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Werk

Journalist Sara Madou vindt socializen 
tijdens en na het werk soms lastig.  
Hoe geef je je grenzen aan bij collega’s 
of je baas, zónder dat dat de sfeer  
en je carrière om zeep helpt?

HOE HOUD JE 
HET LEUK MET 
COLLEGA’S?
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Een grote ruimte met daarin zo’n veertig 
luid pratende mensen, allemaal druk 
tikkend achter computers: mijn nieuwe 
werkplek omschrijven als ‘chaotisch’ 
was een understatement. Voor iemand 
zoals ik – behoorlijk snel afgeleid – best 
wennen. Mijn lunchpauze gebruikte ik 
normaal gesproken om even te relaxen 
tijdens de werkdag. Een wandeling in 
de buurt, wat boodschappen halen, een 
tijdschrift lezen: zolang het maar weinig 
tot geen mentale inspanning kostte. 
Maar bij deze nieuwe baan lunchten ze 
allemaal samen, élke dag, en praatten 
dan gewoon door over werkkwesties. 
Ik vond het vermoeiend, maar ja, zeg 
dat maar eens zonder dat het bot klinkt. 
Een paar weken lang schoof ik dus 
iedere lunch braaf aan. Eerlijk gezegd 
vond ik mezelf ook een aansteller. 
Waren die veertig minuten mijn hoofd 
leegmaken halverwege de dag écht zo 
belangrijk? 
Nou, blijkbaar wel, want nu kwam ik 
elke dag doodmoe thuis. Tijd voor actie 
dus. Ik begon met een keer aankondigen 
dat ik een stuk ging wandelen. En zowaar, 
niemand die er iets van zei. Na een 
tijdje lunchte ik gemiddeld eens per 
week mee – want dat is ook zeker leuk, 

en goed voor de onderlinge band. De 
andere dagen had ik die tijd voor mezelf. 
En dat scheelde écht qua stress aan 
het eind van de dag. De keuze om dit 
aan te pakken maakte mijn werk leuker, 
mij minder prikkelbaar en daarmee ook 
mijn collega’s blijer. Winst op alle vlakken.  
En toch… Toen ik een paar jaar later 
veranderde van baan, had ik hetzelfde 
probleem. Bovendien zorgde de popu-
lariteit van social media er nu voor dat 
ik ook buiten werktijd in WhatsApp- 
groepjes meegezogen werd. Het is een 
kwestie van continu laveren tussen dat 
soort kantoorpolitieke kwesties. Want 
we willen een prettige werkomgeving 
hebben, maar ook zeggenschap houden 
over onze eigen tijd. Gewaardeerd en 
gezellig gevonden worden door collega’s, 
én de rust op kunnen en durven zoeken 
die we nodig hebben. Maar ja, hóe dan?

KNAGEND GEVOEL
Je hebt je collega’s al de hele week 
gezien en zit op vrijdagavond misschien 
liever in de kroeg of bij je vrienden thuis 
dan op kantoor met een lauw biertje. Of 
misschien ben je van de school ‘ik kom 
op mijn werk om te werken, niet om 
vrienden te maken’. Toch worden het 

