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‘D
everveling
onderNe-
derlandse
werkne-
mers is in
hetderde
kwartaal
opnieuw

gestegen.Gecorrigeerdvoorseizoens-
invloedennamdevervelingmet
0,2 procent toe tenopzichtevaneen
jaareerder.Het isalhetvijfdekwartaal
oprijdatdevervelingopdewerkvloer
is toegenomen,blijktuitwoensdag
gepubliceerdecijfersvanhetCentraal
BureauvoordeStatistiek.’

Waaromkrijgenwedit soort statis-
tiekennounooiteensvoorgescho-
teld?HetCBShoudtwelbijhoeveel
halogeenolefinenwenaarAlgerijeex-
porterenenhoeveelpluimveemestze
producerenopSchouwen-Duiveland,
maarheeftgeencijfersoverdat toch
bestwelbelangrijke facetvandecon-
ditionhumaine: verveling.Toegege-
ven, in tijdenvanhogewerkloosheid
ishetwatobsceenomteklagendat je
baanzosaai is –werklooszijn isook
nietdirectenerverend.

Datneemtnietwegdater ‘een
grootscheepseontkenning’ isvande
vervelingwaaronderveelwerkne-
mersgebuktgaan, zegtDavidBolcho-
ver, schrijvervanhetboek TheLiving
Dead: SwitchedOff, ZonedOut – The
ShockingTruthAboutOffice Life. ‘Er is zo-
veelaandachtvoorburn-outs, enbe-
grijpmenietverkeerd,burn-outszijn
eenserieusprobleem.Maarmensen
willengraag latenzienhoedrukze
hethebben,datbetekent immersdat
zebelangrijkzijn. Terwijlniemandwil
toegevendat-iezichtepletterverveelt,
of datzijnwerkende levenvolstrekt
nutteloos is.’

Moe van verveling
Bolchoverdeed inspiratieopvoorzijn
boektijdenszijn jarenalswerknemer
vantweegroteverzekeringsmaat-
schappijen indeLondenseCity. ‘De le-
vendedoden’,noemdehij zichzelf en
zijncollega’s. ‘Elkedagmoest ikvan
9 tot6naarkantoor, terwijlmijncolle-
ga’sen ikmaarwerkhaddenommis-
schieneenhalf uur tevullen.Hetwas

Ik had eigenlijk niets
te doen,maar ik
moest doen alsof
ik het heel drukhad

Niemandgeeft toedat-iezichverveelt

Verdien ik wel genoeg Functie: hoofdagent, 2.818,37 euro (bruto, 36 uur)

Dilemma
Eénvoordeel: Carolinehoefdedeaf-
gelopen jarennietophaar loon-
strookje tekijkenomtezienwatze
verdiende. Er veranderde tochniets.
Netals alle ambtenarenzatde
hoofdagentvier jaaropdenullijn.
Haar salariswasvanwegedecrisis in
het vriesvakverdwenen.Nu is er
loonsverhoging inzicht: er ligt een
cao-bodvan5,05procentverhoging
endaarbovenopeenmalig500euro.

Onvoldoende, vindendepolitie-
bonden.Caroline sluit zichdaarvan
hartebij aan.De35-jarigeheeft een
klassiekepolitiebaan: alshoofd-
agentmoetzeaf opmeldingen,bij-
voorbeeldovergeluidsoverlast,
vechtpartijenof winkeldiefstal.

Makkelijk isdatniet, vindtCaroline.
Ennaaldie jarenzonderopslag
wordthetwel eens tijdvooreen
flinkebeloning.Heeftdeagent recht
opeenbeter salaris?

