EEN RAT
IN HET BESTUUR!
HELLUP!

...EHBOR - EERSTE HULP BIJ ORGANISATIERATTEN...
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Bestuurs- en organisatieratten...

15 Goed acteertalent: kan in een fractie van een seconde van stemming
veranderen.

1

Liegen.

2

Ontkennen.

16 Afwezigheid van inlevingsvermogen, alles dient ter meerdere glorie van rat,
rat’s plannen waarbij over lijken gegaan wordt. Als je dat zegt is dat ‘onzin’.

3

Ver- en omdraaien.

17 Niet in staat tot zelfreflectie, laat staan sorry zeggen (gemeend!).

4

Zwartmaken.

5

Gewetenloosheid, geen scrupulus (sommigen zeggen: een rat heeft ijs op de
ogen).

6

Bedreigen (‘wil jij mij boos maken?’) of iets zwakker: intimideren (‘van
WIE heb jij dat gehoord?!’).

18 Jou voor psychisch gestoord verklaren vanwege het de rat confronteren met
zijn of haar gedrag (je ziet spoken, hebt fantasietjes of hebt een zgn. ‘eigen’
waarheid, een burn-out, ptss of een andere ziekte waardoor jouw vermogen
een autonoom denkend mens te zijn afwezig is volgens de rat en zijn/haar
medestanders).

7

Jouw woorden uit de context halen en tegen jou gebruiken.

8

Verdraaien van jouw woorden of van wat er gebeurd is waardoor jij voor
aap staat.

9

19 Zeggen dat je last van je hormonen hebt (als je een vrouw bent) of
anderszins dat jij niet in staat bent je gezonde verstand te gebruiken
gebaseerd op sekse (dom, geen hersens, zgn. makkelijk te beïnvloeden door
anderen, of haantjesgedrag ‘er zijn teveel hanen in het hok’  wanneer besluit
van rat niet in goede aarde valt, het ligt nooit aan het besluit of de rat).
20 Ontmenselijken van anderen, jou reduceren tot primair reagerende eencellig
pantoffeldiertje, bijv. alsof jij je zou ‘laten gebruiken’ door Jantje om
‘je Gelijk’ te laten halen. Daar schijn je zelf dan niet bij te zijn, je bent
kennelijk heel dom, alsof je geen weloverwogen beslissingen kan nemen
dus.

Slachtoffergedrag bij confrontatie of ontmaskering. Rat wilde ‘alleen maar
helpen’, had slechts ‘goede bedoelingen’ of ‘intenties’.

10 Graverende arrogantie, eigendunk en zelfoverschatting, je staat er zelf
verbaasd van!
11 Overtreffende trap van onbeschoftheid: arrogant bot horkengedrag.

21 Rat projecteert eigen gedrag op zondebok en veroordeelt dat vervolgens. Dit
heet ‘projectieve identificatie’.

12 De waarheid kan nooit zo mooi zijn als de leugen van de rat, jij staat altijd
met lege handen!

22 Een ander verantwoordelijk maken voor het eigen gedrag van de rat (bijv. in
de vorm van omdraaien wie wat doet of gedaan heeft).

13 Oortjes en oogjes voor de sier: ze luisteren niet en ze lezen niet.

23 ‘Alleen maar willen helpen’ bij ontmaskering en confrontatie, of als dat
dreigt te gebeuren.

14 Jou betichten van schoppen/frusteren, niet ‘pro-actief’ zijn, dit dus als je de
rat confronteert met zijn of haar destructieve gedrag.
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24 De zondebok beschuldigen van boosaardige intenties, die is ‘door zijn
moeder op de wereld gezet om rat te kwellen’.

25 Zondebok (klokkenluider) is degene die z’n mond open doet en krijgt
vervolgens de schuld van het gedrag van de rat.

die van de rat waardoor de vermeende Macht van de rat op hen afstraalt
(althans, denken ze). Zo komen ratten aan trouwe medestanders.

26 Het komt altijd door een ander, zegt rat.

36 Zo snel als je in de gunst kunt vallen bij de rat, net zo snel lig je er weer uit,
als rat je niet meer kan gebruiken.

27 Jij ‘maakt’ dat de rat zich zo gedraagt dus jij bent verantwoordelijk voor het
gedrag of de (re)acties van de rat.

37 Rat heeft zeer selectief geheugen, verbouwt verleden, heden en toekomst
met zo’n stelligheid dat je zelf gaat twijfelen of je het wel goed gezien of
gehoord hebt. Hou dus een dossier bij, doet de rat ook.

28 Rat krijgt hulp van medestanders die blind of laf zijn of aan hun eigen
positie’tje denken. Deze medestanders praten jou eerst naar de mond en
laten je vallen als een baksteen in het bijzijn van de rat.

