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e hebt best nazzel met je collega.
ZU (of h0 is capabel, gezellig en

grinnikt als jij met je ogen rolt
wanneer jullie chef weer eens

' c an do-menlaliteit, mensen!' roept.
Bij de rrijdagmiddagborrel slaan jullie
gezameniijk een fors gat in de voorraad
witbier en poestanootjes. Maar het is niet
alleen maar pret. Soms kan je collega je
pisn{dig maken. Dan wordt er tljdens
een vergadering opeens fijntjes op
gewezen datje een opdracht te laat hebt
afgerond, of kaapt zij of hij een project
voor je neus weg. Een dag later zit je
weer vrolijk postelastieken naar elkaar
te schieten. Maar dat gevoel biijft, het
gevoel dat je je collega graag mag maar
tegeiijkertijd op je hoede moet zijn.
Noem het een haat-liefderelatie, of
betitel je collega op z'n Amerikaans
als eenfrenemlt.

Anne ,34; is communicatiemanager en

had een tijd zo'n collega. 'We zaten op
hetzelfde niveau in het bedrijf en konden
goed met elkaar opschieten. Ik had echt
toffe, oprechte gesprekken met haar.
Maar regelmatig kreeg it het gevoel dat
ze me de loef wilde afsteken. Ik ben niet
zo'n snelle werker en als er dan iets

gedaan moest worden, riep ztj dat zehet
in een dag af kon hebben.' Lekker dan.
Denk je dat je maatjes met iemand bent,
lijkt ze ineens aan je stoelpoten te zasen,

de feeks.

Het komt vaak voor dat collega's een

dubbelhartige band hebben, samen-
werken brengt dit nu eenmaal met zich
mee.Je zit niet meI z n rweeën in een

kroeg of op de bank, er moet gepres-
teerd worden. Anita Smeding is psycho-
loge en heeft een praktijk voor coaching
en consultancy. Zlj adviseert bedacht-
zaamheid op de werkvloer. Je moet leren
hoe je je verhoudt in zo'n relatie. Dus
wel vriendelijk zijn tegen je collega, maar
inje achterhooÍd houden dat die ander
er ook voor het eigen belang zit.'
Het zit erin dat er een concurrentiestril'd

ontstaat. Dat is niet per se slecht nieutr,'s,

zeker niet voor de baas. Een rivaal kanje
motirreren om een dot extra gas te geven.

Hopla, toch maar even de wekelijkse
Iunch met r,vijn overslaan om op tijd dat
rapport af te maken. En nog een keer
kritisch naarje presentatie kijken om te
zien of die niet wat vlammender kan.
Want een beetje beige afsteken blj je

.frcneryt. dat is uiteraard je eer te na.

STAPJE E)(ÏRA
Onlangs toonde een gezamenllk
onderzoek van de University of North
Carolina en de Lehigh University dat
opzwepende effect van eenfrenem1 weer
aan. Studenten werden door de onder-
zoekers in twee groepen verdeeld, en

verwolgens uJh .".r andere student
gekoppeld. De ene groep werd aar'gezeÍ.

teerde ambivaiente gevoelens. Verwol-
gens moesten de studenten een tekst
nakijken waarvan ze dachten dat de

ander die had geschreven. Dat was niet
zo: het was een tekst van de onderzoe-
kers, waarin ze expres fouten hadden
gestopt.Ja, de wetenschap is voor geen

cent te vertrouwen met hun proefkonij-
nen. Enfin, r,l'at bleek: de ambivalente

studenten haalden meer fouten uit de

teksten. Ze hadden hun klus dus beter
gedaan.
Tot zover weinig nieuws: als je iemand
als een concurrent beschouwt, zulje
kritischer naar diens werk kijken en zelf
ook beterje best doen. Rebecca (29) kan
erover meepraten. Ze is zelfstandig
websitebouwer en had een bevriende
kantoorgenoot die hetzelfde doet. 'Ik
vergeleek mijn werk steeds met dat van
hem. \{ie had de lekkerste vormgeving,
wie zorgde voor het grootste gebruiks-

gemak? Was dat letter§pe dat hij had
gebruikt te lullig of juist helemaal hip?

Het maakte dat ik een stapje extra zette.'

