Stress en burn-out
voorkomen: steun
leidinggevende cruciaal
Een derde van de mensen die in bos en
natuur werkt, ervaart knelpunten in het
omgaan met stress en 4,3 procent heeft
een verhoogde kans om op korte termijn
een burn-out te krijgen. De belangrijkste
oorzaak hiervan is het verwerken van
veel (nieuwe) informatie in relatief korte
tijd. Een kwart van de Nederlandse
werknemers heeft last van ongewenst of
agressief gedag door externen. Binnen
bos en natuur ligt dit met 42 procent
aanzienlijk hoger. Ook dit levert stress
op. Maar wat is stress? Wat is het verschil
met werkdruk en wanneer spreek je van
overspannenheid en wanneer van een
burn-out? En het belangrijkste: hoe kun
je het voorkomen?
— Annemarie van Hoven, Marlies Kamps (Stigas)

> Stress is een lichamelijke reactie. Het brengt je
lichaam in een staat van paraatheid. Je polsslag
versnelt, je spieren spannen zich en je ademhaling versnelt en verdiept. Dit leidt tot een alert
reactievermogen (bijvoorbeeld bij een acuut
veiligheidsrisico), betere prestaties en concentratie (bijvoorbeeld bij een lastige klus), om daarna
vanzelf te verdwijnen. Van werkdruk spreken we
op het moment dat de balans verstoord raakt tussen de hoeveelheid werk die gedaan moet worden
en de hoeveelheid werk die iemand aan kan.

Uit balans
Stress wordt ongezond als je niet meer tot rust en
in balans kunt komen. Hoe ernstiger de spanning,
hoe meer het evenwicht in je lichaam verstoord
raakt. Bij overspannenheid komt iemand weer
in balans zodra de oorzaak wordt aangepakt. Bij
burn-out, een situatie van continu vermoeid, uitgeput en opgebrand zijn, verdwijnen de verschijnselen niet automatisch wanneer de oorzaak wordt
weggenomen. De drie belangrijke kenmerken van
burn-out zijn: emotionele uitputting, depersonalisatie (het gevoel hebben dat je jezelf niet bent,
je eigen gedachten niet herkent) en het gevoel dat
dingen die je altijd goed deed, je steeds slechter
afgaan.

Druk te hoog opgevoerd
De oplossing tegen ongezonde stress wordt vaak
gezocht in trainingen en cursussen om de mentale veerkracht van medewerkers te vergroten. Vol-
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gens Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Maastricht,
is het echter niet slim om continu te streven naar
de maximale inzetbaarheid van het individu. Volgens hem ligt het probleem niet bij de veerkracht
van de medewerker, maar bij de druk die door de
werkgever wordt opgevoerd. Werkgevers moeten
volgens Zijlstra beter kijken naar de capaciteiten
van het personeel en beseffen dat personeel niet
onuitputtelijk is in te zetten.

Rol leidinggevende cruciaal
Wat kan de werkgever beter wel doen? Volgens
Wilmar Schaufeli, arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht, is het van belang
om een open cultuur te creëren waarin werknemers zich veilig voelen om werkdruk, onderlinge
spanningen, ‘lastige’ collega’s of zaken die in de
privésfeer spelen te bespreken. Veel mensen die
uiteindelijk bij de bedrijfsarts eindigen, hebben naast hun werk en de druk die daarbij komt
kijken ook problemen in de privésfeer. Aan de
manager de taak om deze te herkennen. Schaufeli

foto Hans van den Bos, Bosbeeld

adviseert echt contact te maken. “Als manager
moet je niet alleen af en toe vragen hoe het met
je werknemers gaat, maar ook zelf het initiatief
nemen om het standaardantwoord te doorzien
‘dat het goed gaat’.”

werknemers met een hoge werkdruk en weinig
steun van hun leidinggevende 2,5 keer meer risico
op een burn-out hebben. Ook een hoge werkdruk
in combinatie met gebrek aan zelfstandigheid of
ontwikkelmogelijkheden in het werk verhoogt
volgens deze enquête de kans op een burn-out.

in het benutten van vaardigheden. Voorbeelden
van persoonlijke kwaliteiten zijn zelfvertrouwen,
optimisme, assertiviteit, stressbestendigheid,
persoonlijke effectiviteit en zingeving.

