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Vanochtend ook weer met een forse dosis tegenzin naar je
werk gegaan? Schrale troost: je bent zeker niet de enige.
Als we publicist en schrijver van de bestseller 'Hoe word ik een
rat?' Joep Schrijvers mogen geloven, worden de doorgaans
volstrekt uitwisselbare kantoorparken in Nederland bevolkt door
lieden die elke maandag met de kramp in hun lijf en volledig op
de automaat aan een nieuwe werkweek beginnen. Met zijn
nieuwe boek 'Het maandagmorgengevoel' wil Schrijvers dit
verschijnsel analyseren en alle loonslaven en kantoorjockeys
troost bieden. Het boek is voorzien van bij tijd en wijle
hilarische illustraties van Peter van Straaten waar de triestheid
van het kantoorleven van af druipt.
Het maandagmorgengevoel staat voor algemeen onbehagen
op het werk dat volgens de auteur tegenwoordig krachtiger is
dan ooit. Er liggen volgens Schrijvers vier emoties aan ten
grondslag: verdriet, angst, walging en toorn. Schrijvers schetst
vervolgens in hoeverre jaloerse collega's, machomannen,
kleffe chefs, bullebakkende bazen, veranderaars en andere
idioten die ons dagelijks omringen verantwoordelijk zijn voor
die gevoelens.
Keuzedeposito
POP's
Ook met bedrijven zelf is van alles mis, misschien nog wel het
meest met bedrijven die zich er juist op voor laten staan dat ze
zo'n 'collegiale en warme community' zijn. Of zo'n club waar de
terreur van POP's, kernkwaliteiten, assessments en de
permanente reorganisatie heerst. Bureaucratieën of intensieve
menshouderijen waar alles om geld draait, Schrijvers fileert ze
tot op het bot.
Goeroe
En passant maakt hij de kachel aan met managementgoeroes
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die voor de zoveelse keer oude wijn in nieuwe zakken
aandragen. Dat sluimerende onbehagen dat in je lijf kruipt, ligt
niet aan jezelf, zoals deze goeroes ons willen doen geloven.
Het maandagmorgengevoel is niets anders dan dat we met
onze driften, die er in honderdduizenden jaren van evolutie bij
ons ingeslepen zijn, in de bedrijven niet uit de voeten kunnen.
Troost
"We zullen, nee, we moeten inzien dat het
maandagmorgengevoel een overmijdelijke metgezel is van
iedereen die als professional door het leven gaat. Het enige
medicijn dat soelaas biedt is aanvaarding en troost, deugden
die in de snelle wereld van business babes en andere
carrièrejagers amper nog voorkomen." De versuffing slaat
onvermijdelijk toe. We slikken maar eens en gaan zo opgewekt
mogelijk aan de slag.
Lanterfanten
De enige manier om met het maandagmorgengevoel nog een
beetje te leven is om de kantjes er af te lopen en te
lanterfanten. "We moeten de kunst van het nietsdoen vooral op
een hoger plan brengen." Werken is gewoon niet leuk, zo is de
boodschap die Schrijvers er probeert in te hameren, Nou ja,
hooguit eventjes totdat de driften van onze collega's en chefs
weer opspelen.
Wordt Het Maandagmorgengevoel weer zo'n bestseller als Hoe
word ik een rat? ? Misschien. Overdrijft Schrijvers in zijn
beschrijvingen? Absoluut! Heeft hij gelijk? We vrezen van wel.
Kijk maar om je heen.
Links:
●
●
●
●

Planet-special: Politieke spelletjes op het werk
Planet-special: Burn out te lijf
Maandagmorgengevoel.nl
Hoewordikeenrat.nl

Boeken bij Bol.com

Het maandagmorgengevoel
Joep Schrijvers

Hoe word ik een rat ?
Joep Schrijvers
Nico van Dijk
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Schrijvers helpt Trencin
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