RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn-out en vluchtgedrag

Zie je herkenning in de volgende zinnen? Bij
jezelf, je partner die burn-out is of een andere
dierbare? ‘Ik ben er klaar mee!’, ‘Ik trek het niet
meer’, ‘Ik voel mezelf niet meer happy, en wil weg
hier!’. Dit kunnen tekenen zijn dat er sprake is van
vluchtgedrag. Hoe werkt dat nu precies? Vaak
begint het wanneer het lastig voor je is om ‘nee’ te
zeggen. Je bent enerzijds trots dat je werkgever je
steeds meer projecten geeft, maar als het begint
over te lopen, mede door andere zaken die
spelen, zoals (financiële-) problemen binnen je
thuissituatie, is de fundering gelegd om op een
zeker moment hinder te ondervinden van
vluchtgedrag.
Maar als ik het niet doe, wie doet het dan?
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en het
idee onmisbaar te zijn, maakt dat je doorgaat met
projecten aannemen, terwijl je al omkomt in het
werk. Toch is het van belang je grenzen duidelijk
aan te geven. Niet leuk, maar uit zelfbehoud, een
noodzaak! Alleen daarin spelen weer facetten
mee als: ‘Straks raak ik mijn baan kwijt’, ‘Ik ben de
enige in het bedrijf die dit kan’. Misschien een
verrassing, maar zelfs als jij er niet zou zijn, draait
het bedrijf echt wel door.

De boog kan niet aldoor gespannen staan,
zorg daarom ook voor voldoende
ontspanning. Maak het vooral bespreekbaar,
om te voorkomen dat je in spagaat komt te
staan en te lang over je grenzen heengaat,
met alle gevolgen van dien!

Op de vlucht voor…
Wanneer mensen toch doorgaan met het
niet bewaken van de eigen grenzen, komt
het voor dat op een zeker moment de rek er
echt uit is. Noodsprongen om te besluiten
naar het buitenland te vertrekken is daar een
goed voorbeeld van. Maar helaas… waar je
ook ter wereld naar toegaat, je neemt jezelf
en de daarbij behorende problematiek met je
mee. Tijd om schoonschip te maken, waarbij
het raadzaam is, om eerst je ankers uit te
gooien. Dit alles start met een open en
transparant gesprek op je werkplek en maak
indien de organisatie waar je werkzaam voor
bent, hiervoor openstaat, gebruik van een
goed traject, die bijdraagt aan je herstel van
het burn-out zijn.

Vervolg:
Ook zeker nu, in een tijdsgeest waarbij
thuiswerken vooral de norm is, geeft ook dit de
nodige stresserende factoren. Privé en werk
lopen door elkaar heen, eventuele kinderen
die niet de hele dag stil te houden zijn en
waarbij je dus op een plek in huis moet gaan
werken, die daartoe eigenlijk niet geschikt is.
Tel hierbij op dat het sociale aspect, het
kletspraatje bij de koffieautomaat of het even
sparren met een collega, niet vanzelfsprekend
is.
De weg terug
Wanneer het besef is gekomen dat vluchten
geen zin heeft, is de tijd gekomen om voor
jezelf te accepteren dat je het niet alleen hoeft
te doen, bij het herstellen na burn-out te zijn
geweest. Heel belangrijk hierin is, dat je echt
goed naar je lichaam gaat luisteren. Accepteer
hulp, het helpt je om de weg naar herstel te
vergemakkelijken. Zorg voor gezonde
voeding, hydrateer en maak een wandeling.

“Can I just disappear?”

Vergeet niet te genieten!
Al is het vooralsnog lastig voor te stellen, maar
met de juiste begeleiding, goed voor jezelf te
zorgen en echt rustmomenten te kiezen, zal het
gevoel te ‘moeten vluchten’, verdwijnen. En
hoewel het zeker niet onderschat dient te
worden, want helaas zien we nogal eens dat
mensen het burn-out zijn bagatelliseren, is het
zeker van belang je ook niet te laten opjagen
door de werkgever, en/of de verzekeringsarts.
Neem niet alles voor waarheid aan. Tot slot:
Investeren in jezelf, is de beste investering die je
kunt doen!
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Vervolg:
Uiteraard is doseren het toverwoord, want ook
hierin is het belangrijk om niet tot het uiterste te
gaan. Wil je eens van gedachten wisselen, over
hetgeen Re-Attach at Work voor jou kan
betekenen? Neem dan contact op, waarbij we
samen kijken naar de mogelijkheden voor een
traject wat perfect aansluit bij jouw wensen.

ReAttach is een kortdurende

het verwerken van meerdere zintuiglijke

interventiemethode die is gericht op het

prikkels gestimuleerd, overtuigingen

verwerken van informatie, emoties en

worden weg gehaald en behandeld. De

gebeurtenissen.Tijdens de behandeling

cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt

is een milde maar heel effectieve therapie.

