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Ellen
Wraak of

vergeving, wat is de
slimste reactie?

W
at doe je als je lang
en hard aan een
rapport hebt
gewerkt, een colle-
ga doet alsof hij het
meeste werk heeft

gedaan, en hij er vervolgens de credits
voor krijgt? Als je baas je vraagt om ex-
tra werk te doen terwijl je daar binnen je
normale uren geen tijd voor hebt? Als
een collega tegen je baas zegt dat je de
kantjes eraf loopt, terwijl dat niet zo is?
Als je een collega een seksistische grap
over jou hoort maken bij het koffieappa-
raat? Als een collega jou op het laatste
moment laat opdraaien voor een rot-
klusje?

Erover praten is natuurlijk het eerste
wat je probeert. Maar stel dat dat niet
helpt – dan zijn er op de langere termijn
maar twee reacties mogelijk. Of je neemt
wraak, of je vergeeft de persoon in kwes-
tie; meer smaken zijn er niet. Elk heeft
zo zijn voor- en nadelen. Wraak lijkt
lekker en rechtvaardig, maar heeft als
nadeel dat je maar blijft denken aan het
onrecht dat je is aangedaan. Je denkt dat
je iets ‘afrondt’, maar in feite houd je het
juist langer in stand. En mensen over-
schatten ook hoe lekker ze straffen
vinden op het moment dat ze het echt
moeten doen. Zo leuk is dat helemaal
niet – wel om je op te verheugen, maar
niet om te doen.

En vergeving lijkt suffig, het voelt
misschien van tevoren alsof je over je
laat lopen. Maar het verbetert wel de
relatie met degene met wie je een
conflict hebt, een verbetering die zelfs
kan uitstralen naar andere collega’s. En
mensen die iemand vergeven voelen
zich gezonder en minder gestresst dan
zij die dat niet doen. Wat de slimste
reactie is, is dus wel duidelijk. Maar wat
bepaalt je (al dan niet bewuste) keuze?

Een Canadese psycholoog beperkt
zich in zijn nieuwe onderzoek (binnen-
kort in Journal of Applied Psychology) maar
even tot twee dingen: het klimaat
binnen het bedrijf en je eigen karakter.
In sommige bedrijven zitten mensen
elkaar voortdurend dwars – en daar
nemen ze ook voortdurend wraak. In
andere bedrijven heerst juist de recht-
vaardigheid. Daar zijn mensen, vooral
mensen die van nature op anderen ge-
richt zijn, sneller vergevingsgezind: ‘We
maken nu eenmaal allemaal fouten.’

En mensen die van nature op zichzelf
gericht zijn, hebben minder behoefte
aan wraak. Die kunnen grijnzend
denken: ‘Die krijgt zijn trekken nog wel
thuis, maar niet van mij.’

Iedereen blij, want volgens psycholo-
gen is de allerzoetste wraak de wraak die
niet hoeft.

ELLEN DE BRUIN

Straffen is leuk om je op te
verheugen, maar helemaal
niet om echt te doen

Werkplek was in tien
jaar niet zo goedkoop
Een werkplek op kantoor is in de
laatste tien niet zo goedkoop
geweest als nu. Dat heeft te maken
met lagere huur en gedaalde ICT-
kosten. De kosten zijn in die tien
jaar, gecorrigeerd voor inflatie,
gedaald met 35 procent, meldt het
Financieele Dagblad. Een werkgever
was vorig jaar gemiddeld 9.537
euro per werkplek kwijt, dit
bedrag was tien jaar geleden nog
11.457 euro. In het bedrag is niet
alleen de huur meegerekend (45
procent van de kostenpost), maar
ook de kosten van ICT, catering en
beveiliging .
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ALEX VAN DER HULST

H et Prado Museum in Madrid zoekt
elf zaalwachten. Het jaarsalaris is
een schamele 13.019 euro per jaar.
Toch reageerden 18.524 mensen op

de functies. Op zondag 23 juni zijn zestig zalen
afgehuurd op de Complutense Universiteit in
Madrid en staan 800 surveillanten klaar om de
sollicitanten bij hun oefeningen te begeleiden.
Het sollicitatiefestijn gaat het Spaanse ministe-
rie van Cultuur 100.000 euro kosten.

Ook in Nederland kwamen 1.600 reacties op
30 vacatures voor publieksmedewerkers in het
Rijksmuseum. Onvermijdelijk, volgens woord-
voerder Marjolijn Meynen. Woonachtig in Am-
sterdam, gastvrij en horeca-ervaring, dat zijn ei-
sen waar veel mensen aan voldoen. Nieuwe vaca-
tures worden nu vooral intern gehouden. „En
dan kwamen er nog 300 brieven voor een functie
op mijn eigen afdeling”, zegt Meynen. Volgens
recruiter Jacco Valkenburg zijn het de ‘verdrin -
gingsfuncties’ die de meeste reacties krijgen:
administratief, secretarieel, horeca en retail.
„Iedereen vindt zichzelf geschikt voor dit werk.”

