in onze 

samenleving, en met name ook in arbeidssituaties. In de Middeleeuwen was je status, hoe 

gering ook, relatief veilig. In de moderne samenleving wordt status voortdurend bedreigd. 

Wanneer je positie bedreigd wordt heeft dat ook gevolgen voor het beeld dat je van jezelf 

hebt, volgens de formule:  

 

 eigenwaarde =    succes 

     ambities   

 

(Zolang je succes groter is dan je ambities gaat het goed met je eigenwaarde. Wanneer de 

kans op succes daalt, of je bijvoorbeeld door concurrentie gedwongen wordt om je 

ambities hoger te stellen dan realistisch is, gaat het niet goed met je) 

 

Om je veilig te voelen in je sociale omgeving moet je een bepaalde hoeveelheid 

onvoorwaardelijke, eerlijke liefde ontvangen, volgens De Botton. In een moderne 

arbeidssituatie moet je voortdurend knokken voor die liefde (warmte, betrokkenheid, 

erkenning), en of wat je krijgt eerlijk en betrouwbaar is moet je maar afwachten. 

 

Moderne mensen zijn als gevolg van deze statusangst vaak eenzaam en onzeker, en 

modern management leidt tot nieuwe vormen van onzekerheid. De Franse filosoof 

Michel Eltchaninoff heeft een aantal probleemgebieden op een rij gezet: 

- evaluatie en beoordeling - Er wordt in een modern bedrijf voortdurend gemeten, 

beoordeeld en geëvalueerd. Dat is mooi en nuttig, zolang het voldoende objectief 

gebeurt. Maar allerlei vormen van druk en bedreiging liggen op de loer. 

Werknemers onder druk gaan zich snel aanpassen, gewenst gedrag vertonen, of 

zelfs kritiekloos geloven dat het subjectieve beeld dat collega's van hen hebben 

overeenkomt met de werkelijkheid. 

- werkdruk – Nog niet zo lang geleden gaf een leraar vaak jarenlang les aan 

dezelfde klas. Hij/zij hoefde niet eens meer in het boek te kijken... Nu is de 

wereld in beweging, er wordt voortdurend 'geïnnoveerd', en elk jaar wordt de 

werkdruk een beetje hoger. Door alle drukte en haast wordt het steeds moeilijker 

om taken goed af te ronden. Hectiek is slecht voor kwaliteit, reflectie en 

zelfwaardering. 

- versnippering - Te veel verschillende eisen, prikkels, taken, korte gesprekken, 

memo's, mails over uiteenlopende onderwerpen kunnen concentratie en overzicht 

lelijk verstoren. Wanneer een mens te lang van voren niet weet dat hij van 

achteren leeft gaat het uiteindelijk structureel niet goed met hem of haar. 



 4 

- exploitatie - Vroeger werd vooral spierkracht uitgebuit, nu vaak ook het 

denkvermogen. De kans is groot dat anderen aan de haal gaan met jouw creatieve 

producten. Je raakt snel het overzicht kwijt. Het is moeilijk om een band te 

krijgen met en voldoening te halen uit een eindproduct wanneer je niet kunt 

volgen wat er met jouw inbreng gebeurt. Wie overzicht mist begrijpt niet goed 

waar hij in zit en waar hij mee bezig is. Onbegrip leidt tot gevoelens van 

zinloosheid.   

- te hoge verwachtingen - Veel mensen zijn bereid om privéleven en gezondheid in 

de waagschaal te stellen ten gunste van hun werk. Voor hen is hun werk alles, de 

basis van hun identiteit. Vooral managers die zich richten op 

kortetermijnrendement zijn dol op werknemers die zich uit de naad werken, en die 

hun vrije tijd vooral gebruiken om zich op te laden voor een volgende betaalde 

klus (of bij te komen van de vorige). Maar hoe lang het dergelijke werknemers 

lukt om de sores op de betaalde werkplek te relativeren en gezond te blijven is de 

vraag.... 

 

Tot zover deze gedachten. Misschien herken je niets van wat hier naar voren is gebracht. 

Dan ben je waarschijnlijk een gelukkig mens. Wanneer je last hebt van gevoelens van 

knel, wrijving of leegte kun je bovenstaande misschien gebruiken om bestaande 

problemen beter te kunnen plaatsen.  

Het FC is heftig in beweging. Een school die heftig beweegt heeft vooral mensen nodig 

die zelf nadenken over en op zoek gaan naar oplossingen. Het cultiveren van statusangst 

in een ambtelijk/politieke organisatie leidt snel tot duikgedrag, ingraven, indekken, 

verstarring en verkokering. Angst haalt de vaart uit processen en de ziel uit een 

organisatie.  

Volgende keer gaan we het hebben over oplossingen, of, in de woorden van de filosoof 

Joep Dohmen: “wegen om onszelf op te leiden tot mondige en weerbare medemensen”. 

 

 

 


