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Hoe overleef ik mijn collega’s 
 
(Werk)relaties op het werk 
 
Soorten relaties die je op je werk kunt hebben 

1. vijanden van elkaar zijn 
2. vreemden voor elkaar zijn 
3. collegaschap 
4. vriendschap 
5. romantische / seksuele relaties 

 
Werkrelaties vormen een voortdurend wisselend tafereel. Zowel vriend- als vijandschappen vormen een 
mijnenveld, waar het voorzichtig manoeuvreren is. Collegaschappen zijn nuchtere aan het werk gerela-
teerde verhoudingen die ten doel hebben elkaar tijden het werk bij te staan en te ondersteunen. Colle-
gaschap kan uitgroeien tot vriendschap. Vriendschap kan een gezonde werkrelatie in de weg staan: een 
vriend kan je concurrent bij promotie worden en een vriend kan je chef of ondergeschikte worden. Dat 
vraagt een herziening van de band. Vriendschappen ontstaan meestal tussen gelijken. Vriendschappen 
kunnen ook weer uitgroeien tot romances. Daar zijn de bazen weer niet gelukkig mee. Want wanneer ro-
mances over gaan leidt dat vaak weer tot vijandschap 
 
Vijanden 
Verschillende soorten vijanden op het werk 

- De informatiepiraat sluit vriendschap met je om de toegang tot ideeën te krijgen en gaat dan zelf 
met de eer strijken. 

- De saboteur lokt je uit de tent met een uitspraak en loopt er dan mee naar de chef. Je kunt pra-
ten wat je wilt maar het leed is dan al geschied. 

- De spion zoekt toenade4ring om voor een ander te spioneren. 
- De negatieveling zegt altijd dat ‘het niet kan ’ of ‘toch nooit lukt’ en spreidt kwistig met deze be-

smettelijke ziekte.  
Omgaan met vijanden doe je voorzichtig: niet te veel informatie geven, vriendelijk blijven en zoveel 
mogelijk mijden. Maar praat er niet teveel over met collega’s, want wordt het roddelen en dan maak je 
jezelf schuldig aan vijandig gedrag.  
 
Tips voor goed collegaschap 

• Het is makkelijker om relaties aan te gaan met mensen op je eigen niveau. Bij vriendschap met 
superieruen of ondergeschikten moet je erg uitkijken voor de schijn van voorkeursbehandeling 
(vriendjespolitiek) of verlies van status (beïnvloedbaar) 

• Het is makkelijker om een relatie te onderhouden met iemand van dezelfde sekse. Bij iemand van 
het andere geslacht is het makkelijker als die buiten het werk al een ander heeft. Praat over dat 
soort vriendschappen openlijk met je eigen partner, want anders zou die denken dat je iets te 
verbergen hebt. 

• Als je privé en werk liever gescheiden houdt is dat prima, maar voorkom gemengde boodschap-
pen. Zoals een zakendineetje bij je thuis. 

• E-mail en telefoon kunnen goed collegaschap nooit vervangen. Slechts tien procent van de com-
municatie is verbaal. 

• Collega- en vriendschappen zijn geen vaststaande gegevens. Het kan zijn dat je deze relaties ge-
regeld moet herzien vanwege eigen carrièreverloop of dat van een ander. 
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