Rikke Wivel, senior marketing executive bij
carrièresite Monsterboard, stelt dat veel wordt
gereageerd op ‘coole bedrijven’, zoals het Rijks-
museum en Schiphol. „Een vacature bij Ajax le-
verde bij ons 176 reacties op. Veertig vacatures
voor veeleisende technische functies bij het be-
ginnende Russische Formule 1-team Marussia
leverden 13.000 internationale reacties op die
we dankzij geautomatiseerde filters konden te-
rugbrengen naar 482 geschikte kandidaten.”

Eigen onderzoek van Valkenburg leert dat
volle postzakken bij vacatures een uitzondering
zijn. Volgens gegevens van de International As-
sociation of Employment Web Sites (IAEWS)
werd slechts bij 4 procent van de vacatures der-
tig keer of meer gesolliciteerd. In de meeste ge-
vallen kwamen tussen de drie en tien reacties.

11 vacatures,
18.524 reacties

Solliciteren //
Het komt niet vaak voor: meer dan d u i ze n d kandidaten voor één
functie // Hoe beperk je de belangstelling voor populaire banen?

Toch is het aantal reacties in sommige gevallen
door de crisis zestien keer hoger, zegt Wivel.

Bedrijven waarin het personeel vaak wisselt,
houden die sollicitaties graag in hun database.
„Maar reageer toch snel”, zegt Wivel tegen de be-
drijven. „Dit zijn wel je toekomstige werkne-
mers en klanten. Wacht je drie maanden, dan
krijgen mensen een slecht gevoel over je be-
d r ij f. ” Recruiter Valkenburg adviseert bedrijven
om maar niet meer te adverteren voor open-
staande functies. „Vaak ken je de beste kandi-
daat al of vind je die makkelijk via andere mede-
werkers. De sollicitatieprocedure gaat zo sneller,
de kwaliteit is hoger en de nieuwe werknemer
blijft ook langer hangen, blijkt uit onderzoek.”

Wees direct en streng in je vacature-eisen
voor populaire functies, zegt Tycho van Paassen
van Vonq, een adviesbureau voor online wer-
ving. „Dat schrikt gelukszoekers af. Zet een
tekst niet in het Engels als dat niet hoeft, anders
krijg je bijvoorbeeld heel veel reacties uit India.
En houd vacatures niet te lang open.”

Maak sollicitatieprocedures ook weer niet te
ingewikkeld, zeggen de deskundigen. Dat le-
vert juist wanhopige werkzoekenden op en niet
de beste kandidaten. Nooit een drempel leggen
als het niet nodig is, helemaal niet bij moeilijk
in te vullen vacatures, adviseert Wi v e l . „Om ie-
mand in de techniek te krijgen, moet je geen en-
kele drempel neerleggen, misschien kun je
maar beter alleen een mailadres vragen.”

ILLUSTRATIE VERONIQUE DE JONG

WEES DIRECT EN
ST R E N G IN DE
EISEN VOOR EEN
POPULAIRE BAAN

Notariskantoren
blijven krimpen
Notariskantoren moeten wegens
teruglopende inkomsten fors snij-
den in de kosten. Dat leidt tot ba-
nenverlies en steeds kleinere kan-
toren, stelt het economisch bureau
van ING. Niet alleen de daling van
de woningverkopen zorgt voor
crisis bij de notarissen, ook passe-
ren er minder aktes dan voorheen
en gaan de tarieven omlaag. ING
stelt dat notariskantoren hun effi-
ciency kunnen verbeteren en hun
omzet vergroten door automatise-
ring en kleinere kantoren met
flexibele medewerkers.

Niemand wil meer
werken om 14.55 uur
Wetenschappelijk verantwoord is
het niet, herkenbaar wel: 14.55 uur
is het meest onproductieve mo-
ment van de dag. Het meest pro-
ductief zijn we om 10.26 uur. Dat
blijkt uit een onderzoek van Lon-
donOffices.com onder 420 Britse
werknemers. Werknemers zouden
om 14.55 uur massaal Facebook en
Twitter bezoeken en avondactivi-
teiten plannen. De lunchdip wordt
daarna bestreden met koffie en
chocolade. Ook stellen de onder-
zoekers dat werknemers 18 minu-
ten voor het eind van de werkdag
„mentaal uitgeschakeld” z ij n .
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