Geen individueel probleem
Volgens Schaufeli gaat het voor een groot deel
over goed werkgeverschap. Een hoge werkdruk,
onduidelijkheid over rolverdeling en conﬂicten
zijn factoren die een burn-out kunnen veroorzaken. Dit zijn zaken die deels te voorkomen zijn
door bijvoorbeeld medewerkers zelf hun werktijden in te laten plannen en inspraak te geven in
werkprocessen. Volgen Schaufeli moeten we een
burn-out niet benaderen als een individueel probleem. Dat is het makkelijkst, want dan hoef je
als bedrijf niet te veranderen. Toch is dit vaak niet
de oplossing. De aanleiding van een burn-out kan
wel individueel zijn, maar de oorzaak ligt vaak op
bedrijfsniveau. Deze stelling wordt ondersteund
door de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS, waaruit blijkt dat vooral

Energiebronnen en persoonlijke
kwaliteiten zijn cruciaal
Naast het verminderen van de werkdruk spelen
ook het hebben van energiebronnen en persoonlijke kwaliteiten een rol in het voorkomen van
stress. Onder energiebronnen worden aspecten
van het werk verstaan die energie geven, bronnen
waaruit geput kan worden als je geconfronteerd
wordt met stressfactoren. Voorbeelden om om te
gaan met stress zijn: het hebben van regelruimte
of autonomie om je werk uit te voeren, sociale
steun van collega’s en van de directe leiding, feedback over je persoonlijk functioneren, teamsfeer,
inspirerende werkomgeving, rolduidelijkheid, participatie in de besluitvorming, ontplooiingsmogelijkheden, zekerheid van de baan en afwisseling

Jacqueline Kraan, vakbondsbestuurder
CNV, verantwoordelijk voor de sector
Bos en natuur
“In het cao-overleg heb ik gevraagd om een onderzoek naar de werkdruk in de sector. Je ziet dat
er overal bezuinigd wordt omdat de subsidies en
de ledentallen teruglopen. Er zijn steeds minder
mensen voor hetzelfde werk. Doordat functieomschrijvingen vaak verouderd zijn, ontstaat er onduidelijkheid over de uit te voeren taken: er zijn taken
bijgekomen, maar wat kan er af? Mijn ervaring is
dat als je zaken bespreekbaar maakt, je samen naar
een oplossing kunt zoeken. Weten dat je het niet
alleen hoeft te doen, lucht vaak al enorm op. Soms
is een luisterend oor al genoeg, soms is het nodig
dat iemand tijdelijk een paar taken minder te doen
krijgt. Zelf heb ik een aantal jaren geleden ook
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een burn-out gehad. Ik heb geleerd bij mezelf de
signalen te herkennen dat het de verkeerde kant
uitgaat: ik ga bepaalde plaatsen mijden, ik raak
heel snel geïrriteerd. Ik maak dan meteen pas op de
plaats. Vroeger voelde het als een nederlaag aan te
geven dat ik bepaalde zaken niet meer kon doen,
nu vind ik het een teken van sterkte dat ik mijn
grenzen aangeef en merk ik dat het ook gewaardeerd wordt.”

Ronald Vorenhout, tot eind 2016
boswachter en handhaver bij
Natuurmonumenten, vanaf 1 januari
2017 zelfstandig consultant
“De hoeveelheid werkt neemt toe en het aantal
mensen waarmee het gedaan moet worden neemt
af. Ik werkte in twee functies, werd op meerdere
plekken ingezet en was eigenlijk nooit klaar. Dat
leverde stress op. In het voorjaar van 2016 kreeg ik
een burn-out. Mijn lichaam zei: het is over en uit,
ik doe niet meer mee. Ik heb zelf de regie gepakt
en heb gesprekken gevoerd met de bedrijfsarts, de
huisarts en een psycholoog. Wat ik elke werknemer
kan adviseren: trek op tijd aan de bel en maak je
werkdruk bespreekbaar. Tegen werkgevers zou ik
willen zeggen: maak keuzes. Voor mensen met een
burn-out heb ik de tip niet meteen met medicijnen
te beginnen, dat lost uiteindelijk niets op. Na mijn
burn-out heb ik besloten voor mezelf te beginnen.
Wat ik anders ga doen? Ik ga bewust plannen, mijn
werk en mijn vrije tijd. En ik ga ‘nee’ zeggen als het
te druk wordt.”

