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H
etdeedhaarnog
hetmeestdenken
aaneenblind
date. Tochhadhet
afspraakjevan
Pauline (40)met
liefdeniet zoveel
temaken.Viaeen

websitewaszegekoppeldaanhaar
idealematch.Nietommeetedaten,
maaromvanbaante ruilen.
Dat zit zo: Paulinewerktalsproject-

leiderduurzaamheidvoordege-
meenteAmersfoort.Opzichzelf erg
leukwerk, vindt ze.Alleendereistijd
zouwelwatmindermogen. ‘Ikwoon
inSchoonhovenendoeermetde
autoalshetmeezit eenuuroverom
opmijnwerk tekomen.’ Alshet tegen-
zit is zeal snel tweeuuronderweg,
heenénterug. ‘Gisteravondnog. Ik
was jarigenzouuitmijnwerknaarde
filmgaan.Maarer stondeen lange
file, dusdatgingnietdoor.’
Het is eenprobleemwaarmeer

mensenmeeworstelen.Ruimdehelft
vanallewerknemersheeft eenbaan
ineenandere stad,blijktuit cijfers
vanhetCBS. In totaal teltNederland
daarmeezo’n4,5miljoen forenzen.
Degemiddeldewoon-werkafstand is
13,7 kilometer. ‘Demeestemensen
zijnbereidmaximaaldriekwartier
heen-endriekwartier terug te reizen’,
zegtdeGroningsehoogleraarRegio-
nalearbeidsmarktanalyse Joukevan
Dijk.Daarbijmaakthetaantalge-
reisdekilometersnietuit.Of hetnou
tevoet, perbusofmethet vliegtuig is,
meerdandriekwartierwillende
meestewerknemersnietonderweg
zijn.
VoormensenalsPaulinedieeen

leukebaanhebben,maar lieverhet-
zelfdewerkdichterbijhuis zouden
doen, zit erniet veel andersopdan
eenanderebaan tezoeken.Maardat
isde laatste jarenmakkelijkergezegd
dangedaan. Pauline: ‘Doordecrisis
zit allesopslot,werkgeversnemen
niet zomaarnieuwemensenaan.’
Toch is erookeenanderemogelijk-

heid:banenruil. Zoals sommige fami-
lies indezomervakantie vanhuis rui-
lenmeteenandergezin, kun je tegen-
woordigookvanbaanruilen.Maar

danvoorgoed.De laatste jaren is er
eenaantal initiatievenoppotengezet
diemensenhelpenbijhetmakenvan
de ideale ruilen.Opwebsites als job-
swop.nl,werkdichterbijhuis.nl enba-
nenruil.nl kunnenwerknemerseen
accountaanmakenenzelf opzoek

gaannaarde idealekandidaatom
meete ruilen.
‘Het is eigenlijk eensoort relatie-

planet’, zegtMaxBoodie,directeur
vanBanenruil.nl. ‘Maardanzoek je
nietnaareenpartner,maarnaar ie-
mandommeevanbaantewisselen.’
Eensuccesvolle ruil scheelt reistijd,
vermindert files endaarmeededruk
ophetmilieu. ‘Stel, je staat elkedag in
de file’, zegtBoodie. ‘Enaandeandere
kantvandevangrail staat iemand
metvergelijkbaarwerkookelkedag
inde file.Hoemooi zouhet zijnals je
danvanbaankanruilen?’
Geengek idee, vindthoogleraar

VanDijk. ‘Maar ikziewel veelprakti-
scheproblemen. Jekuntmensenniet
zomaaromruilen.’ Vooreenzinvolle
ruilmoeten tweekandidateneenver-
gelijkbarebaanoppreciesde juiste
locatiehebben.Datbetekentdat er
heelwatkandidatennodigzijn.
Of eral veelNederlanders vanbaan

geruildhebben, isnietbekend.De
websitesdiede serviceaanbieden,
houdenvaakalleenbijhoeveel ‘mat-

ches’ er zijn,mensendie in theoriebij
elkaarpassen.Hoeveeldaarvandaad-
werkelijkwisselen,wetenzeniet.
Pauline,dieal zo’nnegenmaanden

bijbanenruil.nl staat ingeschreven,
heeftnogaltijdnietde juiste ruilkan-
didaatgevonden. ‘Ikhebwel eenaf-
spraakgehadmeteenvrouwdiebij
degemeenteRotterdamwerkt, en
vlakbijAmersfoortwoont.’ Enhoewel
ze inkilometers een idealematch
vormden,blekende functies vande
tweevrouwenteveel vanelkaar te
verschillen.

