
Een te hoge werkdruk is schadelijk voor je mentale en fysieke gezondheid.
Maar een te lage is dat evenzeer. Maak kennis met de bore-out: mentale
futloosheid door verveling. • Door Nathalie Tops • Foto’s Greetje Van Buggenhout

MOE VAN 
VERVELING
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ofwel was ik de apathie zelve. In zo’n bui zat ik
urenlang wat voor me uit te staren op een stoel tot
het tijd was om te gaan slapen. Per minuut die ver-
streek prentte ik mezelf in dat ik íéts moest gaan
doen – een wandeling maken, tv-kijken, koken … –
maar ik leek wel vastgekleefd met secondelijm.
Hetzelfde scenario herhaalde zich ’s ochtends. Ein-
deloos duwde ik de snoozeknop in, om na een
lang gevecht met de dekens nog amper tien minu-
ten over te houden om mezelf klaar te maken.’ 
‘Ondertussen solliciteerde ik volop bij andere bedrij-
ven, maar nooit kwam er een reactie op mijn brie-
ven. Logisch ook: de wanhoop droop ervan af. Die
afwijzing deed mijn al wankele zelfbeeld finaal kel-
deren, en ik zakte nog dieper weg. Op een gege-
ven moment ben ik mentaal helemaal geknapt. Ik
zat aan mijn bureau en kon niet meer stoppen met
huilen. ’s Avonds bij de dokter heb ik met horten en
stoten mijn verhaal gedaan. Zodra ik uitgesnotterd
was, keek ze me aan. ‘Het is glashelder,’ zei ze ver-
volgens, ‘jij hebt de ambtenarenziekte.’ Met die
denigrerende term doelde ze op een bore-out. Dat
er een diagnose gesteld werd was een opluchting,
maar tegelijk ook een slag in mijn gezicht. Ik was
ziek door verveling. Een huizenhoge schaamte
maakte zich meester van me en het hee lang ge-
duurd vooraleer ik dat gevoel van me kon afschud-
den. Maar stukje bij beetje kwam ik tot het besef
dat niet mijn persoonlijkheid, maar de mismatch
tussen mij en mijn job tot deze inzinking geleid had.
Ze mocht dan wel aansluiten bij wat ik gestudeerd
had, acht uur per dag achter een computer zitten
bleek mijn recipe for disaster. Na een kleine tussen-
stop maakte ik de overstap naar een leven als zelf-
standige. Als personal coach en visueel vertaler
help ik anderen die in soortgelijke situaties terecht-
gekomen zijn. Dat ik op financieel gebied een pak
moeten inleveren heb, stoort me absoluut niet. 
Minder op mijn rekening, maar tonnen meer vol-
doening: voor mij is de balans meer dan ooit in
evenwicht. Voor geen geld ter wereld kruip ik weer
op die bureaustoel.’ 

FROUKE (35) STORTTE IN 2012 IN 
ALS GEVOLG VAN JARENLANGE INTENSE 

VERVELING OP HET WERK

‘De energie sijpelde traag 
uit me weg’ 

Frouke: ‘Meteen nadat ik afgestudeerd was, ging
ik aan de slag bij een consultancybedrijf. Op pa-
pier vormden mijn job en ik de perfecte match: zij
waren op zoek naar iemand met een doctoraat in
de wetenschappen, ik droomde er altijd al van om
mee te draaien in een groot bedrijf. Waar de job
precies om draaide, was op dat moment nog een
beetje vaag. Maar ach, ik liep over van de motiva-
tie en was dolenthousiast omdat ik meteen aan de
slag kon. Maar al gauw werd ik geconfronteerd
met de typische flow die in dergelijke bedrijven het
tempo dicteert. Het ene moment was er een over-
vloed aan werk, op het andere was het met de
duimen draaien geblazen. Achteraf gezien was
dat het eerste signaal dat ik niet in zo’n omgeving
thuishoorde. Toch duurde het nog maanden voor
ik besee dat ik niet op mijn plaats zat. Maar net
toen het me begon te dagen, beëindigde mijn
toenmalige vriend onze relatie. Om die opdoffer
op privévlak te compenseren, klampte ik me
krampachtig vast aan mijn job. Tegelijk zette ik de
deur naar een ander leven wel op een kiertje door
een nieuwe woonst te zoeken dichter bij vrienden
en familie, maar verder af van mijn werk.’ 
‘Op de werkvloer ging het intussen van kwaad tot
erger. De verveling sloeg toe als een sluipmoorde-
naar. Stukje bij beetje werd ik van binnenuit ge-
sloopt door het aanhoudende gevoel van onvrede
en nutteloosheid. De energie sijpelde traag uit me
weg, alsof ik te kampen had met een waterlek. De
indruk wekken dat ik wél iets omhanden had, werd
een fulltime bezigheid. Op mijn computerscherm
stond altijd wel een of ander tabblad open voor
de schijn. Ondertussen schaamde ik me te pletter.
Op vergaderingen trok ik meermaals aan de
alarmbel, maar nooit kreeg ik de reactie waar ik op
gehoopt had. Dan werd er gezucht dat het be-
schikbare werk heus wel eerlijk verveeld werd over
alle werknemers, of kreeg ik een saai routineklusje
op mijn bord.’
‘Thuis ging het twee richtingen uit. Ofwel racete ik
urenlang door de bossen op mijn koersfiets,  >>
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FEMKE (42) WERKTE JARENLANG 
IN DE CULTURELE SECTOR, MAAR 

