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Ziek van
verveling

Je zo erg vervelen op je
werk dat je er ziek van
wordt. Het overkwam
Simone (28) uit Nieuw-
veen en Rebecca (44) uit
Hilversum en het heeft
een naam: bore-out.
Een psycholoog-loop-
baancoach en een hoog-
leraar arbeids- en orga-
nisatiepsychologie ge-
ven tekst en uitleg.

MIRIAM VIJGE

J
e kunt je weleens verveeld voelen op
een werkdag. Niks mis mee, zolang je
daar niet diep ongelukkig of zelfs ziek
van wordt...

„Niets is belangrijk meer, alles lijkt
morgen te kunnen. Langzaam loop ik

leeg, terwijl ik me afvraag hoe ik de dag vol
maak. Op tijd op m’n werk komen lukt niet
meer, ik ben negatief en zeur”, beschrijft
Simone van Tongeren hoe ze zich als traffic
manager destijds voelde en gedroeg. „Waar-
om ben ik zo moe, terwijl ik zo weinig te
doen heb?” Haar therapeut benoemt het met
een woord dat ze dan nog niet kent: bore-
out. „Erger dan een burn-out”, is haar erva-
ring, „want dit is moeilijker te herkennen en
herstellen duurt langer.”

Bore-out is een label voor verveling op het
werk, geen medische diagnose. „Het is een
toestand van langdurige verveling als gevolg
van een bepaalde taak”, definieert Edwin van
Hooft, hoogleraar arbeids- en organisatiep-
sychologie aan de Universiteit van Amster-
dam. Hij deed de afgelopen tien jaar meerde-
re studies naar verveling bij met name kan-
toorwerk in Nederland. „Verveling is een
emotie, kan langer of korter duren en wordt
veroorzaakt door onderbelasting. We spre-
ken van kwalitatieve onderbelasting bij werk
zonder betekenis, dat zinloos, nutteloos of
eentonig is. Bij kwantitatieve onderbelasting
heb je te weinig werk of uitdaging.”

Zoals Rebecca (vanwege het gevoelige
onderwerp wil ze niet met achternaam in de
krant) illustreert: „Ik kwam terug van vakan-
tie en op de derde dag vroeg m’n leidingge-
vende: ’En? Ben je al door je mail heen? Het
was zo veel!’ Maar daar was ik maandagoch-
tend 10.00 uur al klaar mee. Haar beeld van
het werk was zo anders.” Rebecca, online
communicatieadviseur, had al eens aangege-
ven er best nog wat bij te kunnen doen. Ze
kreeg te horen dat dat niet de bedoeling was,
dat die taken voor iemand anders waren.
Stiekem hielp ze een andere collega toch,
maar het onbevredigde gevoel knaagde
steeds meer.

„Als de drie basisbehoeften ingevuld wor-
den, floreren mensen”, legt Van Hooft uit.
Hij somt op: ,,Autonomie of controle over je
werk. Competentie en ontwikkeling. Verbon-
denheid.’’ Als die behoeften niet bevredigd
worden, kan de verveling toeslaan. ,,Voor
wie werk heel belangrijk is, kunnen de gevol-
gen ernstig zijn. Stress, depressieve klachten,
een minder tevreden gevoel over het werk
en zelfs over het leven. Dat alles kan zich
uiten in frustratie en contraproductief, op-
standig of dwars gedrag. Zo gaan mensen
meer fouten maken. Verveeld gedrag komt
vaak voor. Zelfs een beetje verveling kan
serieuze gevolgen hebben voor collega’s en
de organisatie.”

„Ik haalde steeds vaker mijn schouders
op”, beschrijft Rebecca hoe ze een neerwaart-
se spiraal werd ingezogen, „en voerde mijn
taken plichtmatig uit. Ik raakte steeds vaker
geïrriteerd en reageerde mijn frustratie thuis
af. Daar werd de sfeer niet gezelliger op. Ik
verloor alle motivatie, zocht geen uitdaging
meer op en had niet langer zin om nog naar
mijn werk te gaan.” Ze klopt bij HR aan en
krijgt het voorstel een weekje thuis te blij-
ven. „Toen stortte ik in. Ik kon alleen maar
ontploffen en huilen, was moe maar kon
niet slapen en wist al snel: hier ga ik met een
week niet uitkomen.” Ze ging naar haar
huisarts en zocht geestelijke hulp.

Psycholoog Frederike Mewe uit Haarlem

ziet in haar praktijk mensen met bore-out.
Het zijn er minder dan met burn-out. „De
symptomen lijken op elkaar. Er is sprake van
stress, prikkelbaar- en vermoeidheid en
verminderd zelfvertrouwen.” Beide proble-
men staan niet in het classificatiesysteem
van mentale stoornissen, legt ze uit, maar er
zijn wel degelijk instrumenten om ze vast te
stellen. Bepaalde persoonskenmerken kun-
nen bore-out in de kaart spelen, heeft ze
gemerkt. Zoals weinig assertief zijn, een laag
zelfbeeld of gebrek aan zelfvertrouwen heb-
ben en weinig durven.

„Gun het jezelf daar wat aan te doen”,
moedigt Mewe aan, „al is het spannend.” Ze
schreef een boek over de psychologie van
zelfvertrouwen (Goed zoals je bent, uitgeverij
Ten Have) dat in maart verschijnt. „Het idee
dat je het zelf moet oplossen, in combinatie
met de angst voor het nieuwe staat hulp
zoeken vaak in de weg. De eerste stap rich-
ting een oplossing is zelfonderzoek: wat
drijft je, wat zijn je talenten?” Als loopbaan-
coach met psychische begeleiding ziet ze dat
mensen het – al dan niet in overleg met een
leidinggevende – te snel zoeken in een ande-
re opleiding, nieuwe taken of een andere
baan. „Pas als je weet wat je wilt, kun je hel-
der zoeken.”

