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‘ Hoe voorkom 
je burn-outs?’
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Meer informatie? 
Bekijk de website
bedrijfsoptimalisator.nl
eigenfundament.nl  
www.ovijmond.nl

‘ Hoe voorkom 
je burn-outs?’

dus streef je naar perfectie, werk je 
maar structureel over, terwijl je dat 
eigenlijk niet wilt - en brandt op 
die manier langzaam op.’
Maar ook emoties of gedachten 
die voortkomen uit drijfveren die 
niet bij ons passen, spelen een 
negatieve rol. ‘Het is dus zaak door 
persoonlijk leiderschap de grip op 
je leven terug te nemen. Dat is een 
keuze die je kunt én moet maken. 
Er is immers maar één persoon die 
het beste zijn leven kan indelen, 
zodat het bij hem of haar past. En 
dat ben jezelf.’

Wie ben ik?
Van Zuijlen en zijn team begelei-
den mensen met hardnekkige 
burn-outs. Hij laat hen eerst 
bewust worden dat de oorzaken 
bij henzelf liggen en dat ze dat 
ook accepteren. Van daaruit laat 
hij hen de beslissing nemen er iets 
aan te doen.
Maar hoe pak je dat aan? ‘Mensen 
met burn-out helpen we met het 
beantwoorden van de vraag: ‘Wie 
ben ik, wat zijn mijn eigen drijfve-
ren en welke komen voort uit mijn 
omgeving?’ Wij werken op zielsni-
veau, zodat de deelnemers hun 
vergeten stuk zelf weer zichtbaar 
maken. Een feest der herkenning. 
Als het eigen fundament helder is, 
dan wordt een vertaalslag naar de 
levensgebieden gemaakt: je gaat 
zowel je arbeidzame als privéleven 
opnieuw indelen naar de drijfveren 
en ambities die wél bij je passen. 
Die geven je namelijk energie. 
Situaties die niet bij je passen, 
daarvan neem je afscheid. Want 
die kosten je energie en branden 
je uiteindelijk op.’ 

Gouden sleutel
‘Elk persoon met een burn-out die 
we begeleiden, schrijft vervolgens 
een eigen haalbaar actieplan. 
Discipline om het vol te houden en 
regelmaat en continuïteit in het 
proces, zijn universele voorwaar-
den om het gestelde doel te kun-
nen bereiken. Wij richten ons op 
de ziel, zodat mensen blijvend her-
stellen en sterker uit de burn-out 
komen én ook niet terugvallen. Zo 
wordt een burn-out eerder een 
zegen, dan een vloek’, aldus Van 
Zuijlen.

‘Tijdens het proces worden men-
sen bewust: ‘Ik heb dit en dat te 
lang laten gaan, waardoor het ten 
koste van mezelf gaat.’ Vervolgens 
komt een stuk bewustzijn en de 
acceptatie dat de burn-out aan 
niemand anders ligt dan aan jezelf. 
Want JIJ hebt alle keuzes gemaakt. 
Dat je je door de werkdruk hele-
maal gek hebt laten maken, kwam 
omdat jij het liet gebeuren’, vertelt 
Van Zuijlen. ‘Het mooie is dat jij 
niet alleen de veroorzaker van het 
probleem bent, maar dat je daar-
mee ook direct de oplossing bent. 
Zodra je je dit realiseert, heb je 
zelf de gouden sleutel in handen 
om de grip op je eigen leven terug 
te nemen. Dit geldt zowel voor 
situaties in het werk als privé of in 
de liefde. Door persoonlijk leider-
schap te tonen, durf je de keuzes 
te maken die écht bij jouw per-
soonlijke drijfveren en ambities 
passen. Alleen dán neem je het 
roer succesvol in eigen handen.’

Resultaat
Deze aanpak is fundamenteler dan 
reguliere burn-out programma’s. 
‘Die richten zich op gedrag en 
terugkeer in het arbeidsproces. 
Wij werken op zielsniveau en pak-
ken de diepere oorzaken aan. 
Hierdoor herstellen mensen funda-
menteel met blijvend resultaat.’
Komen er stress gerelateerde 
klachten voor in uw bedrijf of bij 
uzelf? ‘Doe dan de quickscan 
(werk)geluk voor een eerste 
geluks- en risico-indicatie. Via de 
weblink www.eigenfundament.nl/
EIGEN Werkgeluk kunt u dat 
doen.’

‘Ook mensen zonder stressklach-
ten kunnen door deze aanpak hun 
(werk)geluksgevoel blijvend verho-
gen. Op naar een 9 voor geluk en 
succes!’, besluit Van Zuijlen.

Liefst 1 op de 7 werkzame mensen 
zegt te maken te hebben met een 
burn-out of deze te hebben 
gehad. Dat is een toename van dik 
50 procent ten opzichte van enkele 
jaren geleden. Deze opvallende 
ontwikkeling heeft flinke gevolgen 
voor zowel werkgever als werkne-
mer: want een bedrijf moet een 
langdurige afwezigheid zien op te 
lossen, terwijl het personeelslid 
zich extreem belabberd voelt en 
thuis moet herstellen.

Persoonlijk leiderschap
‘Mensen met stressklachten, al dan 
niet met een burn-out, hebben 
structureel te veel tijd en energie 
uitgegeven. Als je langdurig meer 
energie uitgeeft dan je hebt, 
brand je letterlijk op’, legt Patrick 
R. van Zuijlen uit.
Vaak wordt naar de werkgever 
gewezen. Burn-out-klachten zou-
den immers altijd door het werk 
komen. Maar in 90 procent van de 
gevallen is het een combinatie van 
werk én privé. Vrouwen lopen zelfs 
veel vaker tegen een burn-out aan, 
omdat zij naast een veeleisende 
baan ook het leeuwendeel van de 
opvoeding van de kinderen of de 
mantelzorg van ouders op zich 
nemen.
Van Zuijlen: ‘Gemiddeld gezien 
hebben mensen geen idee in 
welke mate ze geleefd worden 
door hun (werk)omgeving. Niet 
alleen veeleisende klanten, cultuur 
en leidinggevenden, maar ook ver-
wachtingen, gezin en gezondheid 
in de privé sfeer kunnen onrust-
zaaiers zijn. Centraal staat dat het 
bij de persoon met een burn-out 
aan een belangrijk ding ontbreekt: 
(werk)geluk via persoonlijk leider-
schap.’

Grip op je leven
Persoonlijk leiderschap betekent 
dat jij als mens (en ook als werkne-
mer) vanuit bewust leven de keu-
zes maakt die écht bij jou passen. 
Van Zuijlen: ‘Een voorbeeld: ieder-
een is in zijn oorsprong krachtig. 
Alleen stukje bij beetje breken we 
het af door te luisteren naar 
onrustzaaiers, zoals angst er één 
van is. Angst is altijd in de toe-
komst en draait om iets verliezen. 
Je bent bijvoorbeeld bang om fou-
ten te maken of nee te zeggen; 

Patrick R. van Zuijlen
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