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emiddeld 90.000 uur slijt je 
in je leven op de werkvloer. 
Ruim 11.000 werkdagen zijn 

dat. Uit het Nationaal Geluksonderzoek 
van UGent blijkt bovendien dat onze job 
voor bijna een vijfde (18 procent) 
 bijdraagt tot ons geluk. We hebben er 
dus alle baat bij om ons oké te voelen in 
het bijzijn van onze collega’s en baas. 
Geen verborgen agenda’s of ‘hup, weg 
sfeer’-clashes willen we, maar wel: 

DE 
CHECKLIST 

VOORAAN IS EEN 
LEIDRAAD VOOR 

EEN GOED GESPREK 
MET JE BAAS  
OF COLLEGA

DE EXPERTS

Anton Maes, organisatiepsycholoog 
en drijvende kracht achter Brain-
move dat o.a. werknemers begeleidt 
naar een nieuwe werkomgeving, 
brainmove.be

Ann Devynck, hr-experte en  
coach bij Better Minds at Work, 
bettermindsatwork.com

 oprechte, motiverende en betrokken 
 gesprekken die het beste in ons  naar 
boven halen.

SLEUTEL TOT WERKGELUK
‘Een goed gesprek met je collega of 
baas ziet er vandaag totaal anders uit 
dan pakweg twintig jaar geleden’, steekt 
 organisatiepsycholoog Anton Maes 
van wal. ‘Omdat ook het werk an sich 
 fundamenteel veranderd is. De puur 

bevlogenheid op de werkvloer. Ik zie 
teams waarin collega’s taken van  elkaar 
overnemen of ze wisselen, iets wat 
vroeger eerder ondenkbaar was of niet 
besproken werd.’ In dat opzicht gelooft 
de coach in een doorgedreven work- 
life integration. ‘In plaats van werk en 
privé in balans te krijgen, moeten we 
ze met elkaar integreren. Je neemt je 
persoonlijkheid mee naar je werk en 
omgekeerd wordt je karakter ook mee 
gevormd door je job. Het zou zonde zijn 
als je jezelf volledig uitschakelt op de 
plek waar je het grootste deel van je dag 

 productieve taken maken steeds meer 
plaats voor creatieve samenwerkingen. 
Waardoor je collega geen vage mede-
werker is, maar iemand met wie je een 
project tot een goed einde moet  brengen. 
En je baas niet iemand is die op het einde 
van de rit je loon betaalt, maar je tijdens 
je traject begeleidt. Terwijl vroeger repeti-
tieve vragen als ‘Hoever sta je?’ en ‘Zijn er 
problemen?’ bon ton waren, volstaan die 
vandaag niet langer. In plaats daarvan 
hoor je eerder: ‘Kunnen we samen over-
leggen?’ en ‘Wat is onze volgende stap?’. 
Hr-experte en coach Ann Devynck 
spreekt over een gezonde evolutie in het 
voordeel van ieder van ons: een mens 
is een sociaal dier, voor wie ‘samenwer-
ken’ vaak de sleutel is tot werkgeluk. Dat 
merkt ze ook in het loopbaancentrum 
waarvoor ze verantwoordelijk is. ‘Ik wil 
een andere job’, hoor ik geregeld van 
mensen die in loopbaanbegeleiding 

komen. Maar als je doorvraagt, blijkt 
in vele gevallen dat een slecht contact 
met een collega of de baas dé reden is 
waarom ze zich niet goed voelen. Feit is: 
oprechte sociale contacten op de werk-
vloer zijn even belangrijk als de inhoud 
van onze job, én een bewezen middel 
tegen een burn-out.’

GEVEN EN NEMEN
‘Bedrijven zetten mensen steeds meer 
in op hun talenten’, gaat Ann Devynck 
verder. ‘Jobcrafting’ zit in de lift. Daarbij 
ga je met je leidinggevende in dialoog 
om zelf je job te boetseren. Door eerlijk 
te communiceren over wat je energie 
geeft en wat niet, zorgt dat voor meer 

OP DE WERKVLOER
4

Lydia Protut uit de 
 succesreeks Het eiland wist 

er alles van. Als je je collega’s 
en baas meer ziet dan je eigen 

partner, is een constructieve 
babbel op de werkvloer geen 
 overbodige luxe. Inclusief een 
 welgemeende ‘Ik ben blij dat 

gij in mijn team zit!’

