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INLEIDING Macht wordt zelden ‘ondertiteld’ 
in organisaties. En oefenen met macht gaat 
vaak gepaard met vallen en opstaan, waar-
bij experimenten leiden tot ofwel een les, of-
wel een resultaat. Toch valt er wel taal te ge-
ven aan macht, wat kan helpen om zelf het 
machtsspel meer doordacht te spelen. Een 
scherpere kennis van begrippen waarmee 
macht aangeduid wordt, kan de mist doen 
optrekken die vaak hangt rond machtsspe-
len - al is het maar voor even.
Wij zijn, als auteurs van dit artikel, met  
elkaar in gesprek gekomen over macht. Na 
een toevallige kennismaking, zoeken wij  
elkaar al ruim een jaar met regelmaat op. Het 
recept: een klassiek restaurant in Hilversum, 
een tafeltje in de zon, twee totaal verschil-

lende denkers, praktijkverhalen en een flin-
ke kofferbak met theorie. Het resultaat: uit-
dagende gesprekken die na een week nog 
steeds in het hoofd rondzingen. Dit artikel is 
hier een voorlopige weerslag van. 

GEEN ZWITSERLAND Als we een organisatie 
zouden typeren als een landkaart van Euro-
pa, dan zien we een landkaart zonder Zwit-
serland. In organisaties bestaat namelijk 
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het om een specifieke speler: een procesre-
gisseur. Toch iemand die juist goed moet 
kunnen communiceren, zou je denken. Hoe 
speelt zo’n procesregisseur, zonder formele 
macht, toch effectief het spel van macht en 
invloed? We laten een voorbeeld zien van 
een informele en positieve manier waarop 
macht tot resultaten kan leiden, en zo kan 
bijdragen aan bottom-up-organisatieontwik-
keling. 
We baseren ons op aantekeningen en ge-
spreksnotities rond een project dat Els heeft 
onderzocht en beschreven tijdens haar stu-
die advanced change management (MCM) 
bij Sioo. In die tijd gebruikte zij een hande-
lingsmodel van Harvard-docente Debra 
Meyerson als analyse-instrument (Oosthoek, 
2015). Dezelfde casus onderwerpen wij hier 
nu aan een nieuwe analyse - alsof we een 
oude moordzaak heropenen. 

VIER MACHTSSPELEN In dit artikel gebruiken 
wij als diagnostisch model een indeling in 
vier soorten machtsspelen die Martin eerder 
beschreef (Hetebrij, 2006). Het gaat daarbij 
om het spel met a) de inhoud, b) de relatie, 
c) de macht, en d) de regie.

Spel met de inhoud
Als mensen proberen invloed uit te oefenen, 
dan zal dat vaak gaan over inhoudelijke pro-
blemen en inhoudelijke oplossingen. In de 
casus die we bespreken, gaat het over een 
vraagstuk van ‘learning & development’ 
(L&D) ofwel de uitvoering van een aanbeste-
ding voor opleidingen. Om hier duidelijkheid 
over te krijgen, moeten verschillende partij-
en elkaar van informatie voorzien. Bij on-
enigheid gaan ze met elkaar in discussie en 
proberen er uit te komen. 
Al communicerend spelen ze zo een spel 
met de inhoud. Dit kan niet plaatsvinden 

geen neutraal terrein; geen enkele professi-
onal, geen enkel team, geen enkele manager 
is belangeloos. Benoemen we die afhanke-
lijkheid als politiek, dan komt daar vaak di-
rect een reactie op. Professionals kunnen er 
vinnig op reageren, bijvoorbeeld omdat weer 
eens moet worden gewacht met een volgen-
de stap, tot een beleidsstuk is afgehamerd 
bij de directie (‘Dat politieke gedoe! Als het 
zo moet, dan hoeft het voor mij al niet 
meer’). 
Invloed heeft iets ongrijpbaars. Het is over-
al - en valt tegelijk niet precies aan te wijzen 
(Ten Bos, 2015). Gelijktijdig en in een ver-
schillend tempo spelen allerlei formele en 
informele beïnvloedingsprocessen zich af. 
Organisaties kunnen daardoor aanvoelen als 
een vierdimensionaal, complex belangen-
veld. Spellen worden tegelijk gespeeld, spe-
lers en publiek wisselen van plek. Zeker nu: 
onze werkomgeving is veeleisender dan pak-
weg twintig jaar geleden. Nieuwe technolo-
gische mogelijkheden, regelgeving of markt- 
ontwikkelingen maken de dagelijkse context 
steeds complexer. En meerlagige vraagstuk-
ken doen vaker een beroep op een zowel 
constructief als productief samenspel van 
disciplines. 
Dat gaat niet zomaar vanzelf goed. Multidis-
ciplinaire samenwerking vraagt het ver- 
mogen om over het bastion van de eigen  
beroepsgroep heen te kijken. Politiek mees-
terschap wordt steeds belangrijker, niet al-
leen voor managers en bestuurders; ook 
teams en de professional moeten, vaak te-
gen hun zin, het spel met communicatie en 
met macht leren spelen. 

