Onregelmatig werken en werkplezier

Voldoende ontspannings- en hersteltijd tijdens en tussen onregelmatige diensten is van het
grootste belang om met plezier aan het werk te blijven. De verdeling tussen werktijd, rust en
activiteiten in privétijd is minder vanzelfsprekend dan in een baan van 9.00 tot 17.00uur.
Ook ziet de energiespiraal met energiegevers en energievragers bij onregelmatig werk er
anders uit dan voor regelmatig werkenden. Met je daar bewust van zijn, weten wat je nodig
hebt en goed plannen, kom je een heel eind.

Als je in onregelmatige diensten werkt, zijn (sommige van)
onderstaande uitspraken misschien herkenbaar voor je:
• ‘Na zoveel jaar in onregelmatige diensten, begint het me
weleens op te breken.’
• ‘Met een leuke ploeg collega’s en een grapje op z’n tijd,
vliegt de nachtdienst voorbij.’
• ‘Als ochtendmens vallen nachtdiensten me erg zwaar.’
• ‘Tijdens mijn dienst ga ik er 100% voor, maar klaar is klaar.
Dan besteed ik aandacht aan andere zaken in mijn leven die
ik belangrijk vind.’
Misschien zag je het al. Sommige uitspraken gaan over
factoren die je energie kunnen kosten bij onregelmatig
werken. Bijvoorbeeld als je al lang onregelmatig werkt, je
een ochtendmens bent of als je veel nare gebeurtenissen
op het werk hebt meegemaakt en daar over piekert. Andere
uitspraken gaan juist over factoren die energie geven. Zoals
plezier met collega’s, het idee hebben dat je betekenisvol werk
doet en een relativerend karakter. Deze factoren zijn voor

iedereen anders, en hebben zowel te maken met hoe het op
jouw werk eraan toe gaat als hoe jij als persoon bent.
Bij elk type werk, of dat nu regelmatig of onregelmatig is,
zijn er factoren die energie vragen en die energie opleveren.
De som daarvan bepaalt of je met energie en plezier je werk
doet. Het is dus prima als sommige zaken die bij jou of je
werk horen je energie kosten, zolang daar maar voldoende
energiegevende factoren tegenover staan.
Misschien kom je tot de conclusie dat het bij jou wel goed
zit met de energie. Maar het zou ook zomaar kunnen dat je
onregelmatige werk je op dit moment meer energie kost dan
dat het oplevert. Ook dan is er geen nood, want op sommige
factoren kun je zelf invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door
andere keuzes te maken waardoor je gemakkelijker ontspant
en beter herstelt van je onregelmatige diensten. Hoe je dit
aanpakt, lees je hieronder.
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Uitchecken en onthechten van werk

Bij werk in ploegendiensten gaat het werk wat je doet vaak
24/7 door. Werk je bijvoorbeeld in de zorg, dan draag je jouw
taken over aan de volgende. Het is belangrijk om vanaf dat
moment je werk op je werk te laten, zodat jij kunt opladen
voor je volgende dienst. Een paar tips hierbij:
Maak onderweg naar huis je hoofd leeg
Misschien doe je wel werk waar je heftige dingen meemaakt,
bijvoorbeeld bij de politie of in de zorg. Benut de tijd
onderweg naar huis dan alvast om je hoofd leeg te maken.
Vrij = vrij
Zorg dat als je vrij bent, je ook echt vrij bent en laat je niet
verleiden om thuis toch nog de telefoon op te nemen, of op
een andere manier met werkzaken bezig te zijn. Het werken
op niet reguliere tijden vraagt al genoeg van je, wat het extra
belangrijk maakt werktijd en privétijd duidelijk af te bakenen.

2

Mentaal en fysiek ontspannen en herstellen

De boog kan niet altijd gespannen zijn… Dat spreekwoord
ken je vast. En het is ook werkelijk waar. De vergelijking tussen
boogschieten en werk, kan helpen om op een juiste manier
met spanning en ontspanning om te gaan.
Aanspannen en ontspannen
Op je werk is het prima om de boog stevig aan te spannen
om een goede prestatie te leveren. Ga daarbij echter niet
over je grenzen heen, want bij overspannen knapt de boog.
Daarnaast moet na elk gebruik de boog ontspannen.
Moeilijke dienst = extra ontspannen
Heb je een moeilijke dienst voor de boeg of moet je een zware
prestatie gaan leveren? Dan is het een goed idee actief ruime
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Weet wat je wil in niet-werktijd