Advies
DevraagvanCaroline is eigenlijk
eenpolitiekevraag, zegtHansvan
derSpekvanadviesbureauBeren-
schot. ‘Het loonvaneenagent isniet
afhankelijk vanbedrijfs- ofmarkt-
ontwikkelingen,maarvanbegro-
tingskeuzesdie inDenHaagge-
maaktworden.’Het lastige isookdat
ernunogweinigonderscheidge-
maaktwordt tussenagentendiede
straatopmoetenenondersteunend
personeel. VanderSpek: ‘Er zouden

aparte loonschalenkunnenkomen
voor frontlinefuncties.’

Maargoed,dat is toekomstmu-
ziek.Opditmomentkrijgenagen-
tenonvoldoendebetaald, vindt
RennydeGraaf vandeNederlandse
Politiebond.Vier jaar zonderopslag

isnog totdaaraan toe. ‘Agentenkrij-
genookeen lagevergoedingvoor
hetonregelmatigewerkdat ze
doen.’ Bovendienzijnervolgensde
bondteweinigdoorstroom-enop-
leidingsmogelijkhedenvooroudere
agenten.

Aandeanderekant:helemaal stil
stondenagentendeafgelopen jaren
niet.DeGraaf: ‘Depolitievakbonden
hebben in2012afgesprokendater
langerdoorgegroeidkanworden
daneerderhetgevalwas.’ VoorCaro-
linehoudtdat indat zebinnenhaar
schaalnogkandoorgroeien tot een
salaris vanruim3.300euro.

Tel je zegeningen, zegtook Jacco
vandenBergvanhetgelijknamige
trainingsbureau. Inderdaad, een

beetje verhogingzounadievier jaar
welopz’nplekzijn.Maardeagent
heefthetwat secundairearbeids-
voorwaardenbetreftniet slechtge-
troffen.VandenBerg: ‘Jeopleiding,
jeuniformendesportkledingwor-
denvergoed. Jeontvangteender-
tiendemaand, eenABP-pensioen,
reiskostenvergoedingenbetaald
ouderschapsverlof. Tot slotkun je
meedoenaaneencollectievezorg-
verzekeringengratisgenietenvan
desportfaciliteitenvanhetkorps.Al
metalgeenslechtpakket.’

Kaya Bouma

Voor agent in de frontliniemag het wel ietsjemeer zijn
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Het uitgebreide advies lezenofweten
hoehet ermet uwsalaris voor staat?
intermediair.nl/verdienikwelgenoeg

Vervelingopdewerkvloer is eengroot taboe. Linksgelooft immersdatdewerknemerwordt
uitgebuit, rechtsgelooftdatdemarktefficiëntwerkt. Beideaannameskloppenvaakniet.
Door JonathanWitteman IllustratieClaudie de Cleen

onnoemlijksaai. Tegenstrijdiggenoeg
isvervelingergvermoeiend. Jegeest
raaktafgestompt.Hetontbreekt je
aanenergieomdat jezoweinigprik-
kelinghebt.’

Uiteenvandespaarzameonderzoe-
kennaarvervelingopdewerkvloer, in
2005uitgevoerddoordeAmeri-
kaanse internetaanbiederAOL,bleek
datdegemiddeldeAmerikaanse

werknemergemiddeldtweeuurper
dagspendeerdeaanniet-werkgerela-
teerdedingen.Letwel: inwerktijd. ‘En
datwashetgemiddelde.Datbetekent
daterwaarschijnlijkookmensenzijn
dieopkantoorveleuren, zonietde
helewerkdagnietszittentedoen.’

Datvervelingophetwerkzotaboe
is,heeftookpolitiekeredenen,denkt
Bolchover. ‘Linksgelooftdathetkapi-
talismedearbeidersuitbuit. Indere-
toriekvan linkszit vaaknoghetheroï-
schewereldbeeldvandezwoegende
arbeider, totde laatstedruppeluitge-
wrongendoorhetkapitalistischesys-
teem.Enrechtsgelooftdatmarkten
efficiëntwerken.Dusalserverspilling
plaatsvindt, zal concurrentiehetbe-
drijf dwingenbeter te functioneren.
Maar inhetechtwerkthetvaakniet
zo.Demeeste industrieënwordenge-
domineerddooreenpaarheelgrote
bedrijven.Dat isgeenconcurrentie,
dat iseerdereenoligopolie.Doorhet

gebrekaanconcurrentie isergeen
drukomefficiënter teopereren.’

