RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en communicatie
Door Cecile Knook
Het is de toon die de muziek maakt… deze zin is
in communicatie een heel belangrijk gegeven.
Alleen wat als je burn-out bent? Is het dan ook
mogelijk jouw taalpatronen anders in te zetten,
zodat je wél begrepen wordt in hetgeen je wilt
overbrengen? Loop jij ook aan tegen het feit dat
het lijkt alsof de communicatie tussen mensen die
dicht bij je staan, soms op vierkante wielen gaat?
De levenservaring en ook onze persoonlijkheid,
heeft invloed op de wijze van communiceren. Zo
is voor iedereen de wijze van communiceren
anders. Met dit blog proberen we wat meer
inzichten mee te geven, waarom communicatie
niet altijd zo vanzelfsprekend is als we denken.
Ik ben ik, en jij bent jij
Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. We hebben
allemaal zo ons eigen referentiekaders. Dit alles
heeft te maken met zowel levenservaring maar
ook een deel opvoeding en
karaktereigenschappen spelen hierin een grote
rol, hoe we reageren in communicatie. Hierdoor
zijn we het (gelukkig) niet altijd met elkaar eens.

We hebben allemaal onze eigen visie. Vooral
tijdens en ook na burn-out te zijn geweest,
zien we regelmatig, dat we op een andere
wijze kijken naar situaties als voor we burnout zijn geraakt. Door te proberen, zaken
vanuit een ander perspectief te bekijken, dus
jezelf proberen in te leven op hetgeen
dierbaren, collega’s of vrienden, te vertellen
hebben. Uiteraard is dit iets anders dan je
mening of visie aan te passen aan de ander,
maar het wil soms weleens helpen om elkaar
dan wél beter te begrijpen. Het is vooral
belangrijk niet te ‘streng’ voor jezelf te zijn.
Een burn-out gaat nu eenmaal vaak gepaard
met een wat korter lontje.

Communicatie met je partner
Burn-out zijn kan ook zijn weerslag hebben op
je relatie. Daarom is het zeker van belang je
partner bij jouw (herstel-) proces te betrekken.
Re-Attach at Work, vindt het dan ook
belangrijk dat een eventuele partner betrokken
wordt bij het traject. Op deze wijze, kan er een
compleet beeld worden geschetst, en waar
nodig, een duidelijk plan van aanpak worden
opgesteld, waar het communicatie betreft. Een
paar punten waar we mee aan de slag gaan
zijn:
1.Maak duidelijke afspraken (bewaak hierbij je
grenzen)
2.Realiseer je dat een relatie een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is
3.Uit je waardering naar elkaar
4.Maak het niet te ‘zwaar’

“Het belangrijkste in communicatie is te horen
wat er niet wordt gezegd”
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Ook de communicatie naar de bedrijfsarts, het
uitkeringsorgaan, en de werkgever, zijn
belangrijke zaken die we tijdens een traject
kunnen oppakken. Uiteraard is het belangrijk te
realiseren dat de werkgever hierbij ook zijn of
haar bijdrage dient te leveren. Wanneer de
werkgever nogal ongeduldig is van inborst, kan
dit jou blokkeren om open en transparant te
communiceren. En ook al is het een gegeven dat
de bedrijfsarts onafhankelijk moet zijn in zijn/haar
advies ten aanzien van de werknemer die burnout is en het bedrijf waar je werkzaam voor bent,
zien we in de realiteit helaas toch nog gebeuren
dat het belang van het bedrijf prioriteit krijgt.
Belangrijk hierin is, dat wanneer je het gevoel
hebt dat de bedrijfsarts niet objectief is in het
advies, dat het van belang is, hiervan melding te
maken. Alleen samen kunnen we tot het
gewenste resultaat komen.

Vervolg:
Het eerste punt, waarbij de grenzen bewaken
hoort, gaat niet alleen op voor de persoon de
burn-out is. We zien helaas maar al te vaak dat
de partners van, zichzelf in een soort van
radiostilte hullen. Maar juist door niet te
communiceren, sluit je eigenlijk jezelf af voor de
ander. Terwijl wanneer je het uitspreekt wat het
met jou als partner doet, zonder hierbij
aanvallend of hard te zijn, kun je de
communicatie op gang houden.
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