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D
e lunchpauzezou
meermoetenzijn
daneenmoment
omsnel iets te
eten.Hetmiddag-
uur ishet ideale
tijdstipomeven
bij tekomenen

opte ladenvoorde rest vandedag.
Toch isdepauze langniet voor ieder-
eeneenmomentvanontspanning.
DatblijktuitHetGroteLunchonder-
zoekwaarvooronderzoeksbureau
Multiscoperuimduizendwerkne-
mersondervroeg.
Achterhetbureau lunchen lijkt

voorvelendenormaalste zaakvande
wereld. Eenopdedrie vandeonder-
vraagdewerknemersneemthele-
maalgeenpauze tussendemiddag
eneet snel eenbroodje tijdenshet
werk.
‘Vreselijk, dat er zoveelmensenuit

de laeten’, zegtKatrinBeersenvanad-
viesbureauEnerjoy. ‘Het isbelangrijk
omeenpauze tenemen, zodat je je
hoofdkan leegmakenenweereven
kanopladen.’ Beersendoelthiermee
niet alleenop fysiekopladendoorge-
zondteeten,maarookopmentaal
bijkomendoorhetwerk teonderbre-
ken: ‘Naeenpauzeheb jemeerener-
giegedurendededag.’
‘Niet alleenben jedooreengoede

lunchpauzeophetwerkproductie-
ver,het voorkomtookdat je slecht
slaaptendevolgendedagnógmin-
derproductief bent’, zegtBeersen.

Nachtrust
Devoedings- enorganisatieadviseur
steltdat eengoedenachtrust valtof
staatmethoe jeoverdageet. ‘Door re-
gelmatig teeten, enduseen lunch-
pauze tenemen,heb jeook ’s avonds
energieenkun jenog ietsdoen.’Daar-
doorben je ’s avondsmoeenslaap je
goed.
Beersennoemtnogeenreden

waaromslecht lunchendevolgende
dagkandoorwerken: ‘Wanneer je
overdagnietgoedhebtgegeten,heb
je ’s avondshongerenga jeveel eten.
’sNachts is je lichaamvooralbezig
metverterenvanvoedsel ennietmet
het verwerkenvanmentale indruk-

ken,waardoor jemoewakkerwordt.’
Niet lunchenof lunchenachterhet

bureau lijktdus slechtvoordepro-
ductiviteit vaneenbedrijf,maarheeft
ookgevolgenvoordegezondheidvan
dewerknemer.VolgensBeerseneten
mensendiedoorwerken tijdensde
lunchveelmeerdanzenodighebben.
‘Als jemetaandachteet,heb jena

drieboterhammengenoeg’, zegtde
adviseuse. ‘Wanneer jeachter je
schermluncht, eet jegedachteloos
vierboterhammenop. Je eet te veel
enkuntachteraf vaakniet eensna-

vertellenwát jehebtgegeten.’
Gelukkig lunchtniet iedereenach-

ter zijnbureau. Tweederdevandeon-
dervraagdewerknemersonderbreekt
zijnwerkwélomeenbroodje teeten
indekantineeneven iets anders te
doendanwerken.
OverhetalgemeenhebbenNeder-

landerseenhalf uurpauze,maar
meerdandehelft vandeondervraag-
denblijktweleens iets langerwegte
blijven. InhetonderzoekvanMulti-
scopemeldt53procentvanderespon-
dentengemiddeldacht totnegenmi-

nuten lunchtijderbij te smokkelen.
Ookvoordegenendienaardekan-

tinegaanomte lunchen, isdepauze
niet altijdeenmomentvanontspan-
ning. Zeergerenzichaancollega’sdie
bezigzijnmethunmobiele telefoon,
roddelenof smakkentijdensheteten.
Eenvandegrootsteergernissen is

hetgespreksonderwerp tijdensde
lunch. Tweederdevandegesprekken
gaatoverhetwerk,waardoorde
werknemerszichalsnogniethele-
maalkunnenontspannen.
Wetenschappers lijkenernietuit te

komenof hetonderbrekenvanhet
werkomte lunchennuwelof niet
goed is voordeproductiviteit vaneen
werknemer.
In2011 toondenBritseonderzoe-

kersnogaandat lunchenachterhet
bureau funest is voorhetwerkende
concentratie vaneenwerknemer. Een
maandgeleden lietenDuitseonder-
zoekers juisthet tegenovergestelde
zien.

