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Vergeving is een daad die in ver- 
schillende godsdiensten een opdracht is aan gelo-
vigen. Vergeving kan een conflict beëindigen of 
verzachten en biedt personen de gelegenheid om 
‘verder te gaan’. Het fenomeen vergeving wordt 
door psychologen ook onderzocht buiten religieu-
ze contexten. Ze willen weten onder welke condi-
ties mensen vergeven en wat vergeving doet. 

Voor het genoemde artikel onderzochten Booth en 
zijn collega’s wanneer verschillende typen social 
workers bereid zijn om agressieve cliënten te verge-
ven en in welke mate de sfeer op het werk daar-
bij een stimulerende of afremmende rol speelde. 
Ook wilden de onderzoekers weten of de capaci-
teit om te vergeven effecten heeft op de beleving 
van het werk en het uithoudingsvermogen. Het 

Vergeving als 
coping-strategie
In deze nieuwe rubriek doet de redactie verslag van 
interessante wetenschappelijke artikelen die zij voor 
u heeft gelezen. Petra Jonkers trapt af met het artikel 
‘Prosocial response to client-instigated victimization: the 
roles of forgiveness and workgroup conflict’ van J. Booth 
et al. dat is verschenen in het Journal of Applied Psychology 
2018, nr. 5, p. 513-536. Zij beschrijven daarin dat of social 
workers in staat zijn agressieve cliënten te vergeven, niet 
alleen afhangt van de ernst van de agressie, maar ook van 
de sfeer op het werk. Er is cognitieve capaciteit nodig om 
negatieve gevoelens om te zetten in positieve (proces van 
vergeving) en die capaciteit kan al ‘opgebruikt’ zijn door 
conflicten op het werk. Vergeven kan ook bijdragen aan 
positievere gevoelens over het werk. 
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voert te ver om de (gelaagde) onderzoeksopzet in 
detail te bespreken; onder meer verpleegkundigen 
en servicemedewerkers in de Verenigde Staten 
en China deden mee aan experimenten, vulden 
vragenlijsten in en noteerden hun praktijkerva-
ringen. Een versie van het artikel is ook als pdf op 
het internet te vinden.1 In deze bijdrage geef ik de 
belangrijkste uitgangspunten en bevindingen. 

De onderzoekers onderzochten enkele hypothe-
sen die ze op basis van eerdere bevindingen en de 
conservation of resources (COR)-theorie opstel-
den. De COR-theorie gaat ervan uit dat individuen 
proberen om bronnen die ze nodig hebben voor de 
vervulling van hun basale noden en waarden (zoals 
vertrouwen en collegialiteit), te verkrijgen, behou-
den en beschermen. Het verlies van deze bronnen 
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heeft bovendien meer effect op mensen dan de 
aanwinst van die bronnen (p. 45). Wie zijn bron-
nen verliest of dreigt te verliezen ervaart stress. 
Om verlies of overbelasting van bronnen tegen te 
gaan, kunnen mensen verschillende coping-strate-
gieën hanteren door bijvoorbeeld hun gedrag aan 
de situatie aan te passen, anders over de situatie te 
denken of hun emoties te reguleren. Die strategie-
en zijn overigens niet vanzelfsprekend succesvol; 
tekortschietende coping leidt alsnog tot ervaring 
van stress en uiteindelijk burn-out. 
Voor social workers kan een onprettige bejege-
ning of agressie een bedreiging van bronnen zijn, 
en omdat zij door hun professionele werkomge-
ving begrensd zijn in hun coping-mogelijkheden 
– ze kunnen een cliënt bijvoorbeeld niet zomaar 
confronteren met zijn gedrag – hebben ze andere 
coping-mechanismen nodig. Vergeving is een van 
die mechanismen. De auteurs definiëren verge-
ving als ‘a form of emotion-focused coping in which 
the victim uses cognitive control resources to trans-
form negative emotions to positive or neutral  emotions 
that are focused on continuing the relationship with 
the perpetrator’ (p. 7). In plaats van negatief te 
reageren en te blijven hangen in negatieve emoties 
(bitterheid, vijandigheid en ressentiment), kunnen 
slachtoffers hun negatieve emoties ook verande-
ren in meer positieve emoties (zoals empathie, 
compassie en liefde) en zo hun negatieve gevoe-
lens laten varen en de agressieve cliënten verge-
ven. Vergeving wordt in deze context gezien als 
een ‘process of motivational change (…) in which 
avoidance and revenge motivations are decreased and 
benevolent motivation increased’ (p. 8).