Er bleek naast het motiverende effect
van defrenemlt echter ook nog iets anders

uit het Amerikaanse onderzoek. Iets wat
wé1 verrassend was. Nametijk de

studenten die tweeslachtige gevoelens

hadden voor elkaar:, begrepen elkaar
beter dan degenen die op wiendschap-
pelijker voet stonden. Ze waren het vaker
eens met statements als 'Ik snap waarom
deze persoon fouten heeft gemaakt' en

piekeren. Als zij weer eens een klant heeft

binnengesleept, dan is dat omdat ze nu
eenmaal een Íbrmidabele slijmjurk is. Zo
iemand zit in een hokje, en klaar ben je.

Nee, dan eenfrenem2. Die flater die ze

laatst sloeg zoujou dat ook kunnen
overkomen? Moet jij misschien ook zo'n
koelbloedig mantelpak, voor een

megaprofessioneel aura?Je wilt rzat ))

tot vriendschappelijke ge\,oe- 'Ik zou in dezelÍde positie ook
lens door elkaar persoonlijke lL11lf lt n,1l p fouten maken.'Volgens de

vragen te stellen. De andere ?i,','-':^'lt' '' onderzoekers komt het doordat
groep moest dat ook doen. [\/AAIJFS BFNI mensen veel meer nadenken

maar daarnaast werd er | | l1T 7t \l I t\lq over hun.frenemies dan over hun
ge:tookt russen de studenten t,i',il 'i aiht]'" vrienden ol vijanden.Je weet

door vrasen als: u ie r-an jullie HHI\ Jl J ULt immers niet precies waar je
heeft de hoogste cijfers PO|tN 

-it 
IACtN staat met zo'n persoon, terwijl

behaald? Het werkte: de eerste íf f ifTC dat met een maatje ol mispunt
groep voelde sl,rnpathie voor ,L I LLI\J duidelijk is. Over die takketrol
elkaar, de twee groep rappor- opje werk hoefje niet veel te
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r,vorden genomen) het kan zelfs leiden tot
een burn-out.' Smeding ziet dat vooral
vrouwen moeite hebben met een collega
voor wie ze vriendschap maar ook
argr,\,'aan rroelen. 'Mannen zijn minder
bezig met aardig ger,onden worden en

een goede sfeer. Vrour,r,en trekken het
zich sneller aan a1s er sprake is van
wantrouwen. Ze gaan de samenwerking
dan soms vermijden, of denken in
termen van dader cn slachtoffer.'\{at
Smeding aanraadt in dergelijke gevallen,
naast bedenken dat die ander nu
eenmaal ook een concurrent is: 'Maak je
eigen basis sterker en kom voorjezell op
als het nodig is, zodat de relatie gelijk-
waardiger wordt. Probeer de ander te

Bij Anne is het gelukkig nooit zo ver
gekomen, zelfs niet toen haar collega
haar functie kreeg. Anne w-as bezig om
een nieur've aldeling op te zetten maar
had moeite met de rverkdruk. Haar
collega sprong bij en nam uiteindelijk de

plek over. A1s ik eerlijk ben, kon ik die
baan op dat moment ook niet aan. En ik
moet zeggen: ze heeft me nooit afge-
brand, ze heeft alles wat ik had opgezet
intact gelaten en me alle credits gegeven

voor mijn werk. Uiteindelijk ben ik blij

dat die positie naar haar is gegaan.'
Ze bleek een echtelfrenem): ee'fl sympa-
thieke concurrent.
Dat het ook anders kan, merkte Rebecca.
'Ik speelde soms opdrachtgevers aan
mijn kantoorgenoot door en hielp met
pitches. Dat r,vilde hij ook graag. Maar
op een gege\,'en moment besefte ik dat
hij alleen aan zichzelf dacht. Het -'vas

extreem: hij probeerde mijn contacten
met opdrachtgevers zells te saboteren.
En als ik hem een idee had gegeven,

vertikte hij me daar credits voor te

geven.' De kantoorgenoot was geen

inspirerende rivaal, liij bleek een regel-
rechte vijand.
Het is een rvare kunst om een goede

