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Doordenken
Slachtoffers, waar je ook kijkt        

Weet u al tot welke slachtoffergroep u 
behoort? Ongeacht uw leeftijd is u vast 
weleens iets overkomen door toedoen 
van anderen, waaraan u met onge-
noegen terugdenkt. Misschien bent u 
ergens voor afgewezen of is u deelname 
of toegang geweigerd met een op uw 
persoon betrekking hebbende verkla-
ring. En mocht u in uw eigen leven 
niets te binnen schieten, denk dan 
aan uw ouders, grootouders of over-
grootouders. Als dat ook niets oplevert 
waardoor u zich (alsnog) gekwetst, 
vernederd of geïntimideerd voelt, dan 
behoort u vrijwel zeker tot de categorie 
die juist anderen iets heeft aangedaan, 
afgewezen of geweigerd. Of u bent er de 
verwerpelijke nazaat van en daarmee – 
in het actuele ‘discours’ – niet minder 
verantwoordelijk. 

Daders rest nog maar één ontsnappings-
mogelijkheid: u schaart uzelf onverhoeds 
aan de zijde van een slachtoffergroep 
naar keuze en bindt samen met hen de 
strijd aan. Zo ongeveer als een longarts 
die jarenlang zelf aan tabak verslaafd is 
geweest – waarvan tal van onschuldigen 
hebben meegenoten – en nu een feller 
bestrijder is van de tabaksindustrie dan 
willekeurig welke anti- roker die nooit 
heeft gerookt. En wie weet zien we nog 
eens een door Job Gosschalk bij wijze van 
boetedoening gecaste film waarin een 
castingdirector die zijn libido niet onder 
controle heeft, letterlijk het vel over de 
oren wordt getrokken.       

Hoe komt het toch dat steeds meer 
mensen claimen ergens eerste-, tweede- 
of derdegeneratieslachtoffer van te zijn? 
Uiteraard bij voorkeur slachtoffer door 
toedoen van anderen in heden of verle-
den. Zozeer zelfs dat er nu mensen zijn 
opgestaan (of zijn zij door bekeerlingen 
uit hun ‘vals bewustzijn’ gewekt?) die 
zich ondraaglijk geschoffeerd voelen 
wanneer zij in collectief verband met 
‘dames en heren’ worden aangesproken. 
Het moge u reeds duidelijk zijn, voor 
zoveel gevoeligheid kan ik geen begrip 
opbrengen.  
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Zij maken misbruik van hun machts-
positie door een ander boven ons te 
verkiezen als nieuwe medewerker. Zij 
weigeren te erkennen dat onze kin-
deren hoogbegaafd, hoogsensitief of 
dyslectisch zijn of lijden aan een neef 
van Asperger. 

Kortom, op onze weg door het leven en 
vooral op onze weg naar de top, zit-
ten die anderen ons voortdurend in de 
weg. En dan niet omdat wij mateloos 
irritant, volkomen talentloos of hope-
loos arrogant zijn, neen, want als het 
stoplicht vóór mij op rood springt, dan 
is dat ook al omdat ik rood haar heb. 
Zoals de bus altijd voor mijn neus weg-
rijdt terwijl ik nauwelijks te laat ben. 
Als het tegenzit, hebben anderen het 
gedaan. En als het daarentegen meezit, 
dan is dat enkel en alleen aan mijzelf te 
danken. 

Het is het trieste gevolg van een poli-
tieke keuze die voorwendt dat wij er 
met zijn allen beter van worden als niet 
alleen bedrijven, maar ook individuen 
voortdurend met elkaar concurreren. 
Die voorwendt dat succes een keuze 
is (en daarmee mislukking dus ook), 
zonder erbij te vertellen dat er op de 
top van de piramide uiteraard slechts 
plaats is voor een enkeling – en die de 
enkelingen op de top weigert voor te 
houden dat de hoogte van de piramide 
juist door de breedte van de basis wordt 
bepaald.    
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Ofschoon de mensheid voor haar 
voortbestaan meer te duchten heeft 
van chagrijnige virussen, hebben we 
als individu vaak het nodige te lijden 
van andere individuen. Die anderen 
staan vóór ons in de file, dringen voor 
in wachtrijen, rijden met winkelwagen-
tjes tegen onze enkels en maken ons 
uit voor rotte vis als wij het, natuurlijk 
geheel per ongeluk, hun aandoen.  

Hink-stap-sprong het 
nieuwe jaar in
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Wat staat ons de komende jaren te doen om succesvol 
te blijven meebewegen op de sterk veranderende 
arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal tijdens het 
AWVN-jaarcongres begin oktober. Als vervolg hierop 
staan er in januari, februari en maart verscheidene 
sessies op het programma.
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Verdiepingssessies als vervolg op AWVN-jaarcongres

jaarcongres

Kees Kraaijeveld, oprichter van De Argumentenfabriek, presenteert 
‘Werkgeverschap in vier toekomstbeelden’, een gemeenschappelijke 
publicatie van AWVN en De Argumentenfabriek