TOEN ZE WERKLOOS WERD, BELANDDE 
ZE IN EEN GITZWART GAT 

‘Je bent wat je doet,
en ik deed niets, 
dus ik was niets’ 
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GOED GEVOEl 101

Femke: ‘Ik ben ervan geschrokken hoeveel mensen in hetzelfde schuitje zit-
ten als ik: wel willen werken, maar je draai niet meer vinden in een veranderd
arbeidslandschap. Toen ik werkloos werd, leken alle wegen nochtans open te
liggen. Even geen job? Geen probleem! Ik zou een blog opstarten – iets wat
ik allang wilde doen – en nam me voor om me helemaal op mijn hobby’s te
storten. Tegelijk stapte ik vol goede moed in de mallemolen van het sollicite-
ren. Er zou sowieso wel íéts uit de bus komen, hield ik mezelf voor. Vond ik niet
meteen mijn droomjob, dan zou ik even een tijdelijk baantje aannemen. Als ik
maar bezig was, luidde mijn devies.’
‘Vol goede moed stuurde ik mijn cv en motivatiebrief ettelijke keren de virtu-
ele wereld in. Maar op welke deur ik ook klopte, ze bleven allemaal gesloten.
Te oud, te hoog gekwalificeerd, niet het juiste diploma, net niet geselecteerd:
het is maar een greep uit de afwijzingen die in mijn brievenbus vielen. Als ik
die al kreeg, want het grootste deel van mijn brieven bleef onbeantwoord.
Waarvoor ik ook solliciteerde, nooit werd ik geschikt bevonden.’
‘En dat was ontzettend confronterend. Je ziet alles om je heen rouleren, maar
jij staat stil. Het zat hem vooral in de nuances. Ik zag hoe iedereen rondom mij
druk in de weer was om van een bruisend sociaal leven en een succesvolle
carrière een mooi huwelijk te maken, terwijl ik leek te verdrinken in een zee
van leegte. Dat priemende schuldgevoel als ik even een koffietje dronk op
café. Had ik écht niks beters te doen op dit uur van de dag? En kon ik me dat
drankje eigenlijk wel veroorloven?’
‘Aanvankelijk noemde ik mezelf ‘in transit’. Dat eufemisme vonden mensen
nog wel hip klinken. Dat ik me even zou bezinnen over mijn toekomst, vonden
ze allemaal een goed idee. Tot ik na een paar maanden nog altijd in de-
zelfde ‘transitzone’ verkeerde. Het was alsof ik mijn aanhoudende werkloos-
heid constant moest verantwoorden. Zocht ik echt wel hard genoeg? Was ik
niet een tikkeltje te kieskeurig? Ik was niemand meer. In deze maatschappij
ben je namelijk wat je doet. In de krant, tijdens een quiz op tv of bij de school-
poort: ‘Wat doe jij voor de kost?’ is haast de eerste vraag die mensen je stel-
len. En wie ‘niets’ als antwoord moet geven, ontvangt een pijnlijke stilte.’ 
‘De tijd werd mijn grootste vijand. De klok tikte ongemeen hard door, terwijl
mijn status op ‘werkzoekend’ bleef staan. ‘Neem toch even rust’, hoorde ik in
mijn omgeving. Daar kon ik razend om worden. Ik deed toch niets anders
dan stilstaan? Daarom vulde ik krampachtig mijn dagen zo veel mogelijk in.
Altijd moest ik ‘bezig’ zijn. Van mijn blog- of hobbyplannen kwam uiteindelijk
niets in huis. Op een bepaald moment botste ik namelijk tegen een onzicht-
bare muur aan. Ik wou wel, maar werd met de dag moedelozer.’
‘Burn-out, bore-out: wat maakt het ook uit? De oorzaak is anders, maar het
gevoel is exact hetzelfde. Mensen worden zo snel in hokjes gestopt, terwijl ze
alleen maar erkenning willen krijgen. Het label doet er niet toe. Hoe het ook
heet, het zit overal in je lijf, op alle vlakken en in alle contexten.’
‘Intussen ben ik opnieuw aan het studeren. Toch word ik nog af en toe over-
mand door een prangend schuldgevoel dat me ertoe wil aanzetten om
weer tussen de vacatures te gaan snuffelen. Dat ik geen geld in het laatje
breng en niet bijdraag aan ons maatschappelijk systeem, blij steken. Toch
ben ik blij dat ik voluit voor mezelf heb durven te kiezen.’ >>
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Even lekker kunnen niksen op je werk. Fijn, toch? Het is
die reactie die mensen met een bore-out nog dieper
de put in duwt. Zijn tegenhanger, de burn-out, kennen
we intussen allemaal: mentaal opbranden door een
te hoge werkdruk of een teveel aan activiteiten. Dat je
ook ziek kan worden als je te weinig van dat alles
hebt, gaat er bij velen niet in. Stress- en burn-out-
coach Hilde Mariën: ‘Net als een burn-out is een
bore-out een stressgerelateerde energieziekte, maar
de oorzaak verschilt. Een burn-out is het gevolg van
stress door een teveel: te veel activiteiten, een te hoge
werkdruk, te hoge eisen … Bij een bore-out is het
omgekeerde het geval. Er is een ‘te weinig’, en de
verveling die dat met zich meebrengt, veroorzaakt
een intense inwendige stress. Natuurlijk verveelt
iedereen zich weleens. Allemaal worden we soms
overspoeld door het besef dat we wat uitdaging in
ons leven missen. Bij mensen die getroffen worden
door een bore-out is dat gevoel echter chronisch. Het
‘te weinig’ in hun leven kan gaan over de hoeveelheid
werk die ze dagelijks moeten verrichten – ook een
boeiende job wordt saai wanneer je als fulltimekracht
eigenlijk maar werk hebt voor een dag – maar veel
vaker vindt het gevoel zijn oorsprong in de aard van
het werk. Wanneer dat constant als weinig zinvol
ervaren wordt, treden ontevredenheid, lusteloosheid
en frustratie op.’
Dat je met dergelijke gevoelens geconfronteerd wordt
op de werkvloer, is mogelijk het gevolg van een
verkeerde jobkeuze, aldus de expert. ‘Als de visie van
het bedrijf waarvoor je werkt of de opdrachten die je
op je bord krijgt niet matchen met jouw waarden en
normen, dan zal dat zich na verloop van tijd
manifesteren in je werkbeleving. Al kan een bore-out
ook optreden bij wie al heel wat jaren dienst op de
teller staan hee. Een gewijzigd takenpakket of een
koerswisseling binnen het bedrijf kunnen immers
evenzeer leiden tot een discrepantie tussen het
individuele en het professionele.’
Ook het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en
feedback blijkt een mogelijke stoorzender op de

