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VOORKOM EEN
BURN-OUT ALS
HET EVEN KAN!

W

erkstress is beroepsziekte #1. Bijna één op de zes werknemers heeft last van burnoutklachten. Dat zijn er veel! Dat zoveel mensen een burn-out krijgen, geeft iets weer
van de tijd waarin we leven. De lat ligt enorm hoog, het gaat in de maatschappij
om presteren en produceren. Wil je koste wat het kost het tempo bijbenen, dan zou je vroeg of
laat zomaar met een burn-out te maken kunnen krijgen. Veel mensen die een burn-out hebben
meegemaakt, zeggen achteraf dat ze erdoor werden overvallen. Ze leidden een druk bestaan en
hadden moeite om de balans te vinden tussen werk en privé, maar dat ze in een burn-out zouden belanden, kwam totaal niet in ze op. Die burn-out was er ‘opeens’.
Als je de neiging hebt om altijd maar door te hollen, stel jezelf dan ook eens de vraag: hoe gaat
het met mij? Deze vraag kan een grote rol spelen als het gaat om het voorkomen van een burnout. Door de aanjagers van een burn-out eerder te herkennen, ontstaat er ruimte om tijdig veranderingen aan te brengen in je leven. Met een burn-out is niemand gebaat: je werkgever niet, je
omgeving niet en jijzelf niet. Een burn-out brengt jou niet waarvoor je bent bedoeld. Namelijk om
uniek te zijn als mens om jouw leven en dat van je omgeving tot bloei te brengen met de jouw
toebedeelde talenten.
Wij vinden het zo ontzettend belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico's van voortdurend onder spanning presteren. Je ziet een burn-out zelf vaak niet aankomen. Maar de omgeving soms wel. Wij willen niets liever dan je helpen met het herkennen van eventuele signalen,
bij jezelf, maar ook bij een ander. Doe daarom je voordeel met dit whitepaper en weet je van
harte welkom bij onze workshop ‘Baas over je burn-out’!
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CHECKLIST.
HOE GROOT IS JOUW KANS OP EEN BURN-OUT?
Vraag je jezelf steeds vaker af of je misschien een burn-out hebt of hard op weg bent er eentje te krijgen? Check
dan eens aan de hand van onderstaande vragenlijst of de klachten die je ervaart wijzen op een burn-out.
Geef op een schaal van 1 tot 10 aan welke mate van stress je ervaart:

1

2

3

4

Geen stress

IN HOEVERRE HEB JE DE AFGELOPEN ZES MAANDEN
PSYCHISCHE KLACHTEN ERVAREN ZOALS:

❑ hevige mentale moeheid en een uitgeput

5

6

7

8

9

10

overweldigende stress

IN HOEVERRE HEB JE DE AFGELOPEN ZES MAANDEN
LICHAMELIJKE KLACHTEN ERVAREN ZOALS:

❑ lichamelijke moeheid en uitputting: elke

gevoel: je hebt nergens meer zin in,

stap is teveel, je krijgt het ene been niet

en hebt moeite met denken, onthouden

meer voor het andere;

en concentreren;

❑ het gevoel van controleverlies; er komen
zo veel problemen op je af dat je het
gevoel hebt dat je de grip verliest;

❑ piekeren;
❑ gespannenheid;
❑ prikkelbaarheid (kort lontje);
❑ een gejaagd gevoel;
❑ gevoelens van falen of mislukken;
❑ niet tegen drukte of herrie kunnen;
❑ slaapproblemen;
❑ gemakkelijk huilen.

❑ hoofdpijn;
❑ duizeligheid;
❑ pijn op de borst;
❑ hartkloppingen;
❑ maagklachten of buikpijn.

Als je bij de psychische klachten vaker dan vier keer regelmatig of altijd hebt ingevuld, waarbij
in ieder geval het gevoel van controleverlies aanwezig is EN je ten minste regelmatig of altijd
lichamelijke moeheid of uitputting ervaart is dit een indicatie voor een eventuele burn-out.

vakorganisatie

BAAS OVER JE BURN-OUT

06

ARJEN LANS
OVER ZIJN
BURN-OUT
‘JE HOEFT JE ER NIET VOOR TE
SCHAMEN. HET KOMT OMDAT JE
EEN GOEDE WERKNEMER BENT’

‘Het is niets om je voor te schamen. Het komt omdat je hart voor de zaak hebt.’ Op de
loungebank spreekt Arjen Lans (43) openhartig over de situatie waarin hij anderhalf jaar
geleden belandde. Als in korte tijd veel extra werk op zijn bord komt te liggen en
ontspannen niet meer lukt, gebeurt het onvermijdelijke: Arjen raakt burn-out.

