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Aan beoordelingsgesprekken en promotieronden houden medewerkers vaak een kater over. Ze vinden dat ze zich erg ingespannen hebben en 
rekenen daarom op een fikse salarisverhoging of zelfs een promotie. Als de prijzen verdeeld worden, merken ze echter dat zij niet tot de 
gelukkigen behoren. De frustratie is groot, zeker als ze merken dat een collega die duidelijk minder gepresteerd heeft, wel tot de gelukkigen 
behoort. Ze vragen zich terecht af wat ze niet goed gedaan hebben. Ze zijn er zich van bewust dat de relatie van die collega met de baas 
uitstekend is. Onvoldoende is echter het besef dat daar de sleutel tot het succes van die collega ligt. Het is een mythe dat het succes vanzelf 
komt, als je maar hard genoeg werkt.  

In de praktijk blijkt dat juist de meest capabele medewerkers in deze carrièrevalkuil tuimelen. Ze zijn zelfstandig en toegewijd. Met hun 'recht-door-zee-
mentaliteit' en hun zakelijke instelling maken ze duidelijk waar ze voor staan. De schaduwkant is dat deze open benadering niet altijd diplomatiek is.  

Dergelijke medewerkers gaan sterk van zichzelf uit. Overtuigd als ze zijn van hun eigen gelijk, stellen ze zich onvoldoende in op hun baas. En juist daar ligt 
het geheim van een succesvolle carrière. Het besef dat tussen gelijk hebben en gelijk krijgen vaak een wereld van onbegrip ligt. Vooral in grote organisaties 
kunnen belangrijke nuances liggen tussen het belang van de organisatie en het belang van de baas. In het goed inspelen op de belangen van de baas worden de 
meeste carrièrepunten verdiend. Dit betekent dat medewerkers als het ware in de schoenen van hun superieur moeten gaan staan.  

Loyaliteit  

Bij het inspelen op de baas komt het machtsaspect aan de orde. Voor veel 
medewerkers is het niet makkelijk om met autoriteit om te gaan. Ze stellen 
eisen aan het accepteren van de leidinggever. Indien deze eisen, 
bijvoorbeeld deskundigheid of competentie, niet vervuld zijn, dan laten zij 
dat blijken. Onvoldoende realiseren zij zich dat de baas zich in zijn 
verworven positie voelt aangetast. Loyaal zijn aan de baas is in veel 
organisaties een ongeschreven heilige wet. De grote baas van IMG, 
McCormack, komt er in één van zijn boeken onomwonden voor uit: "Ik 
mag die mensen wel, die dat heerlijke kunstje geleerd hebben om te 
zeggen: 'U hebt gelijk. Zo heb ik dat nog nooit bekeken'. Het is niet 
verwonderlijk dat juist veel medewerkers die een nieuwe baas gekregen 
hebben, outplacement aangeboden krijgen. Het feit dat zij de 
bemoeienissen van hun baas, die zich aan het inwerken is, zien als een 
aanval op hun eigen persoon, is de oorzaak. Ze zetten zich af tegen hun 
baas, die op zijn beurt zijn stellingen betrekt. Krachtmetingen tussen een 
baas en zijn ondergeschikten worden zelden beslist door wie er gelijk of 
ongelijk heeft. Ook veel ijverige managers vergeten dat de persoon die het 
zwaarst weegt aan het langste eind trekt. De baas heeft het machtigste 
wapen in handen, omdat hij kan zeggen: "Je bent ontslagen."  

Ego en strategie  

Er is een frappante discrepantie tussen het denkwerk wat medewerkers in hun opdrachten steken en de benadering van hun chef waar ze een probleem mee 
willen aankaarten. Om carrière te maken, moet de omgang met de baas gebaseerd zijn op een strategie. Deze is gebaseerd op de sterke en zwakke punten van 
de baas, zijn belangen en zijn positie. In de regel vult de medewerker de zwakke punten van de baas aan. Ten opzichte van een onzekere superieur is het 
daarentegen belangrijk dat de medewerker dezelfde taal spreekt.  

 

Mensen die carrière willen maken, kunnen beter hun ego 
thuis laten"  

 



 

 

U kunt gaan 

Simon van Veelen was een succesvolle merchandiser en projectleider. Vooral in België had hij al verschillende goed lopende winkels op poten gezet. Met 
zijn baas had hij menig robbertje uitgevochten. Deze verbale strijd kwam voort uit zijn betrokkenheid, als ‘man van de praktijk’. Met zijn nieuwe chef 
ging hij op gelijke voet door. Vrij snel werd hij geconfronteerd met een reorganisatie van het bedrijf, waar hij zich al achttien jaar voor ingezet had. Groot 
was zijn verbazing toen hij hoorde dat hij naar een andere werkgever moest uitkijken. Bij het outplacementbureau dat hem hierin begeleidde, had hij 
geruime tijd nodig om de klap te verwerken. De psycholoog van het bureau adviseerde hem om zijn caravan op te knappen en elke week verslag uit te 
brengen. Voor de arbeidsmarkt was Simon nog niet rijp. De moraal van dit verhaal is dat medewerkers vaak vergeten waarvoor ze aangenomen zijn, 
namelijk ter meerdere ere en glorie van hun baas. Bij grote afslankingen lijkt het er vaak op dat de zogenaamd lastige medewerkers het eerst de laan 
uitvliegen. De gelegenheid wordt aangegrepen om van de non-conformist en het ‘enfant terrible' afscheid te nemen. Organisatiepsychologen beweren 
desondanks dat dergelijke medewerkers juist een nuttige functie vervullen bij organisatieveranderingen; zij voorkomen dat de organisatie inslaapt. 
Anderzijds spelen er ook krachten in een organisatie om 'cultuurvreemde elementen' buiten te sluiten. Overigens kan een' enfant terrible' wel overleven. 
Maar dan heeft hij geniale trekken of andere kwaliteiten die hem onmisbaar maken.  

 

De marketing manager die snel wil scoren, heeft waardering voor de medewerker die hem snel informeert over de goede verkoopresultaten. Mooie plannen 
voor het productprogramma voor volgend jaar scoren beduidend lager. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om zijn baas het gevoel te geven 
dat hij grip op hem heeft. En ook al slaagt hij daarin, dan nog zal hij moeten incasseren. De baas is tenslotte ook maar een mens, die fouten maakt.  

Mensen die carrière willen maken, kunnen beter hun ego thuis laten. De onterechte kritiek, de onmogelijke opdrachten en niet de waardering krijgen die men 
verdient, het hoort er allemaal bij. De baas in zijn waarde laten is meer dan het achterwege laten van 'aanvallen'. Op zijn tijd op een gepaste manier zijn ego 
masseren is de kruipolie voor een gesmeerde carrière. Dit heeft niets te maken met witte voetjes halen of meer vulgaire uitdrukkingen voor dergelijke 
strategieën. Medewerkers ontvangen graag een compliment voor een goede prestatie. Het is dom te denken dat de baas op zijn beurt daar niet gevoelig voor 
is. Zeker de vele medewerkers, die menen dat de carrière van hun baas gebaseerd is op zijn ego en niet op zijn capaciteiten, zouden beter moeten weten. •  
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