contact met collega’s en de werk-privé-
balans steeds belangrijker, als je kijkt 
naar hoe tevreden we zijn met onze 
baan. 39% van de Nederlanders zet 
‘salaris’ op nummer 1, een daling van 
zo’n 5% met het voorgaande jaar,  
terwijl een goede relatie met collega’s 
(30%) en de werk-privébalans (25%) 
juist allebei een groei tonen (bron:  
Salarisverwerker ADP).
Lieke Bezemer is werkcoach bij Happy 
Working Life en komt strubbelingen op 
dit vlak vaak tegen: “De een heeft meer 
behoefte aan rust en personal space 
dan de ander. Dat heeft niks te maken 
met egoïsme. Je kunt daar niets aan 
doen en het maakt je heus geen minder 
goed mens. Ik geef mensen altijd mee: 
ga goed na waar je energie van krijgt en 
wat energie kost. Dan kun je ook mak-
kelijker verantwoorden naar collega’s 
waarom je iets niet doet, en nemen zij 
dat weer sneller voor waar aan.” 
Het analyseren van je behoeften op dit 
vlak, begint vaak bij een knagend gevoel. 
Het idee dat er iets niet lekker zit. Want 
als je wel vol enthousiasme alle werk-
borrels afloopt en iedere lunch met col-
lega’s doorbrengt: ook prima natuurlijk. 
Bezemer: “Het is leerzaam om regelmatig 
te reflecteren. Waar zitten de plussen en 
minnen? Wat geeft voldoening en wat is 
frustrerend? Door dat een paar weken 
bij te houden, kun je al snel de energie-
vreters lokaliseren. Dat kan dus ook 
zoiets zijn als een overdosis appjes van 
collega’s, of geklets om je heen.” 

BAAS OVER JE VRIJE TIJD
Mijn eigen oplossingen zijn best simpel: 
een koptelefoon meenemen voor als het 
geklets me te veel wordt, werklunches 

VAAK WERKT HET WÉL

29,6% van de Nederlandse werknemers spreekt weleens met 
collega’s af buiten werktijd. Zo’n 59% heeft helemaal 
geen contact met collega’s buiten werktijd. Dat blijkt 
uit onderzoek van Page Personnel. Toch zegt bijna de 
helft wel echte vrienden te hebben op de werkvloer. En 
daar zijn we content mee: Nederlanders zijn met 78% 
bovengemiddeld tevreden over de werk-privébalans.
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alleen doorbrengen wanneer ik voel dat 
ik er écht behoefte aan heb, en lekker 
meeborrelen bij speciale gelegenheden 
(verjaardagen, iemands vertrek). Doen 
wat goed voor mij voelt dus, en niet de 
illusie hebben dat ik de bedrijfscultuur 
kan veranderen. Dat hoeft ook helemaal 
niet: ík ben degene die last heeft van de 
subtiele verplichting, het is dus ook aan 
mij om daar iets aan te doen. In principe 
dwingt natuurlijk niemand je om in 
WhatsApp-groepjes van je werk te zitten. 
Of om langer te blijven hangen dan waar-
voor je betaald wordt, om te luisteren 
naar de verbouwverhalen van Peter van 
accounting. Maar ja: als je het niet doet, 
creëer je onmiskenbaar een afstand 
tussen jou en de rest. Met als gevolg 
dat je bijvoorbeeld essentiële (of toch 
op zijn minst sappige) inside information 
over het bedrijf of de baas misloopt. 
Suzanne Meijers is arbeidsrechtadvocaat 
en regelmatig betrokken bij conflicten 
op het scheidsvlak werk/privé. “Een 
bedrijf of opdrachtgever kan en mag niet 
verwachten dat je altijd meedoet wanneer 
iets zich buiten werktijd afspeelt. Vrije 
tijd is vrije tijd. Daar ben jij de baas. 
Toch kom je onder sommige dingen niet 
uit, zoals vergaderingen en bepaalde 
bedrijfsfeesten. Als je daar totaal geen 
zin in hebt, zou ik me toch afvragen of 
je wel op je plek bent. Werk is werk, maar 
je hoeft er ook niet doodongelukkig van 
te worden.” 

