
 

1 
 

 
 
Samen werken met je collega’s: hoe lopen de hazen en waar zitten de ratten?  
Kantoorpolitiek als dierentuin 
 
Een bijeenkomst over samenwerking binnen je eigen organisatie (carrousel bijeenkomst ondergrond 
en ordening 12 november 2015) 
 

 
Afstemmen en samenwerken gaat niet vanzelf. Zeker niet binnen de eigen organisatie. Je moet 
voelsprieten hebben voor het politieke krachtenveld van je eigen organisatie. Je moet weten hoe de hazen 
lopen en waar de ratten zitten. Inhoudelijk deskundigen hebben vaak een zekere weerzin tegen deze 
‘kantoorpolitiek’. Echter; de weerzin om het spel te spelen is een belangrijke reden dat (inhoudelijke) 
doelen niet bereikt worden. Aan de hand van de werkpraktijk van Ine Flinkers en Roger Derksen (Team 
Bodem/Ondergrond van de gemeente ’s-Hertogenbosch) gaan we op zoek naar de ongeschreven regels 
voor hazen, ratten en nog veel meer andere beesten.  
 
1 Verbreding bodembeleid 
Team Bodem van de gemeente ’s-Hertogenbosch werkt al sinds 2007 aan verbreding van het 
bodembeleid (zie kader verbreding bodembeleid). De werkzaamheden worden sinds 2007 getrokken door 
een enthousiast en deskundig duo werkzaam bij het Team Bodem. In 2015 heeft het duo versterking 
gekregen van een derde persoon afkomstig uit de Sector Stadsbeheer. Samenwerking met collega’s 
binnen de gemeente gebeurt op basis van ‘vrijwilligheid’: enthousiaste collega’s die interesse hebben in 
de verbreding van het bodembeleid ook al valt dat buiten hun directe werkveld. Opvallend is dat meer 
strategisch opererende collega’s niet betrokken zijn: planologen, economen en bestuurders. In het 
gesprek hierover worden een aantal kansen aangereikt om deze collega’s alsnog te betrekken. ‘Zoek de  
maatschappelijke opgaven en maak duidelijk hoe de ondergrond waarde toevoegt. Denk aan de komst 
van de Omgevingswet, energietransitie, klimaatadaptatie, smart grid en besparing op (beheer)kosten.’  
 
 
 
 
  

Verbreding bodembeleid ’s-Hertogenbosch 
Team Bodem van de gemeente ’s-Hertogenbosch werkt sinds 2007 aan verbreding van het bodembeleid. De aanpak is 
pragmatisch waarbij eerst het inhoudelijke speelveld in beeld is gebracht en vervolgens acties zijn geformuleerd en opgepakt.  
 
2007-2010 
Naar aanleiding van diverse claims op het grondwater (warmte- en koudeopslag, grote industriële wateronttrekking, komst 
Kader richtlijn Water en grondwaterverontreinigingen) voerde het Team een oriëntatie uit naar de claims op het grondwater en 
de ondergrond in bredere zin. De vraagstelling: is er een wens of noodzaak tot een ondergronds bestemmingsplan? Met hulp 
van diverse deskundigen (met name water- en bodemdeskundigen) is de verkenning uitgevoerd. In 2010 is er een 
directievoorstel opgesteld met de resultaten van de verkenning en het voorstel om een visie op de ondergrond te ontwikkelen.  
 
2010-2012 
In de periode 2010-2012 heeft het Team Bodem bewust een stapje terug gedaan in de ontwikkeling van verbreed bodembeleid. 
De reden is dat er op landelijk niveau vele ontwikkelingen gaande waren en er beleid ontwikkeld werd. De ontwikkelingen zijn 
nauwgezet bijgehouden en er is actief aan bijgedragen vanuit Team Bodem.  
 
