
Niet helemaal
tevreden met je
werk? Maak je werk
mooier. Twee onder-
zoekers beschrijven
hoe je je baan
leuker kunt maken.
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e aut€ufs noe-
mén het zelf Te
werk verande-
¡en van een
ma¿trdag-tot-
w[idag-manier
y6 flqodge^n

tot een mÂnier \r¿D levenl Gedrags-
wetenschâpper Ma¡k van lfuuren
(36) van de univeÌsiæit Tlyente en
ondezoeker Luc Dorenbosch (33)
van TNO hguden zich.er al jaren
mee bezig: wât vinden mensen van
hun welk en waar zitten logísche
kansen om het beter eD g€zoDder t€
maken?

Het blÜlt dat væl Nederlarders
gercæld balen vm hun we¡k Som-
migen dromen evan om ontslag t€
nemen en een wijngmd in Zuid-
FÞanlcük t€ beginnen. ,,Ma¿.r d¿t Ís
een vluchti zegt Van Vuuren.
,,Ilyantje hebt voor dit leven en dit
s'erk gekozen. Je bent büvoorù€€ld
de zorg ingegaan, omdatje mensen
wilt helpen. yervolgens lmp je v¿st

in adminisbatieve handelingen.
Begrüpe$k dat die als corvee voe-
len Maâ.r a¡Eje vlucht, vergeetje de
€ssentie van Je ba.an. We willen de
mooie kånteu afstofien, zodat die
eâñ de oppewlakt€ komen," De
meest€ menÁen nemen æk hele-
maal geen ontslag.,le willen wel,
maar kunnen niet," zegt Doren-
bosch, Maarje wiltvooral niet all6
bij het oude laæn om vervolgens
een bum-out op æ lopen.

Dorenbosch en Van VuurÊn be-
slotsD hun'academische gedach-
t€n' over het oD.derwerp in deprak-
t¡jk t€ brcngen, Nu geven ze work-
shops en onlangs ver€cheen hun
boek Mooi Wtrh. ,Níj zün geen
ther¿peut€n, dus het is n¡et voor
mensen die op hêtwerkwordeirge
pest of voor mensen met een bum-
out. Het is bedoeld voor iedereen
die din werk mooier wil makeq'
zegt Van Vuuren.

De eelstß stap om dåtvoor elkaa¡
t€ kdjgeD is om je ba¿n oûder de
læp te nemen. Van Vuure4: ,,Je
vindt je werk zom, maar ûat be-
doelje dâ¿r mee? E€rst moetje dat
,nuoagwoel oDider woorden br€n-
gen. Wru hoop je op en wat ver-
wachtje ro je werk?" Bedenk wat
je taken zijn en beantwoord de
waag of je werk nog wel aamluit
bij je b€hoeftÆs, st€rke kanten en
fysieke c¿pacit€it€n.

B[ w¡¡za van vooÉeald vragen Var
Vuuren en Dorenbosch uit welke
taken mfjn bæn als journalist be-
staat en \r'at ik daawan vind. Even
laær ligt müÈ ba¿n gevangen in
kleuige Fst-its op de keul(€ntâfel.
Op gple briefies st" rn k€t€n a¡s 'ar-
tikelen schrijven', lntetriewen' en
'bninsømed: miln taùen als jour-

nalist. Op die gele post-its zitter
blauwe plalkers met t€kst€n âls
'contact met atrde¡en' ed'sc.hrijved:
factoren die mün werk mooi
maken, Op ¿le rode st¿.sn: 'Gebrek
aan) tijd' en'(deadline)sEess', fac-
toren die mijn werk minder mooi
maken. En dan zijn er de groene
post-its, mün sterke punt€n.

Een blauwe op een gele post-it
bet€kent al¿t die tâak'mooi'is, leg-
getr Dorcnbosch envanVuuæn uit
Rmd op geel betekent alÂt öe tåak
'mooiet' kan. Vaak hebben taken
een blauwe én een rode plal<ker,
dat zijn de taken met gæde en
minder goede k¿nt€n.

De post-its malrcn nomaål ge-
sproken deel uit van workshops die
Van Vuuren en Dorenbosch geven
aaD groepen werknemers. ,,Die
plakkertjes lijken kinderachtig,
mââr het werktj zegt Dorenbosch.
,/AIs je het met collega's doet, zie je
hoe je collega werkt en krüg je be
grip rcor hoe hij in zijn werk st¿¿tj'

Næm twee bejaardenvezorgers.
De één vindt het driemaal daags
rondbrengen van thee aâ,n b€wo-
ners van een bejaardenhuis een
vewelend klusje alat ten kost€ gaat
van de tllcl voor echte zorg. Haär
coìlegê ziet d¿t heel andem. Thee is
vocht" En vocht yoolkomt uitdrù
ging, vooral ge*ù.li¡L bij oudere
mensen. Voor haâr is thee rond-
brengen een medische ta¿k die
hær ook de mogelijkheid geeft om
contåf,t t€ hebben metbewonem.

