RE-ATTACH AT WORK

Onzekerheid en burn-out
Door Cecile Knook
Steeds meer wordt er onderzoek gedaan naar de
verbanden waaróm iemand burn-out raakt.
Inmiddels steekt ‘onzekerheid’ steeds meer de
kop op. Eigenlijk ook niet heel erg verrassend,
want: vaak zijn mensen die onzeker zijn, ook juist
degene die de welbekende ‘lat’ (te) hoog leggen
voor zichzelf. Feit is dat het in ieder geval een
behoorlijke belemmering kan zijn op weg naar je
herstel. We gaan eens meer inzoomen op
onzekerheid. Dat het meer is dan onzeker zijn
over jezelf, zal aan het einde van dit blog duidelijk
worden. We gaan om te beginnen eerst kijken
naar de verschillende vormen van onzekerheid.
Want ook hierin zitten zowel raakvlakken als
tegenstellingen.

Vervolg: Wanneer we niet aan dit
‘verwachtingspatroon’ kunnen voldoen, die
we eigenlijk onszelf aanmeten, hebben we
het gevoel te ‘falen’. Maar faal je als je niet
24/7 vrolijk en opgewekt bent? Dat je niet
overal in uitblinkt? Nee! We kunnen nu
eenmaal niet overal goed in zijn, of hoog
scoren. Wanneer je accepteert waar jouw
talenten liggen, geef je jezelf meer ruimte om
te kunnen zijn wie je bent en ook om in te
zien, dat niemand perfect is! Dit stukje
zelfacceptatie, maakt dat je meer
zelfvertrouwen krijgt.

Onzekerheid over jezelf

Ook hierin kunnen we helaas wederom de
(social-) media-kanalen medeverantwoordelijk stellen. Waarbij een
kanttekening gemaakt dient te worden bij alle
‘influencers en BN-ers’, die terwijl ze al
maatje xxs hebben, nog steeds driftig
photoshoppen. Dan te bedenken dat ons
aller ‘Barbie’, die als zij een écht mens zou
zijn, een BMI van 16 zou hebben (een BMI
tussen de 19,5 en 25 wordt als gezond
gezien). Dit onderzoek is gedaan door een
diëtist uit de US.

Het is geen ‘rocket science’, om te weten dat
zelfvertrouwen een mens goed doet. Helaas zijn
we niet altijd even zelfverzekerd. Mede door alle
media, wordt een ideaalbeeld geschetst en
worden we geacht om wondermensen te zijn die
alle ballen in de lucht kunnen houden: de perfecte
werknemer, de altijd vrolijke partner en ouder en
daarnaast ook nog in staat om alle
vriendschappen te onderhouden, te sporten en de
hobbyclubs na te lopen.

Onzekerheid over uiterlijk

Vervolg:
Dan niet te vergeten de fillers, siliconen en
andere cosmetische (of verminkende)
ingrepen, die men laat doen om de
veroudering tegen te gaan. Waarbij we
inmiddels ook weten dat deze ingrepen niet
altijd even onschuldig zijn. Het plastisch
chirurgisch zelfvertrouwen, eist een hoge tol.
Terwijl het werken aan je zelfvertrouwen en/of
trauma’s waardoor je een gebrek hebt aan
zelfvertrouwen, je onderaan de streep meer
oplevert dan niet lichaamseigen materialen in
je lichaam te laten proppen, voor duizenden
euro’s.

Vervolg: Je negeert de red flags die je
lichaam jou probeert te laten zien en je blijft
doorgaan. Hulp vragen? Echt niet! Want dat
zou een teken van zwakte zijn. En hoewel veel
mensen die burn-out zijn, heel erg lang op hun
reserves doorgaan, komt hoe dan ook de
kater. Want je lichaam kan op een gegeven
moment niet meer. Hierdoor kom je juist in
een situatie die je wilde voorkomen: uitvallen
op je werk…

Onzekerheid over functioneren

Mensen die een ernstige ziekte overwonnen
hebben, of te maken hebben gehad met een
hartstilstand, hebben vaak lange tijd nodig om
weer vertrouwen te krijgen in het lichaam en in
zichzelf. Dat geldt ook voor burn-out. Het idee
weer terug te moeten keren op de werkplek,
de scheve gezichten van collega’s, wat
uiteraard een aanname is, en weer stappen
gaan zetten om weer, deze keer op een
verantwoorde wijze aan het werk te gaan.

We kunnen het niet vaak genoeg
benadrukken: perfectionisme kan zeker een
grote trigger zijn om burn-out te raken. Door
niet (op tijd) toe te geven dat je energielevel
daalt, de vermoeidheid steeds meer de kop
opsteekt en je daarnaast allerlei lastige
kwaaltjes krijgt, kom je steeds meer in de
gevarenzone.

Onzekerheid en herstel na burn-out

“Laat los wie je denkt te moeten zijn”
.

.

Vervolg: Dus wanneer jij op atb weer aan het
werk gaat, om te beginnen met twee uurtjes, laat
hieraan niet tornen als je leidinggevende vraagt,
kan het misschien drie uurtjes? Geef je grenzen
aan en bewaak ze! Door ‘nee’ te zeggen tegen
een ander, zeg je ‘ja’ tegen jezelf!
Durf te genieten
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Vervolg:
Neem de tijd om op te bouwen, zorg hierbij voor
de juiste back-up, door bijvoorbeeld een goed
burn-out traject te volgen, in combinatie met een
training voor je zelfvertrouwen een boost te
geven. Blijf vooral eerlijk tegen jezelf. Bemerk je
dat het werk je tóch te veel stress geeft en/of je
lijkt weer terug te gaan vallen in oude
gewoonten, misschien is het wel tijd geworden
om een andere baan te gaan zoeken. Zorg voor
de juiste balans!

In deze wereld waarin alles sneller moet en
waarbij er nagenoeg geen ruimte meer is voor
een stukje empathie, is het vooral taak om jezelf
te gunnen om te mogen genieten. Stel wensen
niet uit tot ‘later’, want als ‘later eerder komt, ben
je te laat’. Maak die reis, begin met die nieuwe
hobby, maar bovenal: doseer. Overdaad
schaadt. Je kunt voor meer informatie uiteraard
contact opnemen, of kijk voor meer informatie op
de website van Re-Attach at Work.

Maak een stappenplan
Maak samen met je werkgever, eventuele
uitkeringsorgaan en de burn-out therapeut een
goed stappenplan. Het is belangrijk dat alle
partijen zich hieraan houden.
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