OokSarah (32)heeftnognietkunnen
ruilen.VanuithaarwoonplaatsAm-
sterdamreist zeelkedagmetde trein
naarDenHaag,waarzeals communi-
catieadviseurwerkt. ‘Ik vinddrieuur
reizenperdagzondevanmijn tijd.
Als iknou ineenheelkleineplaats
woondezou ikhetnogbegrijpen,
maar je zoudenkendater inAmster-
damgenoegmogelijkhedenzijn.’De
communicatieadviseurheefthaar
werkgevernogniet vertelddat zezich

heeftopgegevenvooreenruil. ‘Dat
vind ikheel spannend: steldat ik ie-
mandhebgevondenommeete rui-
len,wat zegtmijnwerkgeverdaar-
van?’
Uit eenonderzoekdatbanenruil.nl

heeft latendoen,blijktdat langniet
allewerkgevers evenenthousiast zijn
overeenwissel. Ietsmeerdandehelft
(52 procent) vandewerkgevers zegt
bereid te zijneenvoorstel vooreen
banenruil serieus inbehandeling te
nemen.Enhoewel 37 procentvande
gevraagdewerkgeversdenktdat een
ruilbeter isdanontslag,houdt
25 procenthet toch lieverbij eenou-
derwetsontslag.
‘Het staatmensenvrij omopzoek

tegaannaareenruil’, zegt eenwoord-
voerdervanwerkgeverskoepelVNO-
NCW. ‘Maarhet isnatuurlijkwel een
voorwaardedat iedereen tevreden is.’
Daar isBoodievanBanenruil.nlhet
overigens roerendmeeeens. ‘Het is
netals ineengewonerelatie. Als jij
naareenparenclubwilt en jepartner
wildatniet, dandoe jehetookniet.’

Zoalssommige
families inde
zomervakantie
vanhuisruilen,
kunjenuookvan
baanruilen.
Maardanvoor
goed

Je hebt een droombaan,maar staat daarvoorwel dagelijks in de file. Dat kan anders:met een
online-profiel helpenwebsites als banenruil.nl je aan de juistematch omvanbaan te ruilen.
DoorKaya Bouma IllustratieClaudie de Cleen

Fileleed?Ruil eensonlinevanbaan

Verdien ik wel genoeg Functie: Teamleider hospitality, 1.384 euro bruto (22 uur)

Dilemma
Naeencarrièreswitchwerkt Jenny
(50)nubijnazeven jaarals teamlei-
derhospitality indehoreca.Haar ta-
kenzijndivers. Zegeeft leidingaan
medewerkers vandecatering, koopt
voedsel in,heeftoverlegmetdedi-
rectie enkoks,maar isookverant-
woordelijk voorhetmakenvanhet
rooster enhet inwerkenvannieuwe
medewerkers.Datdoet ze22 uurper
week, vooreenmaandsalaris van
ietsmeerdan 1.380 eurobruto.Niet
verkeerd,maardesecundairear-
beidsvoorwaardenzijneenstuk
minder florissant.Geenreiskosten-
vergoeding,geenvergoedingvoor
dekledingdievieswordt tijdenshet
werkendekerstgratificatie is sinds

kort afgeschaft.Hoezithetmethet
salaris van Jenny? Inhaarvorige
baan indegezondheidszorgver-
diendezeeenstukmeer. Enheeft ze
niet rechtopmeer secundairear-
beidsvoorwaarden?

Advies
Soms ishetmoeilijk in te schatten
opwelk salaris eenwerknemer recht
heeft,maar in Jenny’sgeval is er ver-
gelijkingsmateriaalgenoeg.Haar
werkgevervaltonderdecaovoorde
horeca.Daarin isprecies terug te
vindenwatmedewerkersminimaal
moetenverdienen.Als teamleider
zit Jennywaarschijnlijk in salaris-
schaal zes, denktRonPeters vanFNV
Bondgenoten. ‘Daarbijhoordeeen

jaargeledenop fulltimebasis eensa-
laris vanminimaal 1.953 euro tot
maximaal 2.402 eurobrutoper
maand.’Omgerekendnaar Jenny’s
22-urigewerkweekzouzemaximaal
1.391 eurobrutopermaandkunnen
verdienen.Methaarhuidigebelo-

ning isnietsmis.
Misschien is eropdesecundairear-
beidsvoorwaardenmeeraf tedin-
gen.Heeft Jennynetals veel andere
werknemersniet rechtopeender-
tiendemaandof eindejaarsuitke-
ring, eneenvergoedingvoorhaar
reiskosten?Enstaatdatniet alle-
maal vastgelegd indiezelfdecao?
Helaasniet,weetMaartjeElderhuis
vanadviesbureauBerenschot. ‘Wat
betreftdedertiendemaand, einde-
jaarsuitkeringenvariabelebeloning
volgt jouwwerkgeverdecao.Datwil
zeggen: jekomtvoorgeenvanalle in
aanmerking. Inandereorganisaties
indebranche ishetmeestalnet zo.’
Zuur ishetweldat Jennyernahaar
carrièreswitch insalarisopachter-

uit isgegaan. Zelfsmethaar leiding-
gevende functie verdient zeniet
meerdanvoorheen.Maardaar te
langbij stilstaanheeftgeenzin.
‘Stopmethet vergelijkenvan jehui-
dige salarismeteeneerder salaris’,
zegt JaccovandenBergvanhetge-
lijknamige trainingsbureau. ‘Dat is
appelsmetperenvergelijken.Wat
antwoordgeeftop jevragen is een
vergelijking tussendezwaartevan je
functie enhetontvangen loon.Met
decaovoordehoreca indehand,
kun jedezevergelijkingmaken.’

Carien ten Have

Vergelijk je salaris na een carrièreswitch nietmet je oude baan
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Het uitgebreide advies lezenofweten
hoehet ermet uwsalaris voor staat?
intermediair.nl/verdienikwelgenoeg