Uit recentonderzoek inFinlandvan
ondermeerarbeidspsycholoogWil-
marSchaufeli vandeUniversiteit
Utrechtblijktdatvervelingonder
werknemersnauwsamenhangtmet
gezondheidsklachtenenstress.
Vooral inhet transport,deblauwe-
boordensector,dekunsten,derecrea-
tievesectorendeamusementsindu-
striewasdevervelinggroot, toonde
onderzoekonderruim11duizend
Finsewerknemersverdeeldover
87 bedrijvenenorganisaties.Werkne-
mersonderde36 jaarhaddenvaker
lastvanvervelingdanhunouderecol-
lega’s. ‘Datookmensenindecreatieve
sectorzichvaakverveelden, isopmer-
kelijk’, zegtSchaufeli. ‘Misschien
komtdeverveling juistdoordatmen-
sen indieberoepenhogeverwachtin-
genophunwerkprojecteren.’

‘Elkedagdat iknaarmijnwerk

ging,voeldealsof ik ineentoxischbad
moestgaanzitten’, verteltdeBrus-
selsepsycholoogSteveSavels (40)
overzijnhemeltergendsaaiebaanop
dehr-afdelingvaneennietnader te
noemenBelgischministerie,waar
Savelseenkleine tien jaargeleden
werkte. ‘Ikhadeigenlijkhelemaal
niets tedoen.Tegelijkertijdmoest ik
doenalsof ikheeldrukwas.Datwas
enormfrustrerend,hetknaagdeaan
mijnzelfvertrouwen,zodanigdat ik
hetopeengegevenmomenthelemaal
nietmeerzagzittenomnogergens
anders tegaansolliciteren. Ikwaseen
benoemdambtenaarmet 100procent
werkzekerheid, eensoortgouden
kooiwaarin ikzatopgesloten.’

Neerslachtigheid
Inmiddels is Savelszelfstandigar-
beidspsycholoogmetcliëntenuitde
Brusselseexpatgemeenschapvanad-
vocaten, consultants,ondernemers,
diplomatenenambtenaren.Verve-
lingspeeltveelvanzijncliëntenpar-
ten. ‘Ikkrijg regelmatigcliëntendieal
20, 30 jaarhetzelfdedoenenhelemaal
geenuitdagingmeer inhunwerkvin-
den, zelfsdezinervan intwijfel trek-
ken.Datzijnvaakmenseninseniore
posities,bij Europese instellingen,
grotebedrijvenenadvocatenkanto-
ren,die lang ineenhoogritmeheb-
benmeegedraaid,maarnumerken
dathunlichaamnietmeerwil. Zekrij-
gen lastvanslaapproblemenof
paniekaanvallen, rakenonwel tijdens
vergaderingen.’

Welkadviesheeft Savelsvoorwerk-
nemersdiegebuktgaanonderverve-
ling?Zoekhulpalshet totneerslach-
tigheid leidtdie langdurigaanhoudt
enookzakenbuiten jewerkbegint te
beïnvloeden,zegtSavels.Hethelptom
ermetanderenover tepraten. ‘Ikzeg
ditnietomreclametemaken. Ikdenk
dathetheelmoeilijk isomer in jeeen-
tjeuit tekomen. Iemandanders,bij
voorkeur iemanddieervoor isopge-
leid,kande juistevragentestellenen
helpenpatronenbloot te leggen.Voor
betrokkenenisdatvaak lastigwan-
neer jedingenal jarenlanghetzelfde
doet.Hethelptals iemandanderszegt
dathetookanderskan.’


