
Hoe kunnen Leiders 
Notoire Klagers 
Managen? 

B ijna iedereen heeft wel eens 
meegemaakt dat hij of zij moest 
werken met of leiding moest geven

aan een notoire klager. Werken met een persoon 
die nooit iets aardigs te zeggen lijkt te hebben of 
die voortdurend wijst op de negatieve kanten 
van elke situatie kan uitputtend zijn. Leiders 
weten dat dit klagen giftig is en vaak 
besmettelijk, waardoor andere werknemers ook 
negatief worden en chronische klagers worden. 
Notoir klagen houdt mensen gefocust op het 
negatieve, veroorzaakt stress die een deel van 
de hersenen kan laten krimpen en de capaciteit 
om goed werk te leveren kan verminderen. Hoe 
kunnen leiders een notoire klager managen om 
hun zienswijze te verbeteren en een positieve en 
productieve werkplek te behouden? 

1. Begrijp de klager. Ten eerste is het 
belangrijk om te evalueren of het gaat om een 
plotselinge verandering in houding veroorzaakt 
door verzachtende omstandigheden. Is de 
klager van streek over recente veranderingen op 
het werk, of misschien over problemen thuis? Af 
en toe een uitlaatklep en uiting van frustratie zijn 
normaal en gezond. Als deze collega vroeger 
optimistischer was, is het misschien tijd om met 
hem/haar te praten en te zien of er een 
probleem is dat kan worden opgelost of beter 
kan worden beheerd. Als de klachten echter een 
consistent persoonlijkheidstrekje lijken te zijn, 
zullen leiders een andere aanpak moeten kiezen. 

Chronische klagers zullen moeite hebben om de 
zonnige kant van een situatie te zien en reageren 
slecht als hen wordt verteld dat ze "positiever" 
moeten zijn. De beweegredenen van een 
chronische klager kunnen variëren; het kan een 
manier zijn om macht en invloed uit te oefenen, of 
het kan een diep ingesleten gedragspatroon zijn 
dat een deel van hun identiteit is geworden. 

2. Luister en leef mee. De eerste strategie om 
te proberen met klagers is te luisteren naar wat zij 
te zeggen hebben en zich in te leven in hun 
gevoelens. Sommige klagers willen gehoord 
worden en hun gevoelens bevestigd zien. Soms is 
het goed om naar hen te luisteren en te reageren 
met een uitspraak als: "Als ik in jouw plaats was, 
zou ik me net zo voelen." Hoewel dit niet voor 
iedereen zal werken, kan het soms kortsluiting 
veroorzaken in de behoefte van de klager om 
hun negatieve berichten te blijven herhalen. 

3. Zorg voor wat perspectief. Soms hebben 
negatieve mensen gewoon een verschuiving in 
perspectief nodig. Vaak heeft een klager een 
zeer beperkte kijk op de problemen die er spelen 
en ziet hij het grotere plaatje niet vanwege zijn 
mentale toestand. Als de werknemer bijvoorbeeld 
klaagt over een beleid op de werkvloer waar hij 
het niet mee eens is, kunnen leiders een groter 
plaatje schetsen van waarom het beleid is 
ingevoerd en waarom het een groter goed dient. 



Het herkaderen van situaties kan de klager helpen 
na te denken over de perspectieven van anderen 
en de aard van de dialoog beginnen te 
veranderen. 

4. Vraag de klager naar oplossingen. Soms 
wordt een klager gemotiveerd door een gebrek 
aan controle of invloed over een probleem. Vraag 
hen hoe zij de problemen zouden oplossen als zij 
het voor het zeggen hadden of wat zij zouden 
veranderen als zij dat konden. Als ze serieus zijn 
over het maken van positieve veranderingen, 
hebben ze misschien geweldige ideeën die 
verloren gaan in de constante klachten. 

5. Stel grenzen. Soms kan een chronische 
klager niet uit zijn gedrag worden gered. In dat 
geval is het het beste om grenzen te stellen over 
wat toelaatbaar is in professionele gesprekken. 
Leiders kunnen de frustraties van de klager 
erkennen, maar erop wijzen dat herhaaldelijk 
klagen niet nuttig of productief is. Het kan ook 
nuttig zijn om een beleid op te stellen dat iedereen 
die een klacht op tafel legt, ook een voorgestelde 
oplossing moet hebben. 

6. Stel professionele coaching voor. Hoewel 
dit een gevoelig onderwerp kan zijn, kan het een 
goede optie zijn om professionele of life-coaching 
diensten voor te stellen of de klager te herinneren 
aan beschikbare counseling diensten van een 
Employee Assistance Program. Chronisch klagen 
en negativiteit kunnen een teken zijn van een 
groter persoonlijk probleem dat kan worden 
verbeterd of opgelost met de hulp van een 
professional. Investeren in professionele 
ontwikkelingsprogramma's die gericht zijn op 
emotionele intelligentie kan ook de sleutel zijn tot 
een verandering in perspectief en gedrag. 