NIEUW LICHT OP EEN OUDE CASUS Met 
deze bijdrage willen we laten zien wat het 
oplevert, als een taai praktijkverhaal wordt 
gelabeld als machtsspel. In dit verhaal draait 
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zen om de opdracht zonder protest op te 
volgen, men kan protesteren, ‘ja zeggen 
en nee doen’ of op een eigen manier de 
opdracht uitvoeren. 

•  Machtsmobilisering. Hiermee bedoelen 
we het zorgen voor draagvlak of het agen-
deren van een probleem of onderwerp dat 
eerder niet als urgent werd ervaren.

•  Machtsorganisatie. Dit gaat over het de-
legeren van bevoegdheden en is veelom-
vattend. Het kan ook gaan over het inzet-
ten van macht via anderen (gedelegeerde 
macht). Macht kan bijvoorbeeld bij een 
manager liggen, die een ‘hitteschild’ vormt 
rond medewerkers die geen of minder for-
mele macht hebben. 

Spel met de regie
Als laatste spel onderscheiden we het spel 
met de regie. Feitelijk is dit het overkoepe-
lende spel: wat zet je in op welk moment en 
in welke situatie? Speel je het spel van de in-
houd, relatie of macht? Richt je de macht re-
gelrecht op andere spelers of speel je ‘via de 
band’ en beïnvloed je anderen om te doen 
wat jij graag ziet gebeuren? 
De interactie kan op allerlei manieren wor-
den geprikkeld, bijvoorbeeld door de ‘vloer 
te pakken’ tijdens een bijeenkomst of juist 
door een ander het woord te geven, of door 
mensen die over elkaar aan het praten zijn 
bijeen te roepen, zodat ze oog in oog hun on-
enigheid kunnen uitpraten. Het spel met de 
regie wordt overal gespeeld waar mensen 
proberen invloed uit te oefenen. 
Bij complexe processen kan de regiefunctie 
aan een speciale speler worden toebedeeld. 
Dat was bijvoorbeeld het geval in de casus 
die we hierna reconstrueren.

CASUS De casus komt uit de werkpraktijk 
van Els, als zij als L&D-manager verantwoor-

zonder rugdekking: opdrachtverstrekking 
en een ondersteunend spel met de macht 
geven de noodzakelijke professionele ruim-
te waardoor vrij kan worden gecommuni-
ceerd. 

Spel met de relatie
Wil het spel met de inhoud slagen, dan is het 
zaak dat de deelnemers elkaar vertrouwen. 
Is dat het geval, dan hoeven ze niet te twij-
felen aan de informatie van de ander en kun-
nen ze argumenten serieus nemen. Dat 
vraagt respect voor ieders rol en erkennen 
dat de ander weet waarover hij het heeft. Het 
spel met de relatie kan een bufferzone (of 
arena) bieden voor een versterking (of ver-
zwakking) van het wederzijds vertrouwen, 
respect en begrip. 

Spel met de macht
Waar meerdere partijen een spel spelen, kun-
nen nooit alle belangen gediend worden. In 
een discussie kunnen professionals bijvoor-
beeld onenigheid krijgen over een conclusie. 
Alleen communicatie biedt hier geen oplos-
sing voor, want er moeten knopen worden 
doorgehakt en daar zal niet elke betrokkene 
het mee eens zijn. Waar communicatie en ar-
gumenten niet meer afdoende zijn om een 
ander tot keuzes te brengen, is macht nodig. 
Dat spel met de macht kan op verschillende 
manieren worden gespeeld.
•  Machtshantering. Opdrachten worden ge-

geven, randvoorwaarden gesteld, beslui-
ten opgelegd en targets aangegeven. Po-
sitieve of negatieve sancties kunnen 
allerlei vormen hebben, zoals minder kans 
op promotie of juist bevordering, wel of 
geen bonus, een slechte naam, minachting 
of juist waardering.

•  Machtsbeantwoording. Dit is een indivi-
dueel machtsspel. Er kan worden geko-
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met elkaar worden verbonden en verenigd 
in een gedeelde visie op het werk.