26 FELICITATIES
Wat social media betreft: duidelijk zijn 
in het afbakenen van je grenzen helpt. 
Als jij liever geen vrienden wordt met 
collega’s op Facebook, kun je dat 
gewoon zeggen (‘Ik houd mijn social 

media graag privé.’) en ze doorverwijzen 
naar je LinkedIn om te connecten. En 
die WhatsApp-groepjes waarin een col-
lega 26 keer achter elkaar gefeliciteerd 
wordt? Misschien feliciteer jij haar liever 
live, als je haar straks ziet, daar is niks 
mis mee. Meldingen uitzetten in het 
weekend: ook prima. Mensen wennen 
daar vanzelf aan en dat je op deze manier 
je socialmediagebruik afbakent, is – 
gelukkig – steeds meer geaccepteerd. 
Misschien vanzelfsprekend maar ook 
belangrijk: probeer je te onthouden van 
roddelen in dergelijke (sub)groepjes. 
Dat kan leiden tot een verstoorde 
arbeidsverhouding en nog veel meer 
ellende. Er is overigens een verschil 
tussen roddelen met collega’s en onder-
ling klagen. Vanessa Pouthier van de 
universiteit van Melbourne toonde laatst 
in een onderzoek aan dat bitching- 
sessies met collega’s zelfs cruciaal zijn 
om de druk van de ketel te halen op de 
werkvloer. Vooral als je een baan hebt 
met veel stress, bleek het belangrijk om 
onderling af en toe te kunnen klagen. 

BEWUSTE AFSTAND
Socializen met collega’s is op veel 
werkplekken belangrijk. Neuroweten-
schappelijk onderzoek ondersteunt het 
idee dat onze hersenen automatisch 
contact willen leggen met anderen. 
Omdat we zo veel tijd doorbrengen op 
ons werk, kunnen we bijna niet anders 
dan een band opbouwen met collega’s. 
Toch zit er behoorlijk veel verschil in 
hoe we daarmee omgaan. Ooit werkte 
ik op een redactie waar ik bijna níks 
persoonlijks wist van mijn baas. Tijdens 
de paar jaar dat we samenwerkten  
konden we het prima met elkaar vinden, 

maar qua kennis over zijn persoonlijke 
leven kwam ik niet veel verder dan dat 
hij een broer had en alleen woonde. 
Volgens mij deed hij dit bewust, om 
afstand te creëren tussen zichzelf en  
de rest. Laten zien dat hij De Baas was. 
Snap ik ergens wel. Maar eerlijk is eer-
lijk, ik ging hem meer waarderen toen 
hij – na iets te veel glazen wijn – op een 
werkborrel verklapte het erg zwaar te 
vinden, met een pasgeboren baby in 
huis. Dat maakte hem menselijk én het  
verklaarde waarom hij de laatste weken 
rondliep met een gezicht als een oor-
wurm.

WIN-WIN
Wat we met collega’s delen over ons 
privéleven is dus best een punt. Vertel 
je wanneer en waarom je niet zo lekker 
in je vel zit, of hebben mensen met wie 
je samenwerkt daar niets mee te maken? 
Zelf heb ik als stelregel ingebouwd dat 
ik dit soort onderwerpen pas deel,  
wanneer het invloed heeft op mijn werk.  
Bijvoorbeeld toen ik na een relatiebreuk 
echt nul motivatie had op werkgebied. 
Door dat te vertellen, hadden mijn toen-
malige collega’s wat meer geduld met 
me. En dat kon ik wel gebruiken. 
Alexander Kjerulf, auteur en spreker op 
het gebied van werkgeluk, zegt hierover: 
“Als jij en je collega’s elkaar amper ken-
nen en je niet aan positieve relaties met 
hen kunt bouwen, zal je carrière daar-
onder te lijden hebben. Hen leren kennen 
als ménsen helpt je om beter met elkaar 
te communiceren, samen te werken en 
elkaar te vertrouwen. Dat maakt je niet 
alleen gelukkiger op je werk, maar ook 
productiever, creatiever en succesvoller.” 
Natuurlijk hoef je geen ontboezemingen 
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over je jeugd of liefdesleven te doen als 
je dat niet wilt, ook niet als je omgeven 
bent door mensen die wel alles delen. 
Om de onderlinge band te versterken 
kun je net zo goed kleinere dingen over 
jezelf delen, die minder ‘intiem’ voelen. 
Dat je afgelopen weekend met vrienden 
bent gaan barbecueën of iedere afleve-
ring van Game of thrones minstens twee 
keer hebt gezien bijvoorbeeld. Relatief 
neutrale onderwerpen als deze delen, 
geven je collega’s het idee dat ze je wat 
beter leren kennen, zonder dat jij het 
gevoel hebt dat je jezelf (te) veel bloot-
geeft. Win-winsituatie dus.