werkvloer. Coach Hilde Mariën: ‘Als er geen evolutie
merkbaar is of je geen nieuwe vaardigheden of
inzichten kan opdoen, wordt élke job op den duur
saai. Blij feedback – zowel negatieve als positieve –
over het functioneren uit, dan leidt dat tot een soort
van verveling. Als sociale wezens snakken we namelijk
naar de aandacht en erkenning van anderen.’ 
Een bore-out wordt al eens lacherig de ‘ambtenaren-
ziekte’ genoemd, naar de vele grapjes die er over dat
beroep gemaakt worden. De coach ontkracht echter
dat het om een fenomeen gaat dat alleen specifieke
jobs tre. ‘Een bore-out kan in elke sector en op elk
niveau voorkomen. De aanleiding is altijd een
mismatch tussen de persoon, het bedrijf en de functie.
Wat je ook doet in het leven, je moet er voldoening uit
kunnen halen. Net daar loopt het bij mensen met een
bore-out mis. Hoewel de symptomen erg gelijklopen
met die van een burn-out – denk aan slapeloosheid,
hoofdpijn, vermoeidheid en prikkelbaarheid – is er
eentje dat deze stressziekte typeert: het gevoel dat je
jezelf onderweg verloren bent.’
En terwijl bij een burn-out de idee speelt dat iedereen
het druk hee en weleens moe is, is het bij een bore-
out vooral de gouden kooi die maakt dat de situatie
blij aanslepen. Hilde Mariën: ‘Een vast contract, mooi
loon of werkuren die makkelijk te combineren vallen
met een gezin, het zijn allemaal rationele
overwegingen die je ervan weerhouden om een
verandering door te voeren. Daarom verbijten heel
wat mensen jarenlang hun onvrede, hoewel ze zich
vast voelen zitten in drijfzand. Dat de maatschappij de
overtuiging erin dramt dat we blij mogen zijn dat we
überhaupt een job hébben, versterkt de berusting
alleen maar.’
Moet werken dan altijd ‘leuk’ zijn? Dat is te kort door
de bocht, aldus de personal coach. ‘Wat een job wél
moet zijn, is uitdagend. Elke functie, hoezeer die ook
aansluit bij je talenten, waarden en normen, hee zijn
mindere kantjes. Maar die moeten onderdeel zijn van
een groter geheel dat je voldoening schenkt en
gemotiveerd houdt.’ 

102 GOED GEVOEL

DIT ZEGT ONZE
DESKUNDIGE

‘Een bore-out kan 
in elke sector en op elk 

niveau voorkomen’
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