
S
indsdecoronacrisis
dwalendegedachten
vanfinancieeldirec-
teurMark* (37)ophet
werksteedsvakeraf,
zekernuhij vanuit

huiswerkt.Hij isnietongelukkig
inzijnhuidigebaan. Integendeel.
Maarhijheeftdedroomomhet
binnenzittenop lange termijndefi-
nitief te verruilenvoordebuiten-
lucht.Misschienbeginthijweleen
landelijkgelegenbedandbreak-
fast. ‘Als ik inmijnhartkijk,weet ik
dat ikeigenbaaswilworden,dat ik
indenatuurzouwillenwerken.’
Decrisisheeftdieomwenteling

voorMarkeenstukonwaarschijn-
lijkergemaakt. ‘Wieneemt in
deze tijdhet risicomijnstartende
ondernemingtefinancieren?’De
wetenschapdathij voorlopigop
zijnplekblijftbrachtbijhemeen
‘verdedigingsmechanisme’ in
stelling, vertelthij: ‘Ikbenactiefop
zoekgegaan naardedingendie
mijmotiveren inmijnwerk,alseen
houvast voordekomende jaren.’
Wieopditmomentwerkheeft,

telt zijnzegeningen,maarweetook
dathijwaarschijnlijk, voornu,blijft
zittenwaarhij zit.Dekansenop
dearbeidsmarktzijn immers ten
slechtegekeerd.
‘Alsmensenontevredenzijn

inhunwerk, zou ikniet zomaar

DoorTim Igor Snijders

adviserendanmaar ietsanders te
zoeken’, zegtCatherineKoster,or-
ganisatieadviseurencoach: ‘Als je
ineenanderebaantegendezelfde
issuesaan loopt,ben jeniet verder
gekomen.’
Het isbeter, zegtKoster,om

jeeenaantalbelangrijkevragen
testellenover jehuidigewerk:
‘Waarombenjeooitaandebaan
begonnendie jenuhebt? Jekunt
ervanuitgaandat jehetbentgaan
doenomdat jeergensgoed in
was,of ineendeel vanhetwerk.
Onderzoekwatdatwas, enwat je
voldoeninggaf.’
Daarna ishetzaak, zegtKoster,

opzoek tegaannaardemomenten
op jewerkdagwaarop je ineenflow
zat: ‘Wanneerhad jehetgevoeldat
wat jedeed,geenmoeitekostte?
Datzijndemomentendiewevoor
vanzelfsprekendaannemen,maar
juist tijdensdieactiviteitenben je
op jebestenben jeblij.’
Wiebijdiediepere laag isaanbe-

landkanzichdoelenstellen, zegt
Koster. ‘Ook ikhebmeopmomen-
tendevraaggesteldwateenbaan
precies leukvoormijmaakt.Het

Vast in eenbaandie jeniet
Decoronacrisis heeft al vele duizendenwerknemers in
Nederlandhunbaangekost.Wiewerkheeft, telt zijn
zegeningen,maarmoethet inveel gevallenvoorlopigdoen
metdebaandiehij heeft.Hoehoud jehet vol, als je je baan
niet leukvindt of stiekemdroomtvaneenanderbestaan?

Ontevredenover jebaan?
Gaeensnawaaromjeooit
bentbegonnenaan je
huidige functie.

antwoordwas:eengoedgesprek.
Wantdanvoelde ikmeverbonden
metdeorganisatieenmetmensen.
Sindsdien isdatmijndoel:mini-
maalééngoedgesprekperdag
voeren,oforganiseren.De lathoeft
niethoog te liggen.Envraag jeniet
aanheteindevandedagaf:hoewas
jewerkdag?maar:watgingergoed
vandaag?’

Boetseer je baan
‘Jehebteengoedemixnodigvan
jobdemanden jobresources’, zegt
hoogleraarArnoldBakker,arbeids-
enorganisatiepsycholoogaande
ErasmusUniversiteit, verwijzend
naarwathetwerkvan jevereisten
demiddelendie jehebtomaan
dieeisen tevoldoen. ‘Denkaan
autonomie, sociale steun, feed-
back,ontplooiingsmogelijkheden
enafwisseling inhetwerk.’Die
helpen jeallemaalophoogniveau
metde taakeisenomtegaan. ‘Als je
wegwilt,maardieoptieniethebt,
zul jeopzoekmoetengaannaardie
hulpbronnen.’
Jeeigenuitdagingenenmidde-

lencreërendus. Jobcraftennoemen
zedat inzijnvakgebied,of inhet
Nederlands:hetboetserenvan je
baan.Hethoudt indat jebinnen
jebestaandefunctieomschrijving
sleutelt aan je takenenrelaties,om
debetekenis in jewerk (terug) te
vinden.
Bakker: ‘Jekunteennieuw

projectbeginnen, jegaanspecia-
liserenofalsmentorvooranderen
optreden.’Dearbeids-enorganisa-
tiepsycholooggeefthet voorbeeld

vaneenchirurg: ‘Als je langer
meeloopt,word jeergensbeter in
enworden je takenmeer routine.
Eenchirurgdieachtoperatiesop
eendaguitvoert,kanookmonoto-
nieervaren.Zo iemandkanzichna
vijftien jaar verderbijscholen,naar
congressengaanofdenieuwste
techniekentoepassen.Ofdie
persoonkanbesluiten: ikgame
vanafnuookbezighoudenmethet
bestuurvanhetziekenhuis.’
Hetboetserenvan jebaanwerd

begindezeeeuwontwikkelddoor
deAmerikaanseorganisatiepsy-
chologenJaneE.DuttonenAmy
Wrzesniewski.De tweezijnookver-
antwoordelijk vooreenstudienaar
werkgeluk,diezoberoemdisdatze
eentweede levenheeftgekregenals
leerzameanekdote.
Wanneerdevasteschoonmaak-