Het team start met een losse kennismaking. 
Gebruikelijk is om de aanbesteding staps-
gewijs op te pakken: L&D levert aan in-
koop, inkoop levert aan juristen en die ju-
risten komen weer terug bij L&D. Els stelt 
voor om die stapsgewijze aanpak te laten 
varen en juist te gaan samenwerken in een 
multidisciplinair team. Er worden weke-
lijkse stand-ups gepland. Via SharePoint 
worden documenten gedeeld, Yammer is er 
voor de groepscommunicatie.

Het alleen bij elkaar zetten van inhoudelijke 
deskundigheden is niet voldoende voor een 
goed product. Het organisatiebelang, de in-
terne opdrachtgever moet ook goed worden 
gediend. 

De doelstellingen van het team worden op 
verschillende niveaus – tactisch, strate-
gisch en operationeel – aan de rest van de 
organisatie gekoppeld. Met het HR-manage-
mentteam is er geregeld afstemming. Met 
de afdeling innovatie en beleid wordt een 
nieuwe visie op leren geformuleerd. De vi-
sie refereert aan businessdoelstellingen en 
sluit aan bij de nieuwe koersvisie van de 
organisatie, met aandacht voor een duur-
zame inzetbaarheid van medewerkers. 
Het spel met de inhoud vraagt een proces, 
waarbij de betrokkenen allen een eigen in-
breng hebben. Dat is niet eenvoudig, omdat 
de verschillende inhouden niet zomaar te 
combineren zijn. Het spel met de inhoud 
moet dus stevig gespeeld worden.
Pratend over een goede vorm voor het opha-
len van leervragen, suggereert een teamlid 
een ‘open space’-sessie. Om iedereen te mo-
biliseren daarbij aanwezig te zijn, maken 

delijk is voor het faciliteren van een aanbe-
steding voor de inkoop van trainingen en op-
leidingen (Oosthoek, 2015). 

De aanbesteding had al moeten beginnen, 
want de huidige termijn loopt over een half 
jaar af. De verlenging wordt gezien als een 
‘moetje’ en een administratieve rotklus. De 
probleemeigenaren van de klus blijken er 
verschillend in te zitten. Medewerkers en 
managers boeit het niet zoveel: er moet ge-
woon een portal zijn waar ze opleidingen 
kunnen bestellen. Liever nog regelen ze het 
zelf, plannen een opleiding en declareren 
vervolgens het bedrag. De juristen zitten er 
anders in: zij constateren dat de organisa-
tie niet conform de wetgeving inkoopt. De 
afdeling inkoop heeft weer een ander be-
lang: zij willen voldoen aan vereisten voor 
maatschappelijk verantwoord inkopen. Het 
L&D-team, ten slotte, wil werkplekleren fa-
ciliteren.

In deze casus spelen verschillende onafhan-
kelijke spelers een rol, elk met eigen belan-
gen en deskundigheden. Els is L&D-mana-
ger, maar in de setting van dit team geen 
projectleider. Hoe kan zij deze losjes verbon-
den groep zo ver krijgen, dat men echt gaat 
samenwerken en dan meer doen dan alleen 
verschillende teksten aan elkaar nieten? Is 
het mogelijk om de interactie naar een co-
creatief niveau te tillen? 

Spel met de inhoud 
Het project gaat van start met professionals 
die elkaar nog nauwelijks kennen. Het team 
kan alleen als cocreatieve eenheid gaan 
functioneren, als communicatie hét interac-
tieve middel wordt. Dat vraagt allereerst een 
spel met de inhoud, waarbij de verschillen-
de deskundigheden, met hun taakstellingen, 
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Door stevig te bouwen aan onderlinge rela-
ties ontstaat een bufferzone voor optimale 
samenwerking. Het team is interdisciplinair 
en de verschillen mogen er zijn. De teamle-
den weten hun deskundigheid en energie in 
te zetten tot een cocreërende eenheid. Deze 
samenwerking geeft ook rugdekking bij een 
verdere positionering buiten het team.

Spel met de macht 
De projectregisseur heeft geen formele 
macht over de eigen teamleden of de stake-
holders. Dit had anders kunnen lopen: team-
leden konden ongestraft in een passieve rol 
afzakken, om zich te beperken tot het op-
werpen van bedenkingen en problemen. Ook 
de stakeholders hebben de macht om het 
project tegen te werken. Dat gebeurt ook 
wel degelijk; ze tonen een wisselende be-
trokkenheid. Dat maakt dat het belangrijk-
ste machtsspel dat hier gespeeld moet wor-
den, dat van machtsmobilisatie is. Een spel 
dat communicerend gespeeld moet worden. 