‘D

e werkdruk werd alleen maar hoger toen ik
op strategisch niveau mee mocht denken
en beslissen. Toen mijn directe leidinggevende en twee medewerkers van mijn inkoopteam
in Amerika ontslagen werden, kwam er te veel op
mijn schouders te liggen. Ik voelde dat het een keer
mis zou gaan. Het moment waarop het de verkeerde kant op ging, was toen ik een keer midden in
de nacht een beveiliger aan mijn bureau had staan.
Ik was die nacht alvast naar kantoor gegaan, want
slapen ging toch niet meer.’ De oplossing ziet Arjen
in het nemen van slaappillen. Als de huisarts zegt:
‘U bent echt ziek’, breekt Arjen. ‘Ik begon te huilen
en zei: ‘Ik kan niet ziek zijn’.’ Ook de bedrijfsarts trapt
op de rem: ‘Ik wil u niet meer op de werkvloer zien.’
vakorganisatie

Een pittige periode volgt. ‘Het hielp dat mijn CEO mij
steunde’, vertelt Arjen. ‘De insteek van de psycholoog zorgde ervoor dat ik mijn situatie in perspectief
kon zetten. En ik dwong mezelf elke dag twee uur
te fietsen of te lopen. In het kerkenwerk vond ik
mijn uitlaatklep.’
In gesprekken met lotgenoten merkte hij: ‘Het
overkomt mensen die loyaal zijn. Je hoeft je niet te
schamen: het komt omdat je een goede medewerker bent.’ ‘Mijn valkuil is dat ik makkelijk te veel hooi
op mijn vork neem. Dat wil ik niet meer. Ik herken nu
sneller waar mijn grenzen liggen. Zodat ik daarnaar
kan handelen.’
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MIRANDA
ENGELS
OVER HAAR
BURN-OUT
‘EERDER KRABBELDE IK SNEL WEER OVEREIND, NU LUKTE DAT NIET MEER’
Een postnatale depressie en gezondheidsproblemen maken dat ze niet lekker in haar vel zit.
Als Miranda Engels (36) vervolgens niet meer het werk mag doen wat ze het leukst vindt,
gebeurt het onvermijdelijke. Drie jaar later blikt ze terug op de harde les getiteld ‘burn-out’.

M

iranda maakt een moeizame zwangerschap door en krijgt te horen dat ze fibromyalgie (een soort reuma) heeft. Na
een zware bevalling belandt ze in een postnatale
depressie. Ze gaat weer aan de slag, echter met
vallen en opstaan. ‘Huilend ben ik een vergadering
uitgelopen. Ik negeerde de signalen dat het niet
goed met me ging.’ Nadat ze thuis komt te zitten,
wordt de diagnose burn-out met depressie vastgesteld. Als het Kwaliteitsinstituut Dyslexie in 2014
bepaalt dat de vergoedde dyslexiebehandelingen
niet meer uitgevoerd mogen worden door behandelaars met een hbo-opleiding (RT, master SEN),
mag ze het werk niet meer doen wat ze het leukst
vindt. Ze voelt zich diep ongelukkig.
Anderhalf jaar duurt de burn-out. ‘Eerder krabbelde
ik snel weer overeind, nu lukte dat niet meer.’ Haar
vakorganisatie

redding: running therapie. ‘Ik rende mijn hoofd helder. En kreeg weer een sprankje vertrouwen dat
het goed zou komen. Mijn vangnet, mijn man die
100 procent achter me staat, is één van de redenen dat ik er bovenop kwam. Deze periode heeft
onze relatie verdiept.’
Het jonge gezin verhuist van de Randstad naar de
Utrechtse Heuvelrug. Eind augustus 2016 stapt
Miranda naar de Kamer van Koophandel om haar
eigen praktijk ‘Bolleboos onderwijs en coaching’ te
registreren. ‘Met een eigen bedrijf kan ik zelf bepalen hoeveel werk ik aanneem. Een goede balans
houden qua energie blijft een uitdaging. Ik heb de
passie voor mijn vak teruggevonden en ben er zeker van dat de burn-out niet voor niets op mijn pad
is gekomen.
BAAS OVER JE BURN-OUT

08

WAT
WERKSTRESS
MET JE DOET,
VERTELT DE
ARBEIDSJURIST

T

e veel stress op het werk kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Gestreste mensen
zijn vaak chronisch moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, hebben concentratieproblemen en slapen soms slecht. Uit onderzoek blijkt dat
werknemers op het werk stress ervaren doordat ze
weinig steun krijgen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Of je hebt stress doordat verwachtingen
onduidelijk zijn, door een te hoge werkdruk, doordat
je weinig controle over het werk hebt of door weinig
invloed op de inhoud ervan. Dit heeft meestal te maken met de invloed van je leidinggevende.