2012-2014 
In 2012 is het project ‘Duurzaam gebruik van de ondergrond’ opgestart. Hierbij was het nadrukkelijk de wens om in de 
organisatie zichtbaar te worden en de ondergrond actief onder de aandacht te brengen. Daarom heeft het Team Bodem actief 
gewerkt aan het ontwikkelen van het kleurrijke en inspirerende ‘Inspiratieboek en atlas van de ondergrond’. Naar aanleiding 
van dit boek, heeft het Team Bodem een roadshow gehouden langs zeven afdelingen binnen de eigen gemeente. Het Team 
Bodem heeft hierbij commitment gevraagd en gehad van het Management Team. Bij elke presentatie is gevraagd om 
vrijwilligers die mee willen werken aan het vervolgtraject van verbreding van bodembeleid.    
 
2013-heden 
Met de vrijwilligers die zich hebben aangemeld tijdens de roadshow zijn twee werksessies gehouden. De werksessies zijn gericht 
op het formuleren van acties voor urgente opgaven. Op basis hiervan is het Actieplan 2014-2016 ontwikkeld en voorgelegd aan 
het Management Team. In 2015 zijn de eerste acties opgepakt waaronder riothermie, 3D visualisatie ondergrond, opslag 
kernafval, warmte- en koudeopslag en grondwater). In november 2015 is ook een eerste pilot opgestart (de ondergrond en 
Willemspoort Zuid).  
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Kennis is macht 
‘Kennis is macht’, lijkt het onderliggende adagium te zijn bij de verbreding van het bodembeleid. Er is 
informatie verzameld, geordend, ontsloten en actief verspreid (roadshow). Hiermee is een stevig 
kennisfundament ontwikkeld waarmee op inhoudelijke gronden anderen kunnen worden overtuigd van 
de meerwaarde van de ondergrond. Veel professionals bezitten overigens over dit soort ‘kennismacht’: 
anderen moeten een beroep doen op de kennis om te komen tot een goede beslissing. Dus: wilt u komen 
tot goede beslissingen aangaande de energietransitie, klimaatadaptatie en kostenbesparingen? Dan moet 
u een beroep doen op onze ondergrondkennis. Met deze inhoudelijke macht kan een stevige bijdrage 
worden geleverd aan betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Moet u een 
Omgevingsvisie opstellen? Dat kan niet zonder een stevige ondergrond. Op grond van herhaaldelijk 
bewezen inhoudelijke macht, kan je op den duur gezag krijgen in de organisatie.  
 
Kennissen zijn machtiger 
Het is dus van belang om te investeren in kennis omdat dit een legitieme basis biedt om te handelen.  
Maar daarnaast is het ook van belang om te investeren in relevante contacten. Contacten voegen nieuwe 
kennis toe, bieden nieuwe middelen en geven zicht op urgenties, opgaven en handelingsperspectieven. En 
contacten generen weer nieuwe contacten. Deze zogenaamde ‘relatiemacht’ is belangrijk om inhoudelijke 
doelen te bereiken. Deze relatiemacht kan het cruciale verschil maken tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk 
krijgen’. Het is dus belangrijk om ook in je eigen organisatie te beschikken over een relevant netwerk. In 
een interactief traject zoals in ’s-Hertogenbosch gaat de ontwikkeling van kennis en kennissen hand in 
hand. Dat is goed: je bouwt aan zowel kennismacht als relatiemacht. Het primaire doel is echter gericht 
op het ontwikkelen, verbinden en ontsluiten van kennis. Welke inzichten kunnen we opdoen als we ons 
primair richten op het bouwen van relatiemacht? Dat is de vraag die we in het vervolg van de bijeenkomst 
oppakken.  
 