DE VIER STAPPEN VAN  
VERBINDENDE COMMUNICATIE 
OP DE WERKVLOER
   Vertrek, zeker in een moeilijk gesprek, vanuit de feiten

   Vertel daarna welk gevoel de feiten bij je oproepen

   Voeg eraan toe wat je zelf nodig hebt

   Check ten slotte of de andere zich daarin kan vinden 

Coach Ann Devynck: ‘Stel, je wordt door je collega voor 
schut gezet tijdens een vergadering, dan zeg je achteraf:  
‘Je noemde me daarstraks ‘laks’ in de vergadering. Ik 
voelde me daardoor vernederd in het bijzijn van mijn 
collega’s. Zouden we dat in de toekomst apart kunnen 
bespreken, zodat ik mijn werkwijze beter kan motiveren?’ 
Zo’n aanpak ontmijnt de situatie, toont je professionali-
teit en houdt je collega meteen een spiegel voor. 
Driemaal gewonnen.’

‘Je neemt je persoonlijkheid mee 
naar het werk en omgekeerd wordt 
je karakter gevormd door de job’

    EEN GOED 
GESPREK
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‘Het familiegevoel op het werk hoeft 
niet. Zolang iemand de keuzevrijheid 

heeft om te delen wat hij of zij wil,  
met respect voor de werkdoelen’
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>> doorbrengt.’ Of je dan al je privéproble-
men ook op je werk kan delen? En willen 
je collega’s al die verhalen wel horen? 
‘Grenzen aangeven is even belangrijk op 
kantoor als elders’, zegt Devynck. ‘Toch 
zijn die informele gesprekken waarde-
vol. Door te vertellen dat het thuis even 
minder goed zit, zullen je collega’s en 
baas ook beter begrijpen waarom je van-
daag bijvoorbeeld korter van stof bent.’

DE MENS ACHTER DE MENS
De Amerikaanse leiderschapsexpert 
J.P. Kotter is duidelijk. Volgens hem heeft 
het bedrijf van de toekomst niet alleen 
 managers nodig, maar vooral inspire-
rende leiders die helder communiceren 
met hun mensen. Organisatiepsycholoog 
Anton Maes: ‘Een  leidinggevende opent 
 deuren, brengt mensen met elkaar in 
contact en geeft advies als: ‘Voor dat 
 probleem zou je eens moeten afspreken 
met Pieter bij sales, die kreeg daar ook 
mee te maken.’ De nieuwe baas is bo-
venal een goede coach. Iemand die luis-
tert naar zijn of haar mensen.’ 
‘Wist je dat de relatie met de leidingge-
vende in de top drie staat van de redenen 
waarom iemand ontslag neemt?’, haakt 
hr-experte Ann  Devynck daarop in. ‘Ik 
hoor dan vooral klagen over een gebrek 
aan communicatie. Oprechte interesse in 
de mens achter de werknemer mag best 
wat meer aandacht krijgen. Daarvoor 
kunnen maandelijkse coachinggesprek-
ken een oplossing bieden, met een op-
rechte ‘Hoe gaat het met je?’ als start van 
het gesprek. Want net die vraag zorgt er-
voor dat een werknemer verbinding voelt 
en ruimte krijgt. Gelukkig investeren 
steeds meer werkgevers in opleidingen, 
waarbij op een meer ervaringsgerichte 
manier geleerd wordt om te coachen.’

KOFFIEKAMER
Ook een opmerkelijke evolutie: die 
 creatieve gesprekken tussen collega’s 

gesprek. Welk gesprek je ook wil voeren: 
er  bestaat een geschikt kader voor. Alleen 
al dat gegeven zorgt voor extra rust in het 
hoofd van de werknemer en -gever.’

WERKPLEKSPEL
De ruimte is er, nu nog de guidelines. 
Want hoe voer je een goed gesprek op 
de werkvloer? Welk initiatief neem je? 
Voor Anton Maes is ‘het werkplekspel’ al 
een handige trigger gebleken. Het is een 
gezelschapsspel met kaarten, bedacht 
door het Center for People and Buildings 
in Nederland, dat ingezet wordt om 
 discussies onder collega’s en met de baas 
op te starten. Hoe dat spel werkt? ‘Op de 
bovenzijde van elke kaart staat een werk-
pleksituatie afgebeeld, op de achterkant 

een meerkeuzevraag zoals: ‘Wat doe je 
als jij altijd diegene bent die de koelkast 
leegmaakt en de keuken opruimt?’ De 
antwoorden variëren van ‘Ik spreek mijn 
collega’s erop aan’ tot ‘Ik breng mijn 
 leidinggevende ervan op de hoogte’. Maar 
de deelnemers kunnen ook een eigen 
antwoord bedenken. Meestal komt het 
op hetzelfde neer: in het begin van het 
spel is er nog de nodige argwaan, maar 
naarmate het vordert, wordt er meer 
gelachen, gediscussieerd en soms tot 
een consensus gekomen. Maar er wordt 
 gepráát, dat sowieso. Wat niet betekent 
dat ik een voorstander ben van ‘het 
ultieme familiegevoel’ op de werkplek. 
Dat hoeft niet. Zolang iemand maar de 
keuzevrijheid heeft om te delen wat hij of 
zij wil, met respect voor de werkdoelen. 
Daar draait het om.’ n

‘Mijn collega vertelt me te veel over 
zijn privéleven.’
‘Een Vlaming heeft geleerd om braaf 
te zijn’, vindt organisatiepsycholoog 
Anton Maes. ‘Soms té braaf. Ook op 
de werkvloer is er niets mis mee om 
beleefd je grenzen te stellen. Geef aan 
wat voor jou aanvaardbaar is en kies 
bijvoorbeeld voor een ‘stille ruimte’ 
om je af te zonderen, ook dat is een 
duidelijk signaal.’