Op je werk is duidelijk wat er van je verwacht wordt. Privé is dit
veel minder vast omlijnd. Maar juist door ook bewuste keuzes
te maken in hoe je je privétijd besteedt, houd je gemakkelijker
balans.
Organiseer je ontspanning en plan het in
Uit onderzoek blijkt dat als je aan het einde van je dienst al
een plan hebt over hoe en met wie je je niet-werktijd gaat
invullen, je sneller herstelt en minder moe bent. Maak je

ontspanningstijd na je dienst in te plannen. Bewegen in de
buitenlucht is een aanrader voor effectief herstel.
Rustig aan bij nachtdiensten
Als je tijdens de nacht werkt, vindt herstel overdag plaats. Na
wat geslapen te hebben, ben je misschien geneigd om in de
namiddag/avond allerlei activiteiten te ondernemen. Omdat
ons herstelsysteem niet is ingericht op herstel in de avond, is
je brandstoftank dan echter nog niet helemaal bijgevuld, met
als risico dat je jezelf mentaal en/of fysiek te zwaar belast.
Je start dan al vermoeid aan je volgende nachtdienst. Als dit
te lang doorgaat, trek je je brandstoftank steeds verder leeg.
Door er rekening mee te houden dat je als je nachtdiensten
draait, minder energie overhoudt voor privé-activiteiten
voorkom je stress of fysieke klachten van overbelasting.

plannen klein en overzichtelijk, aansluitend bij jouw behoeften.
Vergeet hierbij niet ook de voordelen van je onregelmatige
werkrooster te benutten.
Bewust ja zeggen
Bewust je ontspanning inplannen, betekent ook niet klakkeloos
‘ja’ zeggen op elk voorstel dat gedaan wordt. Bedenk of het
aansluit bij jouw eigen plan en maak op basis daarvan je
keuze. Misschien is het even wennen, maar het is helemaal
niet erg om ook eens ‘nee’ te zeggen.
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Sociale contacten

Sociale steun, zowel op het werk als in niet-werktijd is voor
iedereen belangrijk. Als je in ploegendiensten werkt, vergt
het misschien iets meer uitdaging, initiatief en planning om je
sociale leven op peil te houden. Zo krijg je het voor elkaar:
Bespreek het thuis
Activiteiten met partner en gezin dragen in zeer grote mate
bij aan herstel. Door met elkaar te praten over hoe jullie
ondanks jouw onregelmatige werkrooster toch voldoende tijd
met elkaar door kunnen brengen, houd je de verbinding met
elkaar. En ook hierbij geldt weer: plan activiteiten in.
Zoek het op
Woon je alleen? Investeer in je sociale netwerk. Vind een hobby
die je leuk of interessant vindt om te doen en sluit je aan bij
een club of vereniging. Ervaringen met andere mensen delen
geeft energie, waardoor je beter uitgerust en met meer plezier
aan je volgende dienst begint.
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Het werk leuker maken

Je lichaam en zeker je hoofd zoeken naar efficiënt gebruik van
energie. Zodra een handeling op de automatische piloot gaat,
kost het minder energie. Op het eerste gezicht handig, maar
hierdoor kunnen monotone handelingen heel erg saai worden.
Daar word je niet vrolijk van en in de nacht kan het zelfs voor
gevaarlijke situaties zorgen als de vermoeidheid toeslaat. Op
deze twee manieren maak je monotoon werk weer leuk:
Creativiteit
Voeg iets creatiefs toe aan je taken. Een voorbeeld is een
callcentermedewerker die elk telefoongesprek afsluit met een
grapje. Of misschien ken je wel het filmpje van de steward
die al rappend de veiligheidsvoorschriften aan de passagiers
overbrengt.

Welke tips pas jij toe?
Bovenstaande inzichten en tips helpen om
te doen wat je leuk vindt, je energie op
peil te houden en goed te herstellen van je
onregelmatige diensten. Inzicht in wat jou
energie kost en energie oplevert is het startpunt.
Kijk vanuit daar welke aanpassingen voor jou
zouden kunnen werken. Probeer het uit en
ontdek of de weegschaal de goede kant op
beweegt: de kant van meer werkenergie en
-plezier.

Competitie
Maak er geen wedstrijd tegen elkaar van, maar stel uitda
gingen voor jezelf. Hoeveel dozen kun je inpakken in een uur?
En kun je dat misschien het volgende uur nog overtreffen? Een
gezamenlijk doel met je collega’s kan ook helpen plezier terug
te brengen in saai werk. En het versterkt daarbij ook nog eens
de teamspirit.

Meer informatie
Raymond Gruijs
06 238 993 47

I

r.gruijs@humantotalcare.nl

www.expertisecentrumonregelmatigwerken.nl
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