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WAAROM WE ONS NIET TE PLETTER WERKEN EN HET TOCH VRESELIJK

‘Geef ons een

minister
van Tijd’
Drukdrukdruk? Aan onze werkuren kan het niet
liggen. De Belgische man op het toppunt van zijn
carrière werkt gemiddeld zo’n 35 uur per week. Hoe
komt het dan dat we ons collectief de benen van
onder het lijf hollen? Vijf schuldigen.
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werken
de Belg is een man tussen 25 en 39.
Maar zelfs die doet het gemiddeld
maar 35 uur en 35 minuten per
week. Vrouwen van dezelfde leef
tijd verdienen de kost in gemid
deld 26 uur en 32 minuten per
week. Samen zijn ze goed voor
62 uur en 7 minuten, amper zeven
uur meer dan wat de gemiddelde
man in de jaren 1950 in zijn eentje
klopte. Waar klagen we nu hele
maal over? En wiens schuld is het?
1) Het is de schuld
van de vrouw

In de jaren vijftig werkte een man
55 uur en niemand klaagde over
tijdsdruk, zo wil het cliché. Wat
had hij voor op de moderne man
en vrouw? Eén oplossing voor alle
dagelijkse problemen: een vrouw
aan de haard. ‘Als het over tijd
gaat, is onze maatschappij niet
goed ingericht’, zegt VUBprofes
sor Ignace Glorieux, die de data
van het Tijdsbestedingsonderzoek
analyseerde. ‘Het schoolritme is
niet afgestemd op het arbeidsrit
me, de winkeltijden ook niet. Zo
lang vrouwen thuisbleven, waren
zij het middelpunt dat alle ritmes
bij elkaar hield. Nu koppels samen
uit werken gaan, heeft niemand
die rol overgenomen. Daardoor
wordt een ziek kind of zelfs een

aangetekende brief die bij de post
ligt, in het leven van veel mensen
al een stressfactor. Een minister
van Tijd, dat is wat wij nodig heb
ben. Of een dienst “tijdelijke orde
ning”, naar analogie met ruimte
lijke ordening. Die zou er bijvoor
beeld voor kunnen zorgen dat je
begin september op één namid
dag je kinderen voor al hun activi
teiten kan inschrijven én hun bus
abonnement in orde brengen.’
2) Het is de schuld
van de crisis(sen)

Een mens hoeft niet per se
veertienurige werkdagen te klop
pen om een gevoel van stress op
het werk te ervaren. ‘Arbeid is
duur en moet renderen’, zegt Glo
rieux, ‘in alle sectoren zijn er nu
meer controlemechanismen en
evaluatiesystemen dan dertig jaar
geleden. Mensen hebben geen tijd
meer om met collega’s te praten.
De lunchpauze bestaat nog, maar
staat onder druk – zeker bij vrou
wen, want die moeten op tijd naar
huis om hun kinderen te halen.’
Die ontwikkeling is niet zo nieuw
als ze lijkt, al springt ze de laatste
jaren nogal in het oog door de gro
te aandacht voor de burnout.
‘Een klein derde van de werkne
mers heeft last van psychische
vermoeidheid’, zegt Frank Jans
sens, onderzoeker Werkbaar
Werk bij de Stichting Arbeid & In
novatie. ‘Dat cijfer is de laatste

tien jaar – in elk geval tot de me
ting van 2013 – constant gebleven.
Dat geldt ook voor de risicogroep
voor burnout, die is al die tijd tien
procent van de werkenden geble
ven. De werkdruk is vooral geste
gen in de jaren 1990, als antwoord
op de crisis van de jaren tachtig.
Toen hebben bedrijven de produc
tiviteit opgedreven. En de non
profit is gevolgd.’ Of we nu op
nieuw in zo’n postcrisisperiode
met toenemende druk terechtko
men, durft Janssens niet te voor
spellen. Daarvoor wacht hij liever
de nieuwe editie van de Werk
baarheidsmonitor af, in 2016.
3) Het is de schuld
van de smartphone

Voor een tuig dat zo alomtegen
woordig is in het straatbeeld, is de
smartphone opvallend afwezig in
tijdsbestedingsonderzoeken. Tv
kijken, ja, dat doen we massaal,
maar facebooken, whatsappen en
youtuben? Niets van te merken.
Toch is er een erg grote kans dat
het onze smartphones zijn die
sluipenderwijs met onze tijd en
gemoedsrust aan de haal gaan.
‘We zien in de onderzoeken niet
hoeveel tijd we met onze smart
phone doorbrengen, omdat we
hem zelden als een hoofdactivti
teit beschouwen’, zegt Glo
rieux. ‘We checken onze mail ter
wijl we tvkijken, we facebooken
tijdens het werk.’
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Dat lijkt onschuldig, maar het is
twee keer tijd verloren: de minu
ten tikken ongemerkt weg, én je
onderbreekt keer op keer je con
centratie. Waardoor je minder ef
ficiënt wordt en de dingen minder
bewust doet. In die zin heeft de
smartphone het probleem email,
dat de meesten onder ons nog niet
onder controle hadden, alleen
maar uitvergroot. Als we nog niet
eens onze mailbox een paar uur
uit durven te zetten aan ons bu
reau, wat dan met die telefoon?
Nochtans is het dat wat time
managementspecialisten aanra
den: werk een paar uur gefocust
door, in plaats van je hersenen te
laten dirigeren door elke ‘ping’.
4) Het is de schuld
van de pers

