RE-ATTACH AT WORK

Recruitment en burn-out stigma's
Door Cecile Knook

Het lijkt haast niet mogelijk te zijn maar helaas, de
waarheid is heel hard. Onderzoeken hebben
aangetoond dat wanneer een sollicitant ‘burn-out’
op het cv heeft staan, minder kans hebben om te
worden uitgenodigd voor een (vervolg-) gesprek.
Een oerwoud van stigma’s, waarin bijna geen
doorkomen aan is. Een onderzoek wat is gedaan
aan de UGent, waarbij 1700 fictieve kandidaten
werden beoordeeld door 425 Vlaamse recruiters.
Wat alle kandidaten gemeen hadden, was dat ze
een periode in hun carrière kenden, waarin ze niet
werkzaam zijn geweest. Wat varieerde van burnout, fysieke verwondingen, persoonlijke redenen,
tot werkloosheid. Hoe verrassend is de uitkomst
van dit onderzoek dat kandidaten met een burnout verleden, de laagste kans hadden op een
vervolggesprek. (Bron: UGent).

Onkunde?
Uit het onderzoek is ook naar voren
gekomen dat de recruiters van mening zijn
dat een potentiële kandidaat met een burnout verleden, minder stressbestendig is.
Om dan door te vloeien naar het volgende
stigma: mensen met een burn-out verleden,
zouden een hogere kans hebben om uit te
vallen wegens ziekte. Ook in het
leidinggeven en het opnemen van nieuwe
stof, bijscholingen of studies, scoren ex burnout patiënten volgens de recruiters in het
onderzoek, gemiddeld lager. Tot slot is er
ook duidelijk naar voren gekomen dat de
recruiters denken dat de kandidaat een
minder hoog aanpassingsvermogen heeft en
een stuk flexibiliteit mist, om aan te kunnen
passen aan veranderingen in de
omstandigheden op de werkplek.

Niemand weet…
Naar aanleiding van deze blog kan de
verleiding ontstaan om het burn-out verleden
te verzwijgen. Echter wordt dit sterk ontraden.
Je kunt weliswaar op de korte termijn je
kansen vergroten, maar als we kijken naar de
lange termijn en het effect hiervan, is de
oprechte nieuwe start eigenlijk verkeken.
Waarbij er toch een schuldgevoel blijft knagen.
Geen aanrader dus! Wat je veel beter kunt
doen is tijdens een sollicitatiegesprek,
wanneer je burn-out ter sprake komt, hier
praktijkvoorbeelden aandraagt die aangeven
hoe jij hiermee om bent gegaan, om de
vooroordelen te ontkrachten. Natuurlijk kan
het voorkomen dat een bedrijf je op grond van
een burn-out niet wil aannemen. Bedenk dan:
als een organisatie een dusdanig menselijk
aspect niet in acht neemt, deze werkplek jou
niets te bieden heeft.

"If you want to be trusted, be honest"

Grenzen aangeven én bewaken!
Wat vooral belangrijk is dat je niet alleen je
grenzen aangeeft, maar deze ook bewaakt. Ook
al voel jij jezelf stukken beter, toch is het
raadzaam om niet te veel hooi op je vork te
nemen. Uiteraard kun je bij Re-Attach at Work
ook terecht voor adviezen en hulp, op weg naar
een nieuwe baan. Neem gerust contact op.
Tijdens een oriënterend (telefoon-) gesprek,
kunnen we beoordelen wat ik voor jou kan
betekenen.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Vergeet daarnaast nooit, dat tijdens het
sollicitatiegesprek er geen vragen over je
gezondheid mogen worden gesteld en/of over
het ziekteverzuim bij je vorige werkgever. Deze
vragen mogen uitsluitend worden gesteld tijdens
een aantellingskeuring, waarbij belangrijk is om
te weten dat deze medische keuring in slechts
enkele functies is toegestaan (Bron:
Rijksoverheid). Solliciteer alleen op functies die
bij je passen. Als jij voornemens bent om 20 uur
per week te werken, kies dan bij voorkeur niet
voor een functie waarin je minimaal 24 uur per
week, beschikbaarheid moet garanderen.

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.