2 Kantoorpolitiek: samenwerken in de dierentuin 
We richten ons in het vervolg van de bijeenkomst op het bouwen van relatiemacht. Hoe kan je 
samenwerking met collega’s handen en voeten geven? Niet alleen met ‘enthousiaste collega’s die 
interesse hebben in de verbreding van het bodembeleid’ maar ook met collega’s die niet komen opdagen 
of het na één werksessie laten afweten (geen tijd).  Hoe komen we te weten hoe de hazen lopen en hoe 
kunnen we samenwerken met ratten? Ter inleiding op het zoeken naar antwoorden op deze vragen, 
citeren we eerst de gesproken ‘column’ zoals die gehouden is op de carrousel bijeenkomst: 
 

Samen werken in de dierentuin  
 
Focus op de inhoud 
Wij zijn ‘inhoudelijk deskundigen’. Op ons vakgebied weten wij van de hoed en de rand. Wij zijn 
bezig om ons niet alleen inhoudelijk te verdiepen maar ook om te verbreden. Verbreed 
bodembeleid, noemen we dat. We maken inzichtelijk welke bodemthema’s allemaal relevant zijn, 
brengen informatie en ambities in beeld en oefenen in cases. Dat alles presenteren we steeds 
beter en professioneler: we maken kleurrijke en fraai ogende boeken. Inhoud en inspiratie gaan 
hand in hand. Zo agenderen wij de ondergrond. We doen ons werk met toewijding en focussen op 
een gedegen inhoud. Toch? 
 
Maar: goed je werk doen is meestal niet genoeg. Kennis is macht maar kennissen zijn machtiger.  
 
Ken je organisatie en maak kennissen 
Naast kennis moet je dus ook kennissen hebben. In de eerste plaats in je eigen organisatie. Dit is 
toch je natuurlijke habitat waar je werkt. Je moet dus weten hoe je organisatie in elkaar zit. Ken 
de ongeschreven regels. Weet wie feitelijk de macht heeft. Weet wat er speelt binnen de 
organisatie. Ofwel: je moet weten hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten. En je moet  
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kennissen maken (niet noodzakelijkerwijs vrienden). En wees voorbereid: soms moet je ook een rat 
tot je kenniskring rekenen om je doelen te bereiken. Het doel heiligt de middelen! 
 
Kantoorpolitiek als dierentuin 
Of je wil of niet: elke organisatie kent zijn eigen kantoorpolitiek. Er zijn bazen, sloofjes en 
deskundigen. Er zijn verschillende belangen, visies en doelen. Er zijn verschillende 
afdelingsculturen, werkwijzen en instrumenten. Ofwel: je kantoor is een grote dierentuin. 
Vechtende kemphanen, verzadigde varkens, gore ratten, werkmieren (vooral veel werkmieren), 
werkbijen (ook veel), trotse pauwen, succestijgers, kippen (met of zonder kop), snelle hazen, 
gladde alen, alfa apen op de rots en springende kikkers. De één overleeft de ander niet:  
 
'Zullen we fuseren', stelt de kip het varken voor. 'Spek met eieren, een wereldproduct.' Het varken 
na enig nadenken: 'Wacht eens even, jij legt de eieren, maar ik ga eraan.' 'Nou en, zo gaat dat 
toch altijd bij fusies', zegt de kip. (bron: het boek ‘de gekookte kikker’) 

 
 
3 Welke beesten in de dierentuin 
De kantoorpolitiek laat zich goed beschrijven in termen van een dierentuin: een gebouw vol met ijverige 
maar ook gehaaide beesten. De stelling van de column is dat enig inzicht in de kantoorpolitiek, enig inzicht 
in de dierentuin geen kwaad kan. Daarom hebben we een kleine test gedaan of wij enigszins thuis zijn in 
de dierentuin en haar ongeschreven regels. We hebben onszelf getypeerd als dier en onze 
leidinggevende. Tevens hebben we aangegeven of wij al voldoende thuis zijn in de dierentuin door de 
beantwoording van zes vragen (bron: www.mr-online.nl):  
 

1. Ik ken minstens drie ongeschreven regels binnen mijn organisatie. 
2. Ik weet welke personen binnen mijn organisatie de feitelijke macht hebben. 
3. Ik kan goed aangeven wat mijn direct leidinggevende belangrijk vindt. 
4. Ik ga regelmatig naar sociale bijeenkomsten binnen mijn organisatie. 
5. Ik ben goed geïnformeerd over alles wat er speelt binnen de organisatie. 
6. Ik weeg zorgvuldig mijn woorden voordat ik in het openbaar mijn mening geef.  

