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KENNIS & KUNDE

Als loopbaancliënten die een burn-out hebben bij je aankloppen, dan wil je 
daarmee aan de slag, want dat is je vak. Bij een burn-out echter, heeft de cliënt 
te weinig energie om onbevooroordeeld te kijken naar zijn loopbaanbehoefte, 
drijfveren, waarden en toekomst. Pas als de cliënt door de grootste dip heen is, 
weer wat energievoorraad heeft opgebouwd en voldoende houvast ervaart om 
met de dagelijkse emotionele schommelingen om te gaan, kunnen de eerste 
stappen in het reïntegratieproces gezet worden en kan met de loopbaanvraag 
aan de slag gegaan worden.

Anita Roelands

Wat komt eerst: 
reïntegreren of 
loopbaanwerk? 
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Terwijl je samen met de zieke cliënt de terugkeer 
naar (ander) werk onderzoekt, kunnen allerlei paniek 
veroorzakende gebeurtenissen (met bedrijfsarts, 
werkgever of in de privésituatie) dit proces versto-
ren. Daarom is het belangrijk om eerst de basis-
energie, innerlijke stabiliteit en veiligheid op orde te 
krijgen, alvorens met loopbaanvragen aan de slag 
te gaan. 

Waarom heeft bespreken en onderzoeken van 
loopbaanvragen bij een burn-out aanvankelijk nog 
weinig nut? Omdat er simpelweg de energie niet 
voor is. We zien burn-out als een fysieke uitput-
tingsreactie van lichaam en geest als gevolg van 
langdurig gebruik van het stresssysteem (roofbouw) 
op het lichaam. De accu is leeg, de energie is op. Als 
gevolg van deze lege accu krijgen mensen vervol-
gens fysieke, cognitieve en psychische klachten, 
waarvan vooral het gebrek aan concentratie, de 
grote onrust, een laag relativeringsvermogen en 
emotioneel reageren hen tijdens loopbaangesprek-
ken flink in de weg zitten. 

Hoe komt dat? 
Mensen met een burn-out zijn onrustig en emoti-
oneel omdat ze nog in de ‘overdrive’ zitten: door 
een overmatig gebruik van het neuro-hormonale 

systeem, blijft dit systeem aan staan, met als gevolg 
dat ze zelfs in rusttoestand alert en waakzaam 
blijven. Emotionele hersengebieden nemen het 
over en de cognitieve functies in de hersenen, die 
nodig zijn om goed over loopbaanvragen te kun-
nen nadenken, krijgen vanwege de hierdoor verder 
leeglopende accu minder brandstof toegevoerd. 
Met als gevolg dat praten over het huidige werk 
minder logisch en met veel emoties gepaard gaat of 

een opmerking van de leidinggevende of bedrijfsarts 
hard binnenkomt en niet gerelativeerd kan worden.

In deze toestand naar je loopbaan kijken, kan 
resulteren in gekleurde loopbaanwensen. Cliënten 
in deze toestand geven bijvoorbeeld te kennen niet 
meer terug te willen naar hun huidige baan of zeg-
gen zelfs helemaal nooit meer te willen werken. Dit 
soort uitspraken past bij de beginfase van een burn-
out en hoeven derhalve maar deels serieus genomen 
te worden. 

Door burn-out gekleurde loopbaanwensen zijn bij-
voorbeeld ook het verlangen boswachter te worden 
of een bed and breakfast in Frankrijk te beginnen. 
De vraag is in hoeverre ze dat daadwerkelijk willen of 
dat het een weerslag is van hun sterke behoefte aan 
rust en verlangen los te komen van de huidige nare 
situatie. Ook hier is het advies om de geuite wens 
te onthouden, maar er nog niet serieus mee aan 
de slag te gaan zolang de cliënt nog te vermoeid, 
opgejaagd en emotioneel is. 

Wat dan wel?
Zolang de burn-out nog te veel op de voorgrond 
staat met angst, paniek, behoefte aan adviezen over 
omgang met bedrijfsarts en leidinggevende, enzo-
voort, werk dan liever eerst aan opbouw van energie 
door middel van het 3-B programma, waarbij het 
herstel van burn-out wordt onderverdeeld in drie 
stappen (Basis, Bewust, Bekwaam). Stap één, Basis, 
gaat over stabiliseren van de stresshormoonbalans 
en allerlei regelsystemen in het lichaam, vinden van 
rust en opbouw van energie.

Hoe doe je dat?
Bij aanvang van een burn-out is de ontreddering 
groot. Je kunt iemand doorsturen naar een burn-
outexpert of er zelf mee aan de slag gaan. Je geeft 
allereerst houvast door middel van educatie over 
het stress- en herstelsysteem, waarbij je in feite 
uitlegt hoe iemand zijn accu kan vullen en waardoor 
iemands accu leegloopt. Daarnaast geef je adviezen 
en maak je afspraken op het gebied van daginde-

Het is belangrijk om eerst de 
basisenergie, innerlijke stabiliteit en 
veiligheid op orde te krijgen
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ling, voedingspatronen, sport en beweging en 
verbetering van de slaap.