Jreneml te zijn, en om ermee om te gaan.
De twee gaan uiteraard rraak samen.
Heb je een aimabele concurrent a1s

collega, dan is er een grote kans datje
voor die persoon dezellde positie
inneemt. En dat is eigenlijk een groot
compliment. Smeding: 'Ns er iemand is

die jou aardig vindt maar je tegelijkertrjcl
als een bedreiging ziet, is dat een teken
datje talent hebt.' I
Meer inJb over de proktiikvan.tlnita Smeding

is te vinden op anitosmeding.nl

DE lllYT]lE llAl{ DE OPPERBIÏC]|
Vrouwen aan de top doen er alles aan

om daar de enige dame te blijven, de

bitches Het wordt wel het 'queen bee

syndrome'qenoemd. [en mythe, zo

blijkt. Onderzoek van de Co umbia

Buslness Schoo keek 20 laar ang naar

de 5 best betaalde banen van l5O0
bedrijven. Zat er eenmaa een vrouw

b j d e vrjf maar was zij niet de

algemeen dlrecteur - dan nam de kans

met 50 procent af dat er nog een

vTouw een hoge functie zou krijgen.

N/aar. bedrijven met een vTouw aan

het hoofd hadden jursi vaker vrouwen

n hoge f uncties Het zijn vo gens de

onderzoekeTs niet de hooggeplaatsle

v[ouwen die andere v[ouwen dwa[s

bomen, maar hel zi1n de mannen aan de

top. eenmaa een excuustruus boven

rn het bedrilf, zijn ze niet snel qeneigd

om nog meer vrouwen te benoemen.

krijgen op die ander en dat is niet
makkelijk als diesene niet in zo'n handig
hokje zit. Daarbij vergelijk je jezell
steeds met je collega, je zet jezelf in haar
of zijn schoenen. Dat leidt tot meer
begrip. De onderzoekers stellen dat
ambivalente relaties op het werk zelfs

leiden tot betere beslissingen.Je bekijkt
zaken vanuit rrerschillende perspectieven
en zo heb je alle kanten van een kwestie

gezien voorje een knoop doorhakt.

I|RIEI{DSCI|AP E]{ ARGI|IAA]{
Het kan dus reuzehandig zijn, een

dergelijke collega. Veel mensen moeten
out-of-the-boxdenken leren rran geest-

driftige kantoorgoeroes tij dens peperdure
cursussen op de hei. Maar van zo'n
vakgenoot krijq je het mooi voor nop.
Anne herkent het. '|uist omdat ik ook
vriendschappeiijk omging met mijn
collega, dacht ik veel over haar na.
AIs ik haar alleen maar stom had
gevonden, had ik nooit nauwkeurig
gekeken naar hoe ze bepaalde zaken
aanpakte en ol ik dat misschien ook zo

Helaas gaat het nadenken over de

vriendelijke rivaal op het r,r,erk soms te
ver. Een gezond potje reflectie is mooi,
maar nachten wakker liggen is funest.
Anita Smeding: 'In mijn praktijk zie ik
vaak dat het niet makkelijk is om met
ambivalente relaties om te gaan. Mensen
kunnen er helemaal door in beslag
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kon doen.' En r.vat ze zoal zien als een mens met andere
opstak? 'Ik zag dar ik be:t t \/tRp A ATqT waarden en kwalireiten. die je
sncller kon r'rcrken. Ik wrldc \rL v Lrr 

-L' [Ir u- zcll nict ol nos nicr hebt. Dat
altijd alles helemaal perlect JLILLI S I ttDS kan je helpen Jm de vijandig-
alronden. maar ik merkte lN nt P|qlTlt heid kwijt te raken..{Js je her erg
door haarwcrkrvijzc dat dat 

rr,lH'f "ï nfli iÀn zwaar hebt: zoekeen vertrou-
nier ahijd hoeft. Een tien is VHI\ Jl UUi LIUH. wenspersoon die je kan helpen.
niet nodig, een acht is ook DAT ttlDT Ï0T of een coach. N{aak niet de fout
oké. Ik moest mezell 

11 / ttD D tn D lD om op de werkvloer medestan-
niet zo gek maken. Dat besef lV LLI\ DLUI\ll ders te zoeken, dat kan de

helpt me nog steeds.' werksleer flink verpesten.'
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