 
De uitkomsten van onze typering als ‘beesten in de organisatie’ hebben we neergezet op een as met 
twee uitersten in te volgen kantoorstrategieën: 
  

 Authenticiteit: een strategie waarbij je trouw bent aan jezelf, doet en zegt wat je voelt en  
vasthoudt aan je overtuigingen. Bij deze strategie passen professionals zich niet aan aan de 
situatie en omgeving en willen niet aan politiek doen. Een sympathieke strategie maar niet 
effectief.  

 Ondergrondse machtsspel: binnen de formele regels is alles geoorloofd om verder te komen 
en eigen doelen te bereiken. Hierbij gaat het om typisch rattengedrag (conform boek ‘Hoe 
word ik een rat’): konkelen, samenzweren, achterklap, leugens om eigen bestwil en slinks 
manipuleren. Een schaamteloze en gevaarlijke strategie maar effectief (zie ook kader: rat of 
vos?).  

Rat of vos? 
Rattengedrag is een schadelijke strategie. Het gekonkel en moreel verwerpelijk gedrag verslechtert de arbeidsverhoudingen 
op de werkvloer. De strategie doet geen recht aan de mens als ‘sociaal dier’ die sympathie en steun van collega’s nodig heeft. 
Een variant op deze rattenstrategie is: hoe word ik een aardige rat? Een sociale variant waarbij ‘aardig gevonden worden’ een  
uitstekend beïnvloedingsinstrument is en inspeelt op de ‘gunfactor’. Maar een rat blijft een rat. De aardige rat kunnen we 
wellicht beter typeren als een sluwe vos. ‘Je hebt sluwe vossen, maar ook ratten. Sluwe vossen zijn succesvol, en worden door  
hun collega’s gewaardeerd. De ratten gaan te ver in het politieke spel, zij doen moreel verwerpelijke dingen’ (Math de Vaan 
naar aanleiding van zijn dissertatie over de politieke dimensie in organisaties).     
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Enkele constateringen bij  typeringen 

 De carrousel leden typeren zichzelf in het linker kwadrant (ijverige werkdieren en handige 
snuffeldieren) en hun leidinggevende in het rechter kwadrant (krachtpatsers en gehaaide soms 
zelfs gevaarlijke types).  

 De organisatiesensitiviteit van de carrouselleden op basis van de testvragen (wel/niet scores) is 
matig (circa 40% van de bollen kleurt rood) 

 De mate van tevreden van de carrouselleden over hun leidinggevende wisselt sterk (2 ontevreden 
/ 2 tevreden / 4 neutraal) 

 
Naar aanleiding van de typering van onszelf en onze leidinggevenden als beesten en de testresultaten van 
organisatiesensitiviteit, brengen we enkele generieke ongeschreven regels in beeld en enkele tips voor 
samenwerking binnen de eigen organisatie.  
 
4 De ongeschreven regels van de dierentuin 
In iedere organisatie zijn de geschreven regels helder. Je weet bijvoorbeeld hoe je moet declareren of hoe 
je je ziek moet melden. En die geschreven regels gelden voor iedereen. De ongeschreven regels zijn 
echter een stuk minder helder. De ongeschreven regels bepalen welk gedrag wel en welk gedrag niet 
getolereerd wordt. Als je de ongeschreven regels kent, kan je een stuk beter functioneren. Je weet 
wanneer je je stem kan verheffen en wanneer je je mond moet houden. Je weet wie je op het schild moet 
hijsen of dat je je eigen succes mag vieren. De ongeschreven regels zijn onderdeel van ‘de cultuur van de 
organisatie’. Daarmee verschillen de regels per organisatie. Wat in de ene organisatie een ‘do’ is, is in de 
andere een uitgesproken ‘do not’. De volgende vier ongeschreven regels gelden in meerdere of mindere 
mate voor iedere organisatie (gebaseerd op de carrousel bijeenkomst en op www.mr-online.nl): 
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 Uw baas is uw vriend  
Houd je baas te vriend en stel hem/haar tevreden (de baas kan je direct leidinggevende zijn maar ook een 
projectleider voor wie je werkt of een bestuurder). Besef dat de baas de hiërarchische macht heeft. Door de 
baas te vriend te houden kan je meesurfen op de formele machtsstructuur in de organisatie. Zo kan je ook 
beter je eigen doelen realiseren. Weet wat je baas wil. In ieder geval wil de baas: een medewerker die 
zonder morren opdrachten uitvoert, niet te veel tijd kost, proactief is en bijdraagt aan een positief imago 
van ‘zijn club’. En een baas wil niet in het openbaar tegengesproken worden of gepasseerd worden. Zorg 
ervoor dat je baas trots op je is!  
 
