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Dubbele lunch

“Elke werkdag, stipt om half twaalf, pakt hij zijn broodtrommel uit zijn tas, loopt
naar de kantine, koopt een glas melk en eet zijn boterhammen op. Om kwart over
twaalf is hij weer terug achter zijn bureau. Dan werkt hij een uurtje en dan komt
zijn maat van de andere afdeling langs. Die haalt ‘m op om te gaan wandelen.
Een uur lang!”
Aan het woord is Lisette. Sinds twee weken
geeft ze leiding aan deze man, Kees heet
hij. Ze vraagt me wat ze met hem aan
moet. Praten gaat niet helpen, voorspelt ze.
Heeft zijn vorige baas al gedaan. Toen die
hem aansprak op zijn overdadige lunchpauzes, zei hij dat hij er recht op had:
“Anderen nemen rookpauzes.” Kees is niet
de enige in zijn soort. Veel leidinggevenden klagen over ‘mentaal gepensioneerden’. Raar eigenlijk dat we die laten zitten
waar ze zitten. Ontslaan dan maar?
Psychologisch contract
Toch nog even niet. Werkgevers krijgen de
werknemers die ze verdienen. Kees’ lunchgedrag is een symptoom van iets ergers.
Vaak is dat een breuk in wat ook wel het
‘psychologisch contract’ heet. De meeste
mensen zien werk als meer dan geld verdienen. Het is ook een middel om je te ontplooien, mensen te ontmoeten, iets zinvols
te ondernemen. Maar als ze iets van dat
middel kwijtraken, ervaren mensen dat als
een breuk. En verandert een ‘rijk’ psychologisch contract in een armoedige relatie…
Bij Kees is dat zeker het geval, geeft Lisette
toe. Hem is ooit een promotie beloofd,
maar die werd op het laatste moment ontzegd. Sindsdien werkt hij alleen nog maar
voor het geld. En doet hij in zijn vrije tijd
dingen die hij wel leuk vindt, zoals muziek
maken met zijn band.

Ik raad Lisette aan om Kees te helpen
zoveel ze kan. Dat begint met vragen wat
er aan de hand is, dat hij twee lunchpauzes
per dag nodig heeft. Of hij soms zijn werk

‘Samen een plan B
bedenken’
niet meer leuk vindt. Hem niet meteen
geloven als ie zegt dat hij zijn werk prima
vindt zo. Doorprikken totdat hij toegeeft
dat hij gefrustreerd is. En dan samen een
plan B bedenken.
Ruimte geven
Misschien wil hij wel iets heel anders leren
of doen, bijvoorbeeld evenementenorganisator worden. Daar zou ze hem dan ook de
ruimte voor moeten geven, een beetje geld
of tijd voor een opleiding. De kans is groot
dat ze in ruil voor zoveel hulp een heel
andere Kees terug krijgt. Iemand die niet
alleen zijn werk doet, maar veel meer dan
dat. Die met een beetje mazzel de komende jaren de overstap maakt naar een
hybride arbeidsrelatie: drie dagen per week
hard werken voor Lisette en haar club,
twee dagen per week zijn eigen evenementenbureau runnen. Is iedereen weer blij. •
Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar
employability in werkrelaties
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