Bazen met een groot ego, zo ga je ermee om
Bron: AD via Topics.nl, Auteurs Priscilla van Agteren en Marloe van der Schrier. April 2019
Ze halen het bloed onder je nagels vandaan: bazen met een opgeblazen ego. Maar waarom
stijgt het ze zo naar de bol? En als hun ego de hele kamer in beslag neemt, hoe pak je dan de
ruimte voor jouw ideeën?
De egotrippende baas, wie kent hem (of haar) niet. Uitermate overtuigd van zijn eigen
kunnen is alleen zijn visie de juiste. Alle successen zijn te danken aan zijn bewonderenswaardige inzet. De missers zijn uiteraard te wijten aan een ander. ,,Uit
onderzoek blijkt dat ceo’s met narcisme het goed doen tijdens de crisis, maar daarna zijn ze
heel slecht voor je bedrijf. Financiële resultaten gaan naar beneden. Ze communiceren niet
met hun personeel. Zij hebben het gevoel dat er over hen en niet met hen wordt gepraat en
werknemers vinden dat de dankbaarheid die ze verdienen, bij deze baas terechtkomt”, aldus
psycholoog, trainer en auteur Martin Appelo tegen Work-life platform Intermediair.
Overmoed
Wie zichzelf in extreme mate erg goed vindt, kan daarnaast weleens lijden aan het
hubrissyndroom (naar het Oud-Griekse woord voor ‘overmoed’), zoals in 2009 beschreven
door onderzoekers David Owen en Jonathan Davidson. In een studie naar het gedrag van
Amerikaanse presidenten en Britse premiers in de afgelopen eeuw zagen zij een
opbouwende tendens in het zelfbeeld van deze leiders. Hoe hoger de positie van de leider
en hoe langer deze wordt bekleed, hoe groter de eigendunk van de leider wordt.
Toch moeten we bazen met een groot ego niet zomaar afschrijven. Een groot ego hebben
hoeft niet per se een probleem te zijn, benadrukt arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca
Gort.
Lees hier het hele artikel: https://www.topics.nl/bazen-met-een-groot-ego-zo-ga-je-ermeeom-a12155009ad/?context=mijn-nieuws/
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