Capaciteit voor cognitieve controle
Om te kunnen vergeven moet de vergevings-
gezinde partij beschikken over voldoende cogni-
tieve controle om negatieve emoties en agressieve 
reacties de baas te blijven. Wie extra gemotiveerd 
is om interpersoonlijke relaties in stand te houden 
of al meer rekening houdt met bepaalde beper-
kingen van sommige cliënten, is sowieso al meer 
geneigd om negatieve reacties op agressie in te 
tomen; tenzij de cognitieve controle tijdelijk te 
zeer is belast. Uit andere onderzoeken was de 
onderzoekers al duidelijk geworden dat context 
belangrijk is voor de mate waarin mensen in staat 
zijn te vergeven. Daarom hebben de onderzoekers 
ook onderzocht wat het effect is van conflicten 
met collega’s op de werkvloer. Zij wilden weten of 
social workers die te maken hebben met weinig 
conflicten op het werk eerder vergeven dan social 
workers die te maken hebben met veel conflicten: 
die laatsten moeten immers hun bron aan coping-
mechanismen aanspreken voor het omgaan met 
conflicten met collega’s en krijgen daar bovenop 
nog eens te maken met agressieve cliënten. Kort-

om: wat hebben zij na(ast) het werkconflict nog 
over voor het vergeven van agressieve cliënten? 

De onderzoekers zien bewijs voor hun hypothese 
dat social workers de cliëntrelatie vaker herstellen 
met vergeving als de agressie toeneemt, en weer 
minder vaak als die agressie ‘egregious’ (kolos-
saal) wordt en grenzen ver overschrijdt. Dat social 
workers meer vergeven als de agressie toeneemt, 
verklaren de onderzoekers vanuit de COR-theorie: 
bij toenemende agressie stijgt voor social workers 
namelijk de noodzaak om hun aangetaste bron-
nen aan te vullen, en dat doen ze door te verge-
ven. Het verband tussen agressieve bejegening 
en vergeving vertoont trouwens een omgekeerde 
U-curve: bij lichte agressie of onprettige bejege-
ning is ‘vergeving’ een relatief zwaar middel en 
passen werk nemers het minder toe; toepassing 
stijgt bij ‘medium-agressie’ en daalt weer enigs-
zins bij zware agressie. Het omvormen van nega-
tieve en soms wraakgevoelens naar positieve 
gevoelens vergt dan te veel van werknemers. Het 
verband tussen toenemende agressie en vergeving 
wordt enigszins gematigd bij lichte conflicten en 
verdwijnt nagenoeg bij zware conflicten. Werkne-
mers die al kampten met zware conflicten op het 
werk hanteren het coping-mechanisme vergeving 
minder flexibel: ze vergeven matig en zwaar agres-
sieve cliënten in dezelfde mate als licht agressieve 
cliënten. 

Agressie en baantevredenheid
Tot slot concludeerden de onderzoekers dat verge-
ven weliswaar beslag legt op cognitieve capacitei-
ten, maar ook een positief effect heeft op de bele-
ving van het werk: terwijl het te verwachten is dat 
agressie van cliënten werknemers negatiever doet 
denken over hun werk, blijkt vergeving eraan bij 
te dragen dat agressie minder negatief effect heeft 
op baantevredenheid en burn-out. Ook dat effect 
verdwijnt als de conflicten op het werk toenemen. 

In hun artikel laten de auteurs zien dat de kracht 
om te vergeven door verschillende factoren wordt 
bepaald, naast persoonlijkheidskenmerken ook 
door de hoeveelheid energie en cognitieve capaci-
teit waar mensen over beschikken, na het omgaan 
met andere conflicten die ook energie kosten. De 
capaciteit van mensen om te vergeven is volgens 
de auteurs nadrukkelijk ook bepaald door hun 
context. •
Noot
1. eprints.lse.ac.uk/85632. De verwijzingen naar 
paginanummers zijn gebaseerd op deze versie.


