RE-ATTACH AT WORK

Burn out versus bore out
Door Cecile Knook
De symptomen
Dachten we tot voor kort nog dat de burn out
eigenlijk de enige was die ons ‘klein kon krijgen’,
wat blijkt: er is ook nog een bore out. Deze
gluiperd weet op een sluipende manier vooral bij
mensen die weinig tot geen zelfvertrouwen en/of
een laag zelfbeeld, toe te slaan. Dus als jij onder
deze noemer valt, lees dan vooral verder!
Wat is het eigenlijk een bore out?
De reden waarom je er weinig tot niets over
hoort, is een stukje schaamte want zoals de
benaming al aangeeft: in tegenstelling tot de burn
out, wat voortkomt om te lang en te veel hooi op je
vork genomen te hebben, is de bore out dus
eigenlijk het gevolg van een te lange tijd
blootgesteld staan aan verveling. Dat met name
voorkomt op de werkplek. Je functie is weinig
boeiend, alles gaat op de automatische piloot – is
dit leven alles wat er is?

Nu komen we op het punt waarbij het
belangrijk is hierin vooral eerlijk tegen jezelf
te zijn. Want de klachten die je hebt
vanwege een bore out, zijn vergelijkbaar met
die van een burn out. Hierdoor wordt dus
helaas vaak de verkeerde diagnose gesteld.
Je slaapritme is verstoord, je bent aldoor
moe, zowel geestelijk als lichamelijk en
mede door het lage zelfbeeld, kan er juist
wanneer er veranderingen zijn in het werk,
dat stuk onzekerheid toeslaan.Kan ik dit wel
aan?’ De faalangst neemt toe en hierdoor
kom je in een soort van passieve houding.
Je stelt je onderdanig op en toont geen
(nieuwe) initiatieven.

Herkenning? Wat nu?
Ja en dan is het tijd om jezelf toch weer op het
juiste spoor te krijgen. Om te beginnen moet je
vanuit passiviteit naar activiteit zien te
komen. Geef eerlijk antwoord op vragen als:
Hoe ziet mijn leven eruit over 5 jaar? Wil ik
dan nog steeds op dit punt staan? En als ik
het verander, is dan hetgeen ik voor ogen heb,
wel iets waar ik blij van word? Volg trainingen,
je zou kunnen opteren een assertiviteitscursus
te volgen of een training die je helpt om uit je
vertrouwde kaders te stappen, dus uit die
comfortzone!
Afspraak is afspraak!
Stel doelen voor jezelf in en probeer jezelf er
zoveel mogelijk aan te houden. Maak
afspraken met jezelf, die je ook op papier zet
en eventueel bespreekt met je coach of met je
Re-Attach at Work therapeut. Je zult zien dat
iedere keer als je een mijlpaal hebt behaald,
dat het je zelfvertrouwen versterkt. Hou een
dagboekje bij, waarin je deze mijlpalen
noteert. Het geeft je een flinke energie-boost,
het stimuleert de aanmaak van endorfine en
motiveert je om nog meer doelen te behalen.

"If you think adventure is dangerous, try
routine it's lethal"

De winst?
De uiteindelijke winst is dat jij weer
plezier krijgt in je werk, niet langer in
een passieve rol zit en ook durft te
groeien zonder hierbij te
twijfelen aan jezelf. Natuurlijk is het
een pittige weg. Niemand zegt dat het
eenvoudig is. De weg is nu eenmaal
niet geplaveid. Maar uiteindelijk ben jij
degene die trots kan zijn, als jij weer
zelfverzekerd in het zadel zit!
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Niet denken maar doen!
Wat heel lastig is dat we in theorie denken: ‘Yes!
Ik ga ervoor’, maar dat tussen zeggen en doen
nog wel een hele grote stap zit. Toch is het
belangrijk dat je de vervolgstap zet. Want hoe
hard het ook klinkt, als jij geen initiatief toont,
verandert het niet. Zoek op internet naar
cursussen en trainingen die bij jouw visie
aansluiten. Hou het niet bij woorden, maar zet
het om in daden.
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