‘Als er genoeg artikels over stress
verschijnen, gaat iedereen denken
dat de stress toeneemt. Van din
gen die je vaak tegenkomt, denk je
dat ze vaker voorkomen’, zegt Fre
derik Anseel, organisatiepsycho
loog aan de Universiteit Gent.
‘Daarnaast speelt ook de focusing
illusion die Daniel Kahneman on
derzocht heeft. Stel dat je eerst
aan mensen vraagt hoe ze over

hun loon denken en dan wat later
hoe tevreden ze zijn met hun job,
dan speelt dat loon een grotere rol
dan wanneer je de vragen in de
omgekeerde volgorde stelt. Het
ironische is dat die psychologi
sche overschatting het fenomeen
burnout op de duur ook effectief
kan beïnvloeden. Als iemand in
een bedrijf een burnout krijgt,
volgen er altijd nog gevallen.’
Dus laat journalisten, continu on
der stoom van deadlines en op
zoek naar maatschappelijke ver
schuivingen, naar de wereld kij
ken en wat zien ze? Allemaal colle
ga’s die zichzelf voorbij snellen
richting burnout. Een vertekend
beeld allicht, maar onze verhoog
de aandacht kan mee uw redding
worden, benadrukt Elke Van
Hoof, professor aan de VUB en ge
specialiseerd in stress. ‘Een epide
mie durf ik het niet te noemen,
maar een aandachtspunt is het ze
ker. De helft tot zestig procent van
het ziekteverzuim is stressgerela
teerd. Niet alleen journalisten,
ook huisartsen, politici, HRma
nagers zijn zich meer en meer be
wust van de risico’s van stress en
het belang van veerkracht.’
Meer en meer verwachten we van

mensen dat ze hun loopbaan in
handen nemen. Dat is een extra
verantwoordelijkheid, en potenti
eel een bron van (keuze)stress. ‘In
de fond is dit een positieve evolu
tie’, zegt Elke Van Hoof. ‘Maar we
moeten mensen de roeispanen ge
ven waarmee ze de juiste richting
uit kunnen. Nu stellen mensen
zich pas vragen bij hun job als er
een probleem rijst. We moeten le
ren om ons te bezinnen als het nog
oké voelt. Reflectie is iets wat we
wel eens zullen doen als we vijf
minuten tijd hebben. Alleen: die
vijf minuten hebben we nooit.
Mensen nemen zelfs geen tijd
meer om te herstellen van een
stressvolle dag of periode. Stress
op zich is niet slecht, maar je moet
af en toe stoppen met je hoofd te
prikkelen. Zelfzorg moet een prio
riteit worden in onze veranderen
de wereld.’
5) Het is uw eigen schuld

‘De mensheid zal ernstig aan de
verveling lijden, een ziekte die
zich elk jaar meer zal verspreiden
en aan intensiteit zal winnen. (...)
De somberste voorspelling die ik
over 2014 kan doen, is deze: in een
maatschappij van opgelegde vrije
tijd, zal het meest glorieuze woord
zijn: werk!’
In 1964 was sciencefictionschrij
ver Isaac Asimov er ernstig van

overtuigd dat komende generaties
gedoemd waren om ten onder te
gaan aan verveling. Had gekund,
zegt Ignace Glorieux, als we ten
minste waren blijven leven zoals in
de jaren 1960. ‘Als mijn gezin zou
leven zoals in de jaren zestig, moes
ten wij niet met twee gaan werken.
Dan zou ik zelfs niet voltijds moe
ten werken, twee dagen zouden vol
staan. En in de tijd die zou vrijko
men, zouden we ook hopen keuzes
niet moeten maken, want we zou
den er geen geld voor hebben.’
De maatschappij koos een andere
afslag. De productiviteit die we
wonnen dankzij de technologie,
zetten we om in koopkracht, niet in
vrije tijd. En de tijd die ons toch nog
rest, hebben we laten koloniseren
door de consumptiemaatschappij
en de vrijetijdsindustrie. Druk
drukdruk werd in een paar decen
nia het nieuwe statussymbool –
waarin zowel de hockeyclub van de
kinderen als het nieuwe seizoen
van House of cards als een oven
schotel van zelf geteelde groenten
een plek moet vinden. ‘In de negen
tiende eeuw was het net een status
symbool als je het níet druk had’,
zegt Ignace Glorieux. ‘Denk maar
aan de dandy’s, die met een schild
pad gingen wandelen om te laten
zien hoe goed ze in de tijd zaten.’
Deel uw kennis en ervaringen over
leven en werk:
eva.berghmans@standaard.be
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