Productiviteit
VolgenshetDuitseonderzoekzijn
werknemersdieaanhunbureau lun-
chen indemiddagproductieveren
meergefocustdandeuitgebreide
lunchersdiehunwerkplekverlaten
omeenbroodje teetenenteontspan-
nen.
Tochbleekookuithet laatsteon-

derzoekdateen lunchpauzevoorde-
lenheeft.Hetginghieralleennietom
deconcentratie enproductiviteit,
maaromanderekwaliteitendieno-
digzijn ineenbedrijf.Dewerknemers
dieuitgebreid lunchten,warenmeer
ontspannenenenthousiasterdan
werknemersdieachterhetbureau
lunchten.
VolgensWernerSommer,diemee-

werkteaanhetDuitseonderzoek, is
hetniet altijdnegatief omminder
productief enscherp tezijnnade
lunch.Binnenbepaaldeberoepen is
hetwel vereist.
Mensendie ineen laboratorium

werken,moetenechtgefocust zijnen
kunnenmaarbeterhelemaalnietof
achtereenbureau lunchen.Bij een
functiewaarcreativiteit vereist is,
blijkt eensterke focusminderbelang-
rijk enenthousiasmedes temeer. Een
marketingmedewerker zouhetwerk
dusmaarbeterkunnenonderbreken
vooreen lunchpauze.
Of het voor jeproductiviteituitein-

delijk slimmer isomindekantineof
achterhetbureau te lunchen,blijft
ook inhet laatsteonderzoekonduide-
lijk en lijkt vooral af tehangenvan
het soortwerkdat jedoet.
Voordegezondheid ishet volgens

adviseurBeersenvoor iedereenbeter
rondhetmiddaguurhetwerk teon-
derbrekenvooreen lunchpauze.

Eenopdedriewerknemersneemt tussendemiddaggeen lunchpauze.Dat isongezonden
funest voordeproductiviteit, hoewelnietalleonderzoekershetdaarovereenszijn.
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Verdien ik wel genoeg Management systems technologist, 1.935 euro bruto (24 uur)

Dilemma
Somskomenerookvragenbinnen
bijVerdien ikwel genoegover functies
waarvanweniet eerderhaddenge-
hoord. Zoookeenvraagvande46-ja-
rigeDick.Hij ismanagement systems
technologist inde levensmiddelen-
industrie. Als leidervaneen team
moethij ervoorzorgendatde le-
vensmiddelenhygiënischenveilig
wordengeproduceerdendekwali-
teit oporde is. Kortgezegd:Dick is
verantwoordelijk voorvoedselvei-
ligheid.Hetwerkdoethijnuzes jaar
24uurperweekvooreensalaris van
1.935eurobruto.Daarwashijbest te-
vredenmee, tot zijn functienaeen
reorganisatie flink is veranderd.Nu
moetDickzelfstandigopererenen

moethijmeergaanaansturenenad-
viseren.Ookhetaantalwerkuren
gaatomhoog. ‘Omdit allemaal te
formaliserenmoet ikmijneigen
functieomschrijvingherzienenver-
volgenszaldezewordengewogen’,
vertelthij.Maar, zovraagthij zichaf,
‘wat is eenreëel salarisniveauvoor
eensoortgelijke functie?’

Advies
Zelf een functieomschrijvingher-
zien isgeensinecure.Normaal
wordtdit, bij eenwijziging in taken
enverantwoordelijkheden,gedaan
doordebaas in samenspraakmetde
werknemers.Wantde functieom-
schrijvingvormtdebasis voorde
waarderingvaneenwerknemeren

uiteindelijk voordehoogtevanhet
salaris. ‘Ikwil jemeegevenhier vol-
doendeaandachtaan te schenken’,
zegtPaulineRinkel vanadviesbu-
reauBerenschot. ‘Probeer zakenzo
kernachtigensimpelmogelijk te
omschrijvenenbeschrijf dezwaar-

stekerntaken. Eengoede functieom-
schrijving isbondigenbeschrijftde
belangrijkstewerkzaamheden,out-
putencommunicatieaspecten.’
Het is voorDickverstandigduide-

lijk temakenhoezijn functie is ver-
anderd. ‘Het isbelangrijk inde func-
tieomschrijvingdoor te latenklin-
kendat jemeerzelfstandigbent
gaanopereren’, aldus Jaccovanden
Bergvanhetgelijknamigeadviesbu-
reau. ‘Horenhierookmeerverant-
woordelijkhedenenbevoegdheden
bij?Watzijndeafbreukrisico’s van
jouwbeslissingenenadviezen?Ben
jeookbudgetverantwoordelijk?’
Nu isDicks salaris aande lage

kant. VolgensRinkel ligt eenreëel sa-
laris inde ‘nieuwe’ functie tussende

2.800euroen3.200eurobruto,bij
een fulltimewerkweek.HeeftDick
ietsmeerverantwoordelijkhedenen
moethij ookbedrijfsbreed iets zeg-
genoverhetkwaliteitsbeleid,dan
ligthet salarishoger. VandenBerg
schatdatbij een40-urigdienstver-
bandeen loontussen3.600euroen
3.800eurobruto redelijk is. ‘Ikgaer-
vanuitdatdegenedie jouwfunctie
gaatwegenookeengesprekmet jou
gaat voeren.Mijnadvies isdat voor
dezekerheidnual teeisen. Succes.’

Carien ten Have

Maak duidelijk dat je zelfstandig bent gaan opereren
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Het uitgebreide advies lezenofweten
hoehet ermet uwsalaris voor staat?
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