Halverwege het project zet een inkoop-
schandaal bij een andere overheidsorgani-
satie de aanbestedingen extra in de schijn-
werpers (Mijnheer, 2014). Het ministerie 
volgt de beheersing van inkooptrajecten met 
argusogen. De HR-directeur wil tegenover 
de raad van bestuur laten zien dat alles in 
het werk wordt gesteld om ‘compliant’ in te 
kopen. Dit geeft de aanbesteding meer ur-
gentie. 
In een bijeenkomst met het team brengen 
we het stakeholderveld in kaart. We koppe-
len er acties aan en verdelen de rollen. Mijn 
aandeel is om de invloed van het project-
team te vergroten bij de HR-directie. Daar-
naast worden andere afdelingen meer na-
drukkelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld met 
een presentatie tijdens een inkoopoverleg. 

we een verdeling in businessstakeholders. 
Ieder informeert ‘zijn’ stakeholders vooraf-
gaand aan de sessie via een koffieafspraak, 
om behoeften op te halen en de werkwijze 
toe te lichten. De sessie verloopt in een ont-
spannen sfeer, de ruimte is bijna te klein 
voor alle aanwezigen. 

Een open space-sessie is een interactieve, 
uitnodigende sessie waarbij rangen en stan-
den er (tijdelijk) niet toe doen. Door deze 
vorm wordt stakeholders impliciet gevraagd 
geen macht in te zetten bij het zoeken naar 
een goede combinatie van inzichten. Zo 
wordt het spel met de inhoud methodisch 
gespeeld. 
Hier had ook gekozen kunnen worden voor 
informatieoverdracht. Was dat gebeurd, dan 
zouden de stakeholders passieve medespe-
lers zijn geworden, meer of minder tevreden 
klanten van het projectteam als aanbieder. 

Spel met de relatie
Niet alleen tijdens de koffieafspraken, maar 
ook op andere plekken wordt het spel met 
de relatie bewust vormgegeven. 

Er heerst een ontspannen werksfeer tijdens 
de meetings. Rotklussen worden samen ge-
daan. De beantwoording van de aanbeste-
ding gebeurt in één ruimte, in een lange, 
warme juliweek - maar na afloop zijn er ijs-
jes. Geleidelijk aan leren de L&D’ers juri-
dische termen en de inkopers ontwikkeltaal. 
Een grondregel in het team is: leg proble-
men maar op tafel, want zo kunnen we er 
meer mee, dan als ze onder de tafel blijven. 
Er is ruimte voor persoonlijke openheid en 
projectsuccessen worden gezamenlijk ge-
vierd. Zo ontstaat een bloeiend netwerk van 
‘professional friends’ die de klus met impact 
aan de organisatie afleveren.
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andere spelers niet meedoen, gaan tegen-
werken of de regie overnemen. 
Dat vraagt om een continu, kortcyclisch aan-
passen en leren. Tijdens dit project, met 
L&D-professionals als onderdeel van een 
multidisciplinair team, gebeurt het leren 
rond de opgave vrijwel vanzelfsprekend. Er 
leeft een sterke wens in het team om met el-
kaar snel te komen tot een beeld van wat 
‘goed werk’ voor het team inhoudt. De regie-
kracht wordt sterker, doordat deze uit meer-
dere mensen voortkomt. 
Uit het team dat zich rond de opgave vormt, 
ontstaat geleidelijk aan een soort gideons-
bende, een club van voortrekkers.

REFLECTIE OP DE CASUS Gedurende het tra-
ject spelen er gelijktijdig verschillende 
machtsspelen; sommige verscholen en on-
zichtbaar, andere zichtbaar en ‘boven de wa-
terspiegel’. Het spel met de inhoud wordt in 
het team openlijk gespeeld, via overleg over 
zaken die meerdere disciplines raken. Het 
ondersteunende machtsspel is echter min-
der zichtbaar. De overleggen krijgen soms 
een specifieke vorm, bijvoorbeeld als open 
space-sessie. Het spel met de regie wordt 
ook minder zichtbaar gespeeld. Binnen de 
besloten kring van het team worden bijvoor-
beeld koffieafspraken voorbereid en daarna 
pas uitgevoerd. 
Binnen dit aanbestedingsproject worden 
(achteraf bekeken) het spel met de inhoud, 
het spel met de relatie en het spel met de re-
gie het meest bewust gespeeld. Vanuit in-
houd en relatie wordt sterk vorm gegeven 
aan een gezamenlijk ideaal. Via het spel met 
de inhoud worden idealen en ambities op de 
langere termijn ingezet als voeding van plan-
nen en acties op korte termijn. Via de inhoud 
werd tevens gewerkt aan het versterken van 
onderlinge relaties. Tijdens het verloop van 

Achter de schermen zijn de presentaties 
vaak haastwerk, maar op de bühne komt 
het positieve verloop van de aanbesteding 
inmiddels goed naar voren. Dat levert good-
will op, zodat waar nodig een beroep ge-
daan kan worden op het hitteschild van de 
HR-directeur. 

