
=
Deze checklist staat op www.managementsupport.nl=

=

Tips tegen verveling op het werk 
Misschien heb je het al veel te druk en overkomt het je nooit: verveling op het werk. Maar als je je 
wél verveelt dan is dat heel onplezierig. Is die baan toch niet zo uitdagend als je gehoopt had of 
laat die promotie wel erg lang op zich wachten? Hoe zorg je ervoor dat de verveling niet de over-
hand krijgt? Hieronder krijg je een aantal tips die je helpen de verveling te verdrijven.  
 
Tips 

• Maak vrienden: blijf je netwerk van zakelijke en persoonlijke contacten uitbreiden en on-
derhouden.  

• Blijf alert: houd je oren en ogen open voor veranderingen in jouw onderneming en bran-
che. Wellicht krijg je de kans jezelf in de kijker spelen.  

• Houd je baas tevreden: zorg dat je werk af is. Geef je baas niet de kans je eruit te werken 
voor je daaraan toe bent.  

• Inventariseer: maak eens een overzicht van je sterke en zwakke punten. Kijk of er moge-
lijkheden zijn om je slechte kanten om te buigen naar goede.  

• Deel je kennis: maak van de gelegenheid gebruik om anderen te leren wat je weet. Doe 
het wel subtiel, zodat ze zich niet aangevallen voelen.  

• Leer iets nieuws: volg bijvoorbeeld een cursus. Blijf niet dagdromen en erger je niet nu je 
je verveelt.  

• Richt je op details: nu je niet al je tijd en aandacht nodig hebt voor je werk, kun je je ein-
delijk eens gaan verdiepen in details.  

• Maak lijstjes voor anderen: wanneer jouw afdeling of team aan een bepaald project werkt, 
stel dan handige lijstjes op. Ook hier geldt: pas wel op dat je niet te betweterig overkomt.  

• Verbeter je team: zorg dat jouw team op een positieve manier onder de aandacht komt. Zo 
krijg je vanzelf interessantere projecten. Laat je collega�s weten dat je bestaat.  

• Neem je verlies: wanneer er niets is wat de verveling verdrijft, vertrek dan en kijk uit naar 
uitdagender werk.  
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