De tegenpool is: uw baas is uw vijand. De ‘hiërarchische macht’ zal tegen je werken. 

 
 U bent sociaal 

Zorg dat je ‘aardig en sympathiek’ wordt gevonden. Daarmee verwerf je sympathie en steun van je collega’s 
en verkrijg je de ‘gunfactor’. Dus niet isoleren (en alleen maar achter je bureau zitten om productie te 
draaien) maar aansluiting zoeken bij collega’s. Dus: neem de tijd voor collega’s en wees vriendelijk en 
geïnteresseerd; desnoods geveinsd. Veel goede contacten in de organisatie verlenen je ‘relatiemacht’. 
Bezoek daarom actief de informele bijeenkomsten en borrels. De sluwe vos weet: kennis is macht maar 
kennissen zijn machtiger!  

 
De tegenpool is: uw bent asociaal. De ‘relatiemacht’ zal niet meewerken. 

 
 U bent zichtbaar  

Zorg dat je zichtbaar bent in de organisatie. Doe de dingen die de organisatie belangrijk vindt en laat dat 
zien. Wees als persoon prettig bescheiden maar schroom niet om bereikte resultaten breeduit te etaleren. 
Etaleer je toegevoegde waarde voor de organisatie en steun daarmee impliciet de formele en informele 
machthebbers. Hiermee ben je ook beter in staat om je eigen doelen te realiseren: je bijdrage aan de 
organisatie wordt gezien en je wordt expliciet of impliciet beloont. Die beloning bestaat bijvoorbeeld uit 
nog meer exposure doordat leidinggevende en bestuurders met jouw veren gaan pronken. Aanvullende 
beloningen zijn tijd en budget voor vervolgacties of promotie in de organisatie. Weet: wie zich niet laat zien, 
zal over het hoofd worden gezien.  
 
De tegenpool is: uw bent onzichtbaar. De ‘beloningsmacht’ zal niet meewerken (anderen wordt beloont). 
 

 U heeft gezag 
Zorg dat je gezag krijgt in de organisatie: je hebt kennis van zaken die anderen nodig hebben om te komen 
tot goede oplossingen en beslissingen. Je bent inhoudelijk deskundig. Je kunt iets wat anderen niet kunnen. 
Kennis is macht (en specifieke vaardigheden ook). Hierbij is het belangrijk om uw kennis op een begrijpelijk 
wijze te ontsluiten. Houdt het in de communicatie simpel, kort en aantrekkelijk. Heb een kernboodschap, 
onderscheid hoofd- en bijzaken en wees relevant en begrijpelijk. Zoals Schopenhauer ooit schreef: ‘Niets is 
gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten 
zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.’ Weet: in de beperking toont zich de meester 
 
De tegenpool is: u heeft geen gezag. Uw ‘kennismacht’ wordt niet ingezet.  