38 Rat zorgt binnen zijn kliek altijd voor een zekere instabiliteit, de grond is
altijd in beweging, overal zijn dreigingen, luister dus maar goed naar rat hij
zal je beschermen (zolang als het Hem of Haar uitkomt).

29 Rat doet zijn zegje, vertelt jou niet gediend te zijn van jouw antwoord (je
mag wel luisteren maar je mag niks terugzeggen = mond willen snoeren, cq.
monddood maken).

39 Schept genoegen in conflicten, zorgt voor onduidelijkheid en verwarring
(misten) verbuigt zijn/haar eigen woorden zodat hij/zij niet als bron van het
geluid herkenbaar is (verbaal Doppler effect).

30 Rat denkt altijd in termen van Gelijk willen Hebben, Macht, een andere
mogelijkheid bestaat  niet (nee, niet voor rat).

40 Ook binnen de rattenkliek is de rat ongrijpbaar, rat zorgt voor driehoeken
iedereen staat onder controle van iedereen omdat rat ervoor zorgt dat
niet iedereen dezelfde informatie krijgt. Zo ontstaat een ondertoon
van wantrouwen en rat lijkt de enige stabiele factor waarmee hij zijn
marionetten aan zich bindt. Dit is vergelijkbaar met de Stasi uit OostDuitsland, rat zit in het midden van het web en trekt aan de touwtjes,
marionetten blijven braaf want denken de hele kliek tegen zich te
krijgen. De rat is ‘veilig’ voor hen (voor zolang als dat duurt en de rat dat
goeddunkt).

31 Megalomaan, dictatoriaal, extreem defensief, heel snel op de teentjes
getrapt, (passief) agressief.
32 Beloont medestanders met egostrelende functie, of ze nu competent zijn of
niet. Dit kan tot desastreuse gevolgen leiden in een organisatie.
33 Probeert sterke (lees: oprechte = bedreiging voor rat) mensen over te halen
met slijmen en mooie beloftes (kan ook zijn om tijd te rekken). Hoe dichter
de rat jou naar zich toe kan halen hoe meer controle hij over jou denkt te
hebben.
34 Compenseert het eigen falen elders of als bijv. moeder thuis de broek aan
heeft binnen de organisatie, het ego moet ‘gered’.
35 Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen of juist extreme zelfoverschatting,
zichzelf heldendaden toedichten, drama’s verhullen of domweg ontkennen,
rat staat boven iedereen. Dat trekt zwakke mensen aan, zij likken graag de
hielen van de rat en oordelen niet of selectief - spreken met één tong met
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Meer hierover is te lezen in mijn boek Ratgevallen.
Ratten zitten overal, ontneem ze hun evolutionaire voordeel door er niet in te
trappen. Keer een rat de rug toe, tenzij je bereid bent voor je principes je eigen
pootje af te knagen en veel verlies te accepteren, want je zult ervoor boeten de
rat te ontmaskeren en het is niet eenvoudig.
Je zult veel ‘vrienden’ verliezen. Dat zijn wel degenen die jou en je biografie
niet kennen (oppervlakkige mensen die alleen maar iets van jou wilden) en jou
zomaar ineens kunnen wissen, dat waren dus geen vrienden. De rat zorgt voor
een zuivering in je vrienden- en kennissenkring, dat kan hard aankomen, wees
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er blij om hoe pijnlijk ook, je hebt je vergist in die mensen, nu zie je hun ware
gezicht. Beter vroeg dan laat.
Ratten maken organisaties kapot (LehmanBrothers), zie ook boek Snakes in
Suits (Slangen in pakken). De rat zal je proberen te isoleren als je tegen Hem of
Haar in gaat, daar zal hij héél ver in gaan.
Rattengedrag is één van de grootste oorzaken van huiselijk geweld: psychisch,
fysiek, financieel geweld, en van kindermishandeling want ratten gebruiken
hun kinderen als wapens. Pesten en treiteren kan leiden tot rattengedrag of dat
zo’n kind een rat wordt, omdat het leert en ondervindt dat het overal mee kan
wegkomen.
Wees gewaarschuwd, je moet over een erg sterke persoonlijkheid beschikken
wil jij een confrontatie met de rat aangaan.
In WO2 was er maar een handjevol mensen dat in het verzet ging, een veel
grotere groep collaboreerde met de Duitsers en het gros deed niks, volgde
zwijgzaam de Führer, ‘s werelds grootste rat ooit. Miljoenen trapten erin... leer
van het verleden. Het verleden is niet ‘ouwe koeien uit de sloot halen’ wat een
rat je wil doen geloven. Voortschrijdend inzicht is geen zonde.
Lijfspreuk van de rat:
“Better to reign in hell, than to serve in Heaven”
(Milton, 1968, pag. 54, Paradise Lost)
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