‘Ik word tijdens een vergadering 
nooit ‘gehoord’.’
‘Een gespreksronde kan helpen, waar-
bij ook jij aan bod komt. Of bereid op 
 voorhand de dingen die je écht wil 
zeggen  terdege voor, liefst schriftelijk’, 
tipt Ann Devynck. ‘Dat lijkt simpel, 
maar het is een eenvoudige truc die 
nog te weinig toegepast wordt en wel 
 degelijk werkt. Ook een aanrader bij 
een moeilijke babbel.’

‘Ik word ongevraagd betrokken bij 
roddels over een collega.’
Ann Devynck: ‘Net als in je privéleven 
is dit voor mij een waardeverhaal. Je 
authentieke zelf blijven en ernaar 
handelen is altijd de beste keuze. Of 
vraag eens naar de positieve eigen-
schappen van die collega, het gesprek 
krijgt meteen een andere wending. 
Als dat niet lukt, kan je voorstellen om 
het rechtstreeks te bespreken, want 
 anders verandert er natuurlijk niets.’

‘Mijn baas is niet duidelijk genoeg in 
de briefings.’
‘Neem het niet persoonlijk’, tipt onze 
coach. ‘Soms zit je baas al een stuk 
verder in het denkproces en help je 
hem of haar met je vraag voor extra 
uitleg om opnieuw te reflecteren over 
dat proces en de bijbehorende taken. 

Lijst vooraf op wat je nodig hebt om 
die duidelijkheid wél te krijgen.’

‘Mijn baas lijkt het hardst 
 gecharmeerd door wie het hoogst 
van de toren blaast.’
‘Voor mij is dit een kwestie van lef en 
durf’, aldus Ann Devynck. ‘Dikwijls zijn 
we te vals bescheiden. Of vrezen we 
voor arrogantie. Soms gewoon zeggen 
waar je goed in bent, ook tijdens een 
vergadering, schept extra duidelijk-
heid en zorgt  ervoor dat je op de 
juiste dingen ingezet wordt.

‘Help, mijn collega is een meester in 
‘zo weinig mogelijk presteren’.’
Anton Maes: ‘Hier kan de rol van het 
autonome team een grote rol spelen, 
waarbij aan de start van een project 
duidelijk gecommuniceerd wordt wát 
van wie verwacht wordt. Dan wordt 
het meteen een pak moeilijker om je 
te verschuilen achter het werk van je 
collega’s.’

‘Hoe eerlijk mag ik zijn tijdens een 
functioneringsgesprek?’
‘Blijf bij de feiten en vertel over het 
gevoel dat ze bij je oproepen’, tipt 
coach Ann Devynck. ‘Zeg je tegen 
je baas: ‘We hadden vorig jaar afge-
sproken dat ik tien projecten per jaar 
zou afwerken, en het zijn er twaalf ge-
worden, waardoor ik veel meer stress 
ervaren heb’, dan zal hij daar ongetwij-
feld oren naar hebben.’

‘Ik krijg te weinig feedback op mijn 
werk.’
‘Ernaar vragen en blijven vragen is 
de boodschap’, vindt Anton Maes. 
‘Het getuigt van je betrokkenheid en 
motivatie, wat je baas alleen maar als 
muziek in de oren kan klinken.’

of met je baas gaan nog zelden door in 
een rigide werkomgeving. Organisatie-
psycholoog Anton Maes: ‘Denk maar aan 
de kantoren van weleer, waar iedereen 
aan zijn of haar bureau zat, er één verga-
derzaaltje was en de baas een eigen ‘kot’ 
had. Een gesprek met de baas kon twee 
kanten uit: ofwel werd je ontboden aan 
diens bureau, ofwel kwam hij een babbel 
doen aan je computer, terwijl iedereen 
kon meeluisteren. Vandaag gebeurt dat 
anders. Moderne organisaties investeren 
steeds meer in functionele werkplek ken. 
Denk aan een koffiekamer voor informele 
babbels, een brainstormruimte voor 
een creatief gesprek, een projectruimte 
om samen aan een project te werken 
of een cockpit voor een face-to-face-

EERSTE HULP BIJ  
BABBEL-OP-DE-WERKVLOER-ISSUES

Meer lezen over jobrepair of het fiksen van 
je job? Blader dan snel naar pagina 116.