Tips voor samenwerking in de case Willemspoort Zuid 
In de carrousel hebben we ook actief gewerkt aan de case Willemspoort Zuid. Een nog braakliggend terrein in ’s-
Hertogenbosch waar echter over een aantal jaar ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Welke ontwikkelingen, is nog vaag; er is 
nog geen programma van eisen of wensen. Vanuit het perspectief van de ondergrond zijn tal van ideeën meegegeven aan de 
gemeente die kunnen dienen als input voor het programma van eisen en wensen (zoals riothermie, warmte- en koudeopslag 
en een groenblauwe structuur). Daarnaast zijn er een aantal concrete tips gegeven voor samenwerking rondom dit nog op te 
starten project. Deze tips spelen in op de ongeschreven regels en zijn basaal samen te vatten als ‘wees een aantrekkelijke en 
geïnteresseerde vriend van de projectleider en doe wat hij wil’:  
 

 Wees vrienden: houdt contact met de projectleider (formeel of informeel) 

 Wees geïnformeerd: toon continue interesse in de wensen ten aanzien van het gebied 

 Wees aantrekkelijk: maak proactief de ondergrondinformatie inzichtelijk en biedt kansen  

 Doe wat de projectleider wil: de projectleider is een ‘feitelijke machthebber’ (namelijk: over zijn project) en luister 
naar hem als naar je ‘direct leidinggevende’ 
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5 Wees niet naïef!   
Elke organisatie verschilt. Elke organisatie kent zijn eigen cultuur. Die cultuur wordt in belangrijke mate 
bepaald door de dieren in de top: het management. Welke dieren domineren: gorilla’s, ratten, pauwen of 
herdershonden?  Echter; ook onder het management zijn er talrijke dieren te onderscheiden. Vaak zijn die 
wat minder geslepen, roofzuchtig en gehaaid. Alhoewel….  
 
Wees niet naïef. Weet dat iedereen in de organisatie eenmaal belangen en wensen heeft die hij wil 
realiseren. Weet dat men zelden oprecht behulpzaam is wanneer men er zelf niet beter van wordt. Weet 
dat men vaak handelt naar de ongeschreven regels van de organisatie. De uitdaging is daarom belangen 
en wensen aan elkaar te koppelen. Hoe worden we er beide beter van? Dat maakt dat ook op de gewone 
werkvloer achter de schermen politieke worden spelletjes gespeeld en in de wandelgangen informele 
gesprekjes worden gevoerd. Simpel gericht op het behartigen van ‘wederzijdse belangen’. Ken daarom uw 
dierentuin en de ongeschreven regels: weet hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten. Dat is nodig om 
je eigen (inhoudelijke) doelen en belangen verder te helpen. 
 

 

 
De carrouselbijeenkomst ‘Samen werken met je collega’s: hoe lopen de hazen en waar zitten de ratten?’ vond 
plaats op 12 november 2015 in ’s-Hertogenbosch (Bastionder). De bijeenkomst is georganiseerd door het COB. 
Verslag en facilitatie van de bijeenkomst is verzorgd door Henk Werksma (COB). Het verslag is gebaseerd op de 
inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals gedaan op de bijeenkomst (geen letterlijke weergave).  
 
De inleidingen werden verzorgd door Roger Derksen en Ine Flinkers (gemeente ‘s-Hertogenbosch).   
 
Aanwezig waren de volgende carrouselleden: Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk), Roger Derksen (gemeente 
’s-Hertogenbosch), Ine Flinkers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Werncke Husslage (Provincie Zuid-Holland), Rob 
Mank (gemeente Dordrecht), Joost Martens (gemeente Rotterdam), John Nieuwmans (gemeente Den Haag), 
Marc van Someren (gemeente Haarlem), Nanda Sweres (gemeente Haarlem), Wendy Wösten (provincie 
Zeeland) en Henk Werksma (COB)   
 
Afwezig: Luis Beccán (gemeente Alphen aan den Rijn), Edith Boonsma (COB), Tanja Haring (Provincie Zuid-
Holland), Walter Jonkers (provincie Zeeland), Clemens Kester (provincie Zuid-Holland), Henk Jan Nijland 
(gemeente Nijmegen), John de Ruiter (gemeente Rotterdam), Alex Scheper (provincie Drenthe), Rolf Tjerkstra 
(gemeente Haarlem), Harke Tuinhof (gemeente ’s-Hertogenbosch) 

 