Aanvankelijk bestaat de mobilisering van 
macht vooral uit het bijeenbrengen van al-
lerlei professionals in een team, met ver-
schillende specialiteiten en uit verschillen-
de onderdelen van de organisatie. In de 
tweede periode breidt dit zich uit naar  
stakeholderniveau. Later wordt meer draag-
vlak opgebouwd bij de HR-directie. 
Het ingezette machtsspel sluit daarmee aan 
bij de getrapte omgang met macht, zoals die 
in de rest van de organisatie zichtbaar is. Het 
machtsspel dat het ministerie speelt met de 
organisatie wat betreft compliant inkopen, 
vertaalt zich door naar onderliggende lagen.
Macht wordt hier zowel agerend als reage-
rend gespeeld. Reagerend verdedigen tegen 
het machtsspel van anderen en ontwijken 
van schuld, zijn net zo belangrijk als agerend 
mobiliseren van macht. In dit voorbeeld ge-
beurt dit al communicerend, door het pro-
ject op de agenda van belangrijke overleg-
gen te krijgen, en door periodieke maar ook 
strategisch gekozen rapportages en netwerk-
gesprekken. 

Spel met de regie
Het spel met de regie loopt in deze casus 
door alle interventies heen. Binnen het aan-
bestedingsteam is geen formele sturing be-
legd; geen van de disciplines in het team 
heeft de bevoegdheid machtsmiddelen in te 
zetten. De regietaak wordt dus informeel ge-
speeld, met name door Els (als procesregis-
seur). De dreiging is telkens aanwezig dat 
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misbaar voor het verwerven van een sterker 
machtspolitiek inzicht. Dat geldt niet alleen 
voor managers en bestuurders, maar juist 
ook voor professionals en teams. Op een in-
formele en positieve manier ingezet, kan ook 
professionele macht tot goede resultaten lei-
den en bijdragen aan bottom-up-organisatie-
ontwikkeling, want: ‘There is no better way 
to learn about systems than to try to change 
them, even in small ways’ (Lewin, 1951).

het project ontvouwen zich geleidelijk meer 
beïnvloedingslijnen. Zo wordt, na een in-
koopschandaal bij het ministerie (en daar-
door bij de RvB), compliant inkopen meer 
urgent. 
Niet alle machtsspelen zijn continu in beeld; 
de praktijk laat zien dat er vaak gewerkt 
moet worden met een onvolledig zicht. Het 
spel met de macht vraagt daarom een hoog-
reflectief observatievermogen, zodat ook in-
zicht ontstaat in spelen die elders worden 
uitgespeeld. 

TOT BESLUIT Doel van dit artikel was om het 
wat schimmige imago dat vaak rond de in-
zet van macht hangt, terug te brengen naar 
iets heel alledaags. Macht verdient het om 
besproken te worden. Alle soorten beïnvloe-
ding - ook als deze toegankelijk en commu-
nicatief ingezet worden– vragen een goed 
spel met zowel de inhoud, de relatie, de 
macht, als de regie. 
Samenvattend lijken verschillende factoren 
maatgevend te zijn geweest voor het succes 
van de besproken casus: a) idealen en am-
bities uitdragen via het spel met de inhoud, 
b) een sfeer van vertrouwen scheppen, als
basis voor het spel met de relatie, c) under-
cover beïnvloeden via het spel met de regie,
en d) het spel met de macht tijdig op een
communicatieve manier spelen.
Vanwege de samenhang tussen de vier spel-
len, groeit de effectiviteit van beïnvloeding
als de spellen doordacht worden gespeeld.
Het lijkt essentieel dat alle vier de spellen
aandacht krijgen, zowel tegelijk als achter-
eenvolgend. De inzet van de vier typen spel-
len kan helpen als checklist voor interven-
ties, tijdens of na afloop van een project.
Het leren toepassen van macht vraagt het
toepassen van macht. Zo blijkt een ‘plan/do/
check/act’-cyclus van actie en reflectie on-
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