Heb jij last van werkstress? Hoe ga je hier mee om?
“Het kan zijn dat je werkgever eerder in de gaten
heeft dan jijzelf dat je in een burn-out dreigt terecht te komen”, zegt Loes Dreschler, arbeidsjurist
bij CGMV vakorganisatie. “Als je nog nooit met een
burn-out te maken hebt gehad vallen de symptomen je zelf misschien niet eens zo snel op. Uiteindelijk gaat het er niet om wie er het eerste aan de
bel trekt, jij of je werkgever. Wat wel belangrijk is, is

LOES DRESCHLER, ARBEIDSJURIST

dat jij op een goede manier op de been blijft. Dat is
in het belang van jezelf maar ook in het belang van
je werkgever/ het bedrijf waar je werkt.”
“Als je de symptomen wel herkent bij jezelf, maak het
dan zo snel mogelijk bespreekbaar, hoe moeilijk dat
ook is. Grijp je te laat in dan kun je langdurig uitvallen.
Misschien is een tijdelijke wijziging van je takenpakket
of een korte time out een optie. Is dat niet meer haalbaar voor je, meld je dan ziek. Ik zie in de praktijk dat
mensen vaak bang zijn om zich ziek te melden. Maar
bedenk dan dat een werkgever er ook meer aan
heeft wanneer je je direct ziek meldt, dan wanneer je
te lang wacht en er daardoor veel langer uit bent.”
“Het gaat erom dat je samen met je leidinggevende
werkt aan een veilige omgeving, waar fouten gemaakt kunnen worden”, aldus Dreschler. “Zo ontstaat er een manier van werken waarbij positief
resultaat zichtbaar is en er vooruitgang geboekt
kan worden. Dat stimuleert lekker werken en maakt
dat je met plezier naar je werk gaat.”

Een burn-out is geen depressie.
Psychologe Elke Geraerts, gespecialiseerd in de preventie en behandeling van burn-out, maakt onderscheid tussen depressie, burn-out en overspannenheid. Depressie is een stemmings- of emotionele stoornis. Een burn-out is een energiestoornis. Overspannen zijn is dat ook, maar is van
tijdelijke aard, wanneer op het werk bijvoorbeeld te veel wordt geëist gedurende enkele maanden om een deadline te halen. Bij overspannen zijn
volstaat vaak een herstelperiode van enkele weken om weer je evenwicht te vinden. Iemand met een depressie kan wel, maar het wil niet. Iemand
met een burn-out wil wel, maar kan niet meer door een totaal gebrek aan energie. Een burn-out kan soms tot een depressie leiden. Overspannen
zijn en een burn-out kunnen worden behandeld met rust en therapie om weer vat te krijgen op je leven. Bij langdurige ernstige depressie zijn antidepressiva aan de orde in combinatie met psychotherapie. (Bron: Plus Magazine, oktober 2014)
vakorganisatie
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BIJ EEN BURN-OUT KNAPT HET
ELASTIEKJE', ZEGT DE ARBEIDSORGANISATIEPSYCHOLOOG
De ruimte om fouten te maken en je kwetsbaar op te
stellen is niet zo groot meer. ‘Dit geldt niet alleen voor
het werkveld. Sociale media is een ander voorbeeld
waar de balans zoek is. Veel mensen laten vooral de
positieve en leuke dingen zien. Waar blijft de ruimte
om te laten zien dat je je niet goed kunt voelen? Ik
maak mij zorgen over die ontwikkeling.’

SARAH HOGENDOORN, ARBEIDSORGANISATIEPSYCHOLOOG

‘W

at vooral herkenbaar is bij iemand die
echt een burn-out heeft’, zegt Sarah
Hogendoorn, coach en arbeidsorganisatiepsycholoog,’ zijn de fysieke en mentale uitputting.’ Als voorbeeld neemt ze een elastiekje. ‘Bij
stress wordt af en toe aan het elastiekje getrokken,
bij overspannenheid staat dit continue onder spanning en bij burn-out knapt het omdat het te lang
onder spanning heeft gestaan.’
Een belangrijke reden dat bij veel mensen het elastiekje te lang onder spanning staat, is de manier
waarop de meeste mensen tegenwoordig leven.
Volgens Hogendoorn staan veel mensen onder hoge
druk op het werk. Alles moet snel en zo goed mogelijk.
vakorganisatie

