Meer aandacht voor elkaar op het werk, alstublieft!
(Column)
Introductie
Met betrekking tot vriendschappelijke collegiale omgang zie ik dat mensen zich vaak beperken tot twee niveaus: die
van zakelijke omgang en die van vriendschappelijke omgang privé. Een derde laag, die vaak wordt vergeten, is het
persoonlijke niveau: oprechte persoonlijke interesse tonen in elkaar.
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MEER AANDACHT VOOR ELKAAR
OP HET WERK, ALSTUBLIEFT!
Frans Sitvast

COLUMN

Ik ben net 60 geworden en daar ziten 32 jaren werken
bj UWV en rechtsvoorganger GAK in. Veel werk, soms
stress, maar ook veel lol en liefde. Wat mj in al die
jaren werken is opgevalen, is dat mensen in organisaties steeds meer functioneren op de automatische
piloot. Wat ze bj dat werk voelen, schuiven ze opzj
en komt amper ter sprake. We houden het vooral gezelig en niet al te persoonljk. Tenzj er plotseling iets
gebeurt dat door deze oppervlakigheid heen breekt.
Zoals een persoonljke crisis die voor colega’s vaak als
een totale verrassing komt. Mensen werken vaak jarenlang intensief met elkaar samen. Ontstaan daaruit
dan ook bljvende vriendschappen? Weinig. Bljkbaar
verwateren contacten wanneer je niet meer dageljks
met elkaar optrekt. Dat is hoe het gaat in het leven.
Uit de ‘Working life study’, een recent onderzoek
naar de werkprivé-balans van recruitment- en wervingsspecialist Page Personnel, bljkt dat ‘… 89 procent van de ondervraagden in Nederland zegt dat positieve relaties op het werk belangrjk zjn’. En daaruit
zou je kunnen concluderen, dat dit onderwerp mensen
aan het hart gaat.
Het wordt steeds lastiger om ons werk- en privéleven
te scheiden. Mede door de hedendaagse technologie
zjn we als vanzelf ook buiten kantoortjd gemakeljk
bereikbaar. In het genoemde onderzoek van Page Personnel is te lezen dat 58 procent van de mensen contact
met elkaar heet met betreking tot sociale evenementen na het werk (30 procent), afspraken tjdens het
weekend (13 procent) en gezamenljke vakanties (6 procent). Bovendien belt of chat 49 procent ook met elkaar
over onderwerpen die niet met het werk te maken hebben. Als ik onze maandeljkse borrel meetel als sociaal
evenement, behoor ik ook tot die 58 procent die na het
werk met colega’s contact heet. Maar op vakantie met
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colega’s? Er zjn grenzen (hoewel ik moet bekennen
dat ik jaren geleden een keer heel plezierig op dezelfde
camping heb gestaan als een colega).
Met betreking tot vriendschappeljke colegiale
omgang zie ik dat mensen zich vaak beperken tot twee
niveaus: die van zakeljke omgang en die van vriendschappeljke omgang privé. Een derde laag, die vaak
wordt vergeten, is het persoonljke niveau: oprechte
persoonljke interesse tonen in elkaar. Dat betekent
echt wilen weten wie de ander is, en hoe het met hem
of haar gaat – bjvoorbeeld hem of haar vragen hoe
het weekend was, of interesse tonen in vakantieplannen. Het beeld dat sommigen van mjn colega’s hebben – ‘er moet gewoon gewerkt worden’ – is daar heel
goed mee te combineren. Aandacht voor elkaar voedt
de onderlinge betrokenheid en daarmee ook de teamsamenhang. Dergeljke omgangsvormen zjn nog geen
vanzelfsprekendheid. Laatst hoorde ik een colega praten tegen, nota bene, het koiezetapparaat: ‘Maar vertel
eens, hoe gaat het nu met jou? Kop koie? Wat kan ik
voor je inschenken in die enige beker van je? Wanneer
word jj 60? Wát, ben je al 62? Ik zeg: generatieregeling!!! Fjn dat we even hebben gepraat.’ Hj zit nu overspannen thuis.
Frans Sitvast is adviseur werk bj UWV WERkbedrjf in Amsterdam.
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