Ook Van Hooft benadrukt dat je iets kunt
doen wanneer de toestand van verveling te
lang duurt of terugkerend is. „Dat vereist
zelfcontrole en zelfregie. Een gedragsveran-
dering moet je nu eenmaal zelf in gang zet-

ten.’’ Wacht niet te lang voordat je in actie
komt of hulp zoekt, is zijn devies. „Dan
wordt het alleen maar erger. Ga het gesprek
met je collega of leidinggevende aan om
nieuwe taken te zoeken of nieuwe dingen te
leren; jobcrafting heet dat. Lukt het intern
niet, kijk dan elders.”

Uit paniek maar snel van baan wisselen, is
niet de oplossing, ontdekte Simone. Het is
voor haar een voortdurende zoektocht naar
balans tussen over- en onderbelasting om te
zorgen dat ze niet in een burn- of bore-out
belandt. „Dat is soms confronterend. Mensen
begrijpen het vaak niet. Ik ben hoogbegaafd,
jong en je ziet niets aan me. Alsof je alleen
ziek bent zodra je kotsend boven de wc
hangt.” Ze praat er niet echt over, zeker niet
bij sollicitaties. „Het voelt als een taboe. Ik
ben bang dat anderen me psychisch niet
stabiel vinden.”

Ook Rebecca wilde zo snel mogelijk weg en
ging solliciteren. „Ik was niet in mijn beste
doen, toch had ik veel gesprekken. Tegelijk
wilde ik kritisch zijn, niet zomaar ja tegen
iets zeggen.” Haar psycholoog hielp haar de
stappen te zetten om niet in dezelfde valkuil
te stappen. „Dat leverde inzichten op. Zoals
dat mijn grens ver ligt en ik het soms te ver
laat komen. Dat ik dat duidelijk moet aange-
ven, eerder hulp moet vragen en die vraag
concreet moet maken.”

Terugkijkend zou ze nu het gesprek met
haar leidinggevende steviger ingaan. „Door
positief geformuleerd mijn ambitie te benoe-

men – ik wil een grotere bijdrage leveren en
collega’s helpen – en daarom om uitbreiding
van taken te vragen.” Dat haar leidinggeven-
de zo verrast was toen ze opzegde, zette
Rebecca ook aan het denken. „Volgens mij
was de functie te smal, te specialistisch. Dan
is dat toch niet alleen een probleem voor een
medewerker, zoals ik die meer uitdaging
zoekt, maar ook van de organisatie.”

Van Hooft wijst op de verantwoordelijk-
heid van organisaties en leidinggevenden
om verveling op het werk te voorkomen en
heeft tips: „Weet hoe het met medewerkers
gaat, bied gevarieerd, uitdagend werk en
stimuleer ontwikkeling en leren. Ook als er
weinig werk is, is het belangrijk om het be-
lang van die taak te laten zien en hoe je
daarmee bijdraagt aan de organisatie. En geef
als leidinggevende mensen ruimte hun taak
in te vullen, bevorder sociale verbondenheid
en laat medewerkers voelen dat ze erbij
horen.”

Bij het adviesbureau waar ze nu vier jaar
werkt, heeft Rebecca het enorm naar haar zin
en genoeg te doen. „Het gevoel van veilig-
heid en vertrouwen en interesse in mij voel-
de als een warm bad.”

Simone werkt als onderwijsondersteuner
om de corona-achterstanden weg te werken
in een veelzijdige functie. „Ik zit daar zo goed
op mijn plek, dat ik nu eerder en duidelijker
durf aan te geven als het me letterlijk even te
veel wordt of juist te weinig. Dan kunnen
anderen me helpen.”

IK BEN BANG DAT
ANDEREN ME NIET
STABIEL VINDEN

Bore-out en corona
Corona is een risicofactor voor verveling, legt

Edwin van Hooft uit, hoogleraar arbeids- en

organisatiepsychologie, die meerdere studies

naar verveling op het werk deed.

„Je hebt minder contacten, werkt meer alleen,

bent uit het zicht en misschien zijn taken ook

wel vervallen als gevolg van schermwerken of

coronamaatregelen.” Die situatie beperkt bo-

vendien de mogelijkheden om je baan zo te

boetseren dat die beter bij behoeften aansluit.

Tegelijkertijd merkt psycholoog en loopbaan-

coach Fredrike Mewe dat de onzekerheid van-

wege de coronacrisis mensen in hun werk ‘vast-

houdt’. „Terwijl er juist nu zoveel kansen op de

arbeidsmarkt zijn. Aan de andere kant is begin-

nen aan een nieuwe baan vanachter je scherm

weinig aanlokkelijk. Dat argument hoor ik nu

vaker om niet in beweging te komen.”

Van Hooft oppert: „Denk dan eens aan hobby’s,

cursussen of vrijwilligerswerk om die basisbe-

hoeften als autonomie, ontwikkeling en verbon-

denheid op een andere manier dan met betaald

werk in te vullen, zodat je klachten afnemen en

je psychisch gezond blijft. Ook dat is belangrijk,

zeker in coronatijd.”

Indicaties van een
bore-out
1. De tijd gaat langzaam

2. Je hebt moeite om je aandacht

erbij te houden

3. Je neemt lange pauzes

4. Je zoekt afleiding (gamen,

internetten)

5. Je dagdroomt betekenisloos

Bore-out, wanneer je werk zo saai is dat je er ziek van wordt. ILLUSTRATIE GETTY IMAGES