Pauze
Belangrijke stappen, die mensen kunnen zetten om
te herstellen, zijn bij jong en oud dan ook hetzelfde.
Behalve dat het goed is om professionele hulp te
zoeken, is het belangrijk dat je je leven even op
‘pauze’ zet. ‘Denk aan een bankrekening met schulden: je lichaam moet weer uit het rood komen.’
Uiteindelijk is in veel gevallen een burn-out te voorkomen door op tijd te signaleren dat je niet lekker
meer in je vel zit. Hogendoorn raadt aan om kritisch
naar je agenda te blijven kijken. Waar zit nog ruimte
om keuzes te maken? En dat geldt dan zowel voor
de situatie op het werk als privé.

• Breng structuur aan in je dag.
• Zet op dezelfde tijd je wekker.

TIPS

• Ga op dezelfde tijd naar bed.
• Eet op normale tijden.
• Beweeg! Binnen zak je weg in een

moedeloos en onvoldaan gevoel.
• Dwing jezelf ook om naar buiten te gaan.
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MELD JE
AAN VOOR DE
WORKSHOP

MAAK JOUW STAP VOORUIT MET DE
WORKSHOP 'BAAS OVER JE BURN-OUT'

O

ok bij CGMV krijgen we veel vragen binnen
van mensen die zich ziekmelden vanwege
werkstress of een burn-out. Ze komen uit
alle leeftijdscategorieën: jong en oud. Mannen en
vrouwen die stress ervaren op hun werk en die zich
bewust zijn van de risico’s om een burn-out te krijgen. Herken jij je hierin en wil je voorkomen dat je een
burn-out krijgt? Wij willen dat ook! Daarom ontwikkelden we, in samenwerking met Sarah Hogendoorn,
speciaal voor jou de workshop ‘Baas over je burnout’. In deze workshop focust zij op bewustwording
om zo een burn-out te voorkomen. Ze leert je te zien
of je kwetsbaar bent voor een burn-out en wat jouw
valkuilen zijn. ‘Soms moet je je leefpatroon drastisch
veranderen. Durf bepaalde keuzes te maken, zo kun
je een burn-out voorkomen. Dat is niet alleen voor
jou, maar ook voor je werkgever het beste.’
Hogendoorn leidt deze workshop. ‘We nemen eerst
de tijd om kennis te maken met elkaar en te delen op

WANNEER?
vakorganisatie

welke manier stress op dit moment een rol speelt in
je leven. We stellen je de vraag: Hoe is het nu echt
met je? En we gaan het hebben over wat stress is
en wat burn-out inhoudt en welke waarschuwingssignalen je lichaam en geest je geven. Je krijgt het
recept voor een burn-out te zien en gaat ontdekken in hoeverre jij aan dit recept voldoet. Daarnaast
leer je welke acties je kunt ondernemen om die
eventuele, dreigende burn-out een stap voor te
blijven.’
In deze workshop komen de volgende onderdelen
aan de orde:
•

Wat is (werk)stress, spanning, overspannenheid en burn-out?
Hoe herken je signalen van (werk)stress en spanning?
Welke signalen zijn op jou van toepassing?
Hoe ga je om met (werk)stress en spanning?
Wat maakt jou kwetsbaar voor een burn-out?
Hoe breng je verandering aan in je persoonlijke situatie?

De workshop ‘Baas over je burn-out’ wordt op woensdag 7 en woensdag 21 november 2018 gegeven
in Zwolle, Hanzelaan 342. Ga voor meer informatie naar www.cgmv.nl/burnout en meld je aan!
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jouw stap vooruit
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COLOFON
Baas over je burn-out is een uitgave van CGMV vakorganisatie. Bij CGMV geloven we dat jij van God
de tijd, het talent en de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven, en dat van je omgeving, tot bloei te
brengen. Je werk en carrière zijn daarin heel belangrijke onderdelen.
Wij zijn er voor je op alle momenten in je loopbaan, met inspiratie op het vlak van werk, leven en geloof.
Dat geldt voor werkgevers én werknemers. Samen zijn we onderweg. Vanuit een vertrouwde en veilige
omgeving bieden we jou precies de ondersteuning die je zoekt. Of dat nu (juridisch) advies is over werk,
inkomen of persoonlijke ontwikkeling.
Contact
www.cgmv.nl, info@cgmv.nl, 038 - 4254379
Vormgeving
IDD geeft aandacht, www.idd.nu
Verantwoording
De redactie besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens in dit whitepaper. Onjuistheden en
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. CGMV vakorganisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van dit whitepaper.
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