Va¡ Vuuren: ,,Je kunt er büvmr-
beeld achter komen dat je naaste
collega iets helemaål niet leuk
vindt waarvanjü dacht dât hú dat
juist wel leuk vond." Dorenbosch:
,,Vaåk is dat iets wa¿r hü heel goed
in is. Dan wordt het æn vloek." Vm

Vuuren: ,,Dan snap je ook dåt ie-
mao.alwegwil."

Input vã.o collega's vinalen Dorcn-
bosch en Van Vuuren zó belangrijk,
dat zebij voorkeur nenÀen in duo's
met huD boek aan de slag zien
gaan, Van lliru.r,en: ,¡ls je het toch
alleen doet, kunJe bij sommige op
ùacht€n aan een collega vragen:
waamm doe je dit eigenlijk zo?"

Fæn ander belangrijk onderdeel
is uitzoeken hoeveel w[iheid je
hebt om je baån âan t€ passen, zegt
Van Vuuren, ,,Die ruimte is vaak
$oter d¿D je denkt. Je denkt al
snel: mün baas ziet me a¿nkomen.
Het ls ook eng om veranderingen
voor t€ stellen, maar je ba.as k¿n
ook bÌú zijn d¿tje a-n de bel trekL"

Weet je eenmaål Mt je werk pre-
cies inboudt, dân kun je je werk
daadwerkelijk mooier maken. Joä
crofring, noemen de aut€urs dat,
Biþoorbeeld door een onderwerp
geen of juist meer mdacht t€
geven. Door e.xtra taken toe te vo+
gen, ze anderò àãn te paÌken of af
tÊ stoten.,,Het blükt al¿tvæl men-
sen dat aI uit zichzelf doen," zegt
Dorenbosch. V¿n Vutrren: ,,Het
hoeft niet hemelbestormend te
zijni

In de praktijk blijken kleine yer-
anderingen zelfs het meest€ op te
leveren. Zoals bíj de oudere stads-
wacht, die moeit€ had zän veel jon-
gere collega bij te benen, Hij was
bang dat als hij zo door zou gaan,
hij het werk niet lang meer kon vol-
houden. Dorenbosch stelde voor de
collega t€ lTagen lângzamer te
lopen. 'Daar kan ik toch Diet mee
aånkomen,'wæ zijn eerste rcactie.
,,Hä scha¿mde zich, maar woeg het
tÆh. En toen bìeek het ge€n ed¡Êù
probleem!"Faedgñr¡ELucf¡orEnbosch sn Mark van Vuuien, Fofo MARco oKHUtzEN
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Van Vuuren heeft het job craften
ook op zijn eigen werk to€gepast.
Hij realiseerde zich dat hij opzag
tegen het doceren van een be-
paaÌd ondertleel van zijn va.k, en
besloot dat met zljn ôollega's te
bespreken. Het bleek dat een col-
lega met alle plezier dat college
wilde ovememen in ruil voor an-
dere werkzmmheden die Van
Vuuren liever deed. Ook besloten
ze een vervelende taå,k samen æn
te pakken. ,,Dat verlichtte de
werkdruk," vertelt Van Vuuren.
,,Maar het besæ job crafting-ad-
vies kreeg lk van de collega die zei:
kom uit die studeerkmer en
breng wat je hebt geleerd in de
praktük. Da¿rdoor is dit boek er."

Job uaften is echter niet u'ijblû-
vend. Het kost tijd en energie, en
je ktrnt een bedreiging voor een
mder vomen. ,,Zoals m alles zijn
ook hieraan kosten verbondenf
zegt Dorenbosch. ,,Je kuntje eisen
er niet doorheen rammen. Je moet
de baten tegenover de kosten zet-
ten en vervolgens beredeneerde
actie ondernemen,"

Omdat succes niet is verzekerd,
pleiten Dorenbosch en Van \ rurcn
ervoor hetjob craften als een expe-
riment te benade¡en. Dorenbosch:
,,Dat maakt het lægdrempeliger
voor jou en voor anderen. Zoom in
op je werk en haal er iets uit, waår
je in zes weken tijd mee aan de slag
kun.t'' En als het experim€nt slaågt?
,,Dan ga je aloo¡. Sleutelen a¿n Je
werk is een continu proces om goed
te blijven functioneren." ¡

Mooi werk naaÌ ean heteÌe
bean zondeì weg ta gean,
Mark van vuuren en Luc
Oorsnbosch, Ultgever¡¡ Boom.

Nooit meer
b-esÍõoÈt naer huis

Slulp€nd:
Als dlrac-
tBur v8r-
loor Bianne
Oosleman
het con-
tsct met
kinderen.
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