Dominique van Toorn, senior adviseur
HRM bij Staatsbosbeheer
“We weten vrij goed wat er speelt bij de medewerkers, onder andere door het medewerkersonderzoek dat we elke twee jaar houden. Veel
medewerkers van Staatsbosbeheer zijn bevlogen.
Dat is mooi, maar ook een valkuil: het kan het lastig
maken om je werk los te laten. De organisatieindeling van Staatbosbeheer is afgestemd op
provinciale grenzen en de functie van teamleider is
geïntroduceerd. Het is hun taak om medewerkers
te coachen hoe om te gaan met werkdruk en stress,
ook preventief. Om hen toe te rusten voor hun taak
is een speciaal leiderschapstraject opgezet waarin
we in leergroepen mensen met veel ervaring binnen
Staatsbosbeheer verbinden met de frisse blik van
nieuwkomers.
In 2012 hebben we meegedaan aan het onderzoek
van Stigas naar agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke functie. Naar aanleiding van
de inzichten uit het onderzoek en de uitkomsten
van het medewerkersonderzoek hebben we een
netwerk voor collegiale ondersteuning opgezet.
Ook hebben we nog eens goed naar onze protocollen voor opvang en nazorg gekeken. Met je
collega’s praten over wat je is overkomen is nu
toegankelijker en helpt in het verwerkingsproces.
Opvattingen over stress zijn aan verandering
onderhevig. Wat mij betreft is de insteek van
gezondheidspsychologe Kelly McConigal interessant. Zij betoogt dat stress slecht voor je is als
je dénkt dat het slecht voor je is. Kortom, het
perspectief waarmee je naar stress kijkt, beïnvloedt
de manier waarop het zijn effect heeft op jezelf en
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Stresstest - Zit jij in de gevarenzone?
Deze test laat zien of je verhoogd risico loopt op het
ontwikkelen van gezondheidsklachten. Lees onderstaande vragen
rustig door en antwoord vooral eerlijk.
Heb je moeite om je écht te ontspannen en sta je voortdurend
op scherp?
Merk je dat je minder zin hebt in dingen die je normaal
leuk vindt?
Raak je snel geïrriteerd, heb je snel ruzie, of reageer je
snel emotioneel?
Heb je moeite met het loslaten van dingen?
Heb je last van spierpijn, rugklachten, stijve schouders of
regelmatig hoofdpijn?
Merk je dat je een verminderde weerstand hebt, of ben je
vaak verkouden?
Val je moeilijk in slaap, of word je ‘s nachts wakker, of
heb je meer moeite om weer in slaap te komen en ben je ‘s
morgens niet uitgerust?
Is jouw werk nooit af en blijf je maar doorgaan?
Ben je na je werk uitgeput en komt er haast niks meer uit
je handen?
Kan jij je steeds minder goed concentreren en maak je meer
fouten?
Wanneer je op bovenstaande vragen zeven of meer keer ‘JA’ hebt
geantwoord, dan is de kans groot dat je uit zult vallen.
(Bron: NBOPC - http://www.nederlandsburnoutpreventiecentrum.nl)

je omgeving. Als je het sneller kloppen van je hart
bijvoorbeeld ziet als een actie van je lichaam om
meer zuurstof rond te pompen en je zo te helpen
om de uitdagingen in je leven aan te gaan, zullen
je aderen zich niet ongezond aanspannen. Iets wat
wel gebeurt als je stress als iets negatiefs ziet. Daarnaast wijst ze erop dat er een hormoon vrijkomt,
als fysieke reactie bij stress, dat mensen socialer
maakt. Als je er dan voor kiest om je te verbinden
met andere mensen, creëer je veerkracht. Dus het
zijn vooral je gedachten die invloed hebben op hoe
je stress ervaart.”

Meer info: Annika van Dijk, VBNE,
a.vandijk@vbne.nl