JE IMPERFECTE ZELF
Business organizer Martine Vecht ziet 
verwachtingsmanagement als een ideale 
oplossing voor dit soort zaken. Of het 
nou gaat om het delen van je privéleven, 
het contact met collega’s op social 
media of de werkborrels en -lunches. 
“Als je hebt bedacht wat je wilt – bijvoor-
beeld wel in de WhatsApp-groep van je 
werk, maar puur zakelijk – kun je best 
eens in de groep gooien of anderen hier 
hetzelfde over denken. Misschien blijkt 
dat meer mensen hiermee in hun maag 
zitten. Formuleer een paar zaken die 
voor jou heilig zijn en maak die con-
creet. Dan kun je je beslissingen aan je 
principes toetsen en dat maakt het voor 
jou en anderen veel helderder. Je hoeft 
dan niet meer met alle winden mee te 
waaien, maar zegt gewoon: ‘Zo doe ik 
dat’ of ‘Zo sta ik erin.’ Je zult merken 
dat mensen dat veel makkelijker accep-
teren dan wanneer je nu eens dit doet 
en dan eens dat.” 
Ben je toch onzeker over de reacties 

van anderen, dan is De moed van 
imperfectie van Brené Brown een aan-
rader. In dit boek schrijft de hoogleraar 
om niet te piekeren over zaken als ‘Wat 
zullen anderen wel niet van me denken?’ 
Ook vertelt ze over de universele 
behoefte om deel uit te maken van  
een groter geheel: “We proberen dat te 
bereiken door ons aan te passen en te 
streven naar goedkeuring, maar in 
plaats van dat dit helpt, staat dat het 
gevoel erbij te horen eerder in de weg. 
We horen er namelijk pas echt bij wan-
neer we ons authentieke, imperfecte 
zelf aan de wereld laten zien.”
Uiteindelijk is het dus vooral een kwestie 
van evenwicht bewaren en weloverwogen 
keuzes maken. En kun je beter de  
verjaardagsborrel van de collega die je 
amper kent skippen, dan het event 
waarop je baas belangrijke aankondi-
gingen gaat doen. En, simpel doch 
doeltreffend: als je geen zin hebt, zie 
het dan als een noodzakelijk onderdeel 
van je werk. Oscar Wilde had misschien 
makkelijker praten met een solitair 
beroep als schrijver, maar hij had wél 
gelijk toen hij zei: ‘The best way to 
appreciate your job is to imagine  
yourself without one.’  

MEER LEZEN

  ‘De moed van imperfectie  
– Laat gaan wie je denkt te 
moeten zijn’, Brené Brown 
(Lev)
  ‘Aanspreken? Gewoon doen!  
– Hoe je nou écht een  
aanspreekcultuur creëert’, 
Gytha Heins (Boom uitgevers 
Amsterdam)
  ‘Collega’s en andere  
ongemakken – De psychologie 
van de werkvloer’, Roos 
Vonk (Maven Publishing)
  ‘Taking the work out of 
networking – An introvert’s 
guide to making connections 
that count’, Karen Wickre 
(Gallery Books)
  ‘Tweak it - Make what  
matters to you happen  
every day’, Cali Williams 
Yost (Center Street)

‘JE COLLEGA’S LEREN KENNEN ALS MÉNSEN, HELPT 
JE OM BETER MET ELKAAR TE COMMUNICEREN’