ploeg (28mensen)vaneengroot
Amerikaansziekenhuiswordtge-
vraagdnaarhunwerkgeluk,geven
deschoonmakersheel verschillen-
deantwoorden.Deenehelftwaar-
deerdehetwerkalsslecht, enhun
tevredenheidwas laag.Deandere
helft vondhetschoonmaken juist
betekenisvolwerkenvondhet leuk
enzeachttenhunvaardigheden
hoger.Hoekondendezemensen,
dieprecieshetzelfdewerkdeden,
zo’nandereervaringhebben?
Deverklaring:de laatste, tevre-

dengroepvondnietdatzezomaar
schoonmaakten;nee, zijhielden
hetziekenhuisvrij vanbacteriën
endroegendaarmeebij aanhet
herstel vanpatiënten.Dezeschoon-
makersmaaktenvakereenpraatje

l 81%vandeNeder-
landerswas in2018
tevredenover zijn
ofhaarbaan,bleek
uit onderzoekvan
vacaturesiteMonster-
board.

l 14%gaf toenaan
binnennueneenpaar
wekenvanbaan te
willenwisselen.Het
is onbekendofdeze
cijfersdoorde corona-
crisis zijn veranderd.

l Uit eenanderon-
derzoekvandevaca-
turesite, ookvanvoor
corona, kwamnaar
vorendatdehelft van
dewerknemers van
planwas in2020op
zoek te gaannaar een
nieuwebaan.

l 77%vande
respondenten liet
wetendat zijnbaan
eenpositieve invloed
heeft opzijnmentale
gezondheid.

‘Vraag je niet af: hoewas jewerkdag?
maar:wat ging er goed?’

DECIJFERS:
WERKGELUK

leukvindt
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metpatiënten,envroegen
deherstellendeziekennaar

hunvoortgang.Bovendienzagen
de ‘gelukkige’ schoonmakerszich
alswegbereidersvoorhetwerkvan
anderen, vanverpleegkundigentot
baliemedewerkers.Datallesgaf
betekenisaanhunwerkdag.
Mark, sindsdecrisisactiefop

zoeknaarmotivatie inhetwerk,
doet inzekerezinalaan jobcraften.
‘Ikbentrainingengaanvolgenom
meteontwikkelen:cursussen in
leiderschapeninpresentatievaar-
digheden,enoverspecifiekebusi-
nesscases.Dat vind ik leuk,omdat
hetmesterkermaakt.Enhetkomt
goedvanpasals ikooitweldie
eigenondernemingbegin.’

Groener gras
VolgensBakker vandeErasmus
Universiteit is het juist indeze tijd
vanonzekerheidbelangrijk opdie
manier initiatief te tonen. ‘Zelfstu-
rendgedrag is alleenmaarbelang-
rijker geworden: zelf datnieuwe
project beginnen, zelf contact
zoekenmet collega’s en initiatief
nemenomfeedback te vragenaan
klantenof opdrachtgevers.’
Bakkerdeeddeafgelopenmaan-

denonderzoeknaarwerkgeluk in
coronatijd.Erwerdentweestudies
gedaan:eenonder200mensenvan
verschillendeberoepen,dievijf
dagen langvragenlijsten invulden,
eneenonderhetpersoneel van
eengroteNederlandsebank. ‘Het
blijktdathoemeerwerknemers
dezedingendoen,hoemakke-
lijkerzeomgaanmetstressen
piekergedachten.Door jobcraften
verwervenmensendeautonomie,
zingevingofafwisselingdiehelpt
omtegaanmetdestressenafleidt
vandecrisis.’

Devraagresthoeomtegaanmet
het verlangennaareenander
beroepofeeneigenonderneming,
datzekernuonvervuldzalblijven.
Bakker: ‘Alsmensendromenvan
groenergras, zoumijnboodschap
zijn:misschien ishet zogroenniet.
Als jegroenergraswilt, kun jebeter
regelmatigzelfmaaien.’
OrganisatieadviseurKoster: ‘Het

zal jenogverbazenhoevertroebeld
hetbeeld isdatwehebbenvan
andermanswerk,hoe leukzehet
daarinhebbenenhoeveel voldoe-
ninghetzegeeft.Als jehetmensen
vraagt,krijg jedaneeneerlijk
antwoordofeensociaalgewenst
antwoord?’
FinancieeldirecteurMark is

zicherbewust van: ‘Ikdenkdat ik
inmiddelsabsoluuteengeromanti-
seerdbeeldhebvandatalternatieve
werk,alseigenbaas indenatuur.
Maar ikbenrealistischgenoegom
devoorsentegensopeenrij te zet-
ten:heb ikeengoedebusinesscase,
enwerkthetbedrijf straksook?’
Coronaheefthemenerzijdsge-

sterkt inzijn langetermijnambitie,
anderzijdshaaldehijnadeeerste
golfopgeluchtadem: ‘Inmijn
achterhoofdhad ikderekeningen
die ikmoetbetalen.Gelukkigheb
ikeenvastebaan,dacht ik.’Alser
economischgoudentijdenwaren,
hadhijheterdanwelopgewaagd?
‘Dezekerheidvaneenvastebaan
houdtmetegen.Maarmisschien
ben ik indiezingeenechteonder-
nemer,wantdiedoethetgewoon,
diewaagtdesprong.’
Hijheeftnogalle tijdomerover

na tedenken.q

*OmprivacyredenenisMarkeen
gefingeerdenaam.Zijnechtegege-
venszijnbijderedactiebekend.
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