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Ziek worden van je werk. Een op de zeven werkende Nederlanders overkomt het, maar er rust nog altijd een groot
taboe op. Het overkwam ook Florien Vaessen. Op een ochtend stond ze klappertandend onder de douche. Op,
uitgeput, helemaal leeg. De dag ervoor was ze nog gewoon aan het werk als manager communicatie op het
hoofdkantoor van een grote bank. Vanaf het moment dat ze ziek wordt, beziet ze alles wat ze altijd vanzelfsprekend
vond met andere ogen.

Als zoveel mensen ziek worden van hun werk, is dat dan nog wel een individueel probleem? Of zijn we corporate
robots aan het worden en is misschien de tijd aangebroken eens te onderzoeken hoe ziekmakend de mechanismen in
grote organisaties kunnen zijn? Zijn de plekken waar we werken niet gewoon een maatje te groot geworden? En
kunnen de ervaringen van alle werkzieken helpen om ons werk weer wat gezonder te maken?

In u003ciu003eOp de banku003c/iu003e schetst Vaessen met onderkoelde humor en veel gevoel voor understatement
de jungle van de apenrots en hoe we ons daar allemaal op onze eigen manier staande proberen te houden: de
survivors en de verbeten kantoortypes, tenenkrommende vergaderingen en hilarische leiderschapsprogramma's - en
haar eigen aandeel daarin. Ook de pijnlijke machtsconflicten komen aan bod, net als de mensen die niet meer zeggen
wat ze denken en de machteloosheid rondom goede ideeën, die maar niet van de grond lijken te kunnen komen.

u003ciu003eOp de banku003c/iu003e is een feest van herkenning voor iedereen die in een grote organisatie werkt. Of
er (bijna) ziek van is geworden.
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