Hierbij is het van belang om te kijken of er genoeg 
momenten van herstel in de dagindeling zitten. 
Als houvast krijgt de cliënt een aantal leefregels 
aangereikt, denk hierbij aan: psychische en zintuig-
lijke overprikkeling voorkomen, overdag prettige 
dingen doen, die echter kortdurend zijn, met na 
elke inspanning een ontspanning, schermgebruik 
beperkt houden en ‘opslomen’ in de avond. Dit 
hoort allemaal bij stap één, Basis. Als de cliënt in 
deze fase al moet reïntegreren omdat “de drempel 
naar het werk anders te groot wordt”, dan is daar 
nog onvoldoende basis – energie en emotionele en 
fysieke weerstand – voor. Beter is het om niet te veel 
over loopbaanstappen of werk te praten, vooral als 
de oorzaak van de burn-out mede bij de werkom-
standigheden ligt.

Soms kan echter de paniek over terug moeten keren 
naar werk of vanwege een rotervaring met een 
leidinggevende zodanig groot zijn en het herstel 
dwarsbomen, dat loopbaanbeslissingen (Tweede 
spoor? Werken/reïntegreren op een andere afdeling? 
Andere casemanager in plaats van de huidige lei-
dinggevende?) noodzakelijk zijn om rust te kunnen 
krijgen. Ook hierbij is het uitgangspunt: rust krijgen 
staat voorop.

En wanneer kun je wel reïntegreren en aan loop-
baanvragen gaan werken? Als de cliënt in het 
bewuste contact met het eigen lichaam uit de ‘over-
drive’ is gekomen. Om uit de overdrive te komen is 
het belangrijk dat de cliënt het verschil voelt tussen 
‘valse’ (adrenaline en cortisol) en echte (accu) ener-
gie en tussen inspanning (stresssysteem staat aan) 
en ontspanning (herstelsysteem staat aan) en de 
cliënt de eigen signalen kent (stap twee, Bewust) die 
aangeven dat de accu bijgevuld mag worden.

In het boek Nooit meer burn-out! worden hier ver-
schillende handvatten voor gegeven. De continue 
roofbouw is doorbroken, met als gevolg dat de 

cliënt beter kan slapen, zich beter kan concentre-
ren en wat realistischer vanuit rust en met zowel 
verstand als gevoel de werkelijke loopbaanwensen 
kan onderkennen.

Bij stap twee, Bewust, vergroot je het nooit-meer-
burn-outbewustzijn. Je helpt inzicht te krijgen over 
redenen waarom het stresssysteem steeds aangaat. 
Je leert de cliënt ook de bijbehorende signalen 
herkennen zodat hij op tijd doorheeft op welke 
momenten er energie wegloopt. En daarnaast aan 

de gang gaan om het piekeren stop te zetten. Bij 
deze tweede stap kunnen tevens de eerste reïntegra-
tiestappen gezet worden en kan een begin gemaakt 
worden om te reflecteren op de loopbaan. 

Als iemand aangeeft eerst in het huidige werk te 
willen reïntegreren alvorens een loopbaanstap te 
nemen, zou je bij 50% reïntegratie de loopbaange-
sprekken kunnen opstarten. Een cliënt is dan inmid-
dels aangeland bij stap drie, Bekwaam, bekwamen 
in stressmanagement en omgaan met de dagelijkse 
uitdagingen in en buiten werk. 

De spagaat
Soms heb je te maken met een leidinggevende of 
werkgever die eerder het gesprek over de loopbaan 
wil starten of sneller wil reïntegreren dan goed is voor 
het herstel van de cliënt. Vooral als je merkt dat het de 
cliënt ook benauwt en extra stress geeft, dan helpt het 
om de werkgever inzicht, psycho-educatie, te geven in 
de effecten van te snel beginnen: niet uit de ‘overdrive’ 
komen, accu derhalve niet goed kunnen opladen, cog-
nitief en emotioneel gekleurde loopbaanwensen, de 
kans op terugval is veel groter, herstelproces verloopt 
grilliger en duurt uiteindelijk langer. 

Geef allereerst houvast door middel van 
educatie over het stress- en herstelsysteem
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Eveneens kan het raadzaam zijn om in overleg te 
gaan met andere professionals. Overleg, met toe-
stemming van de cliënt, met de bedrijfsarts waarin jij 
jouw zorgen en overwegingen deelt. Je kunt je argu-
mentatie richting werkgever aanscherpen en wellicht 
heb je invloed op het advies van de bedrijfsarts rich-
ting de werkgever. Als je als loopbaanprofessional 
niet zelf de herstelbegeleiding doet van de burn-out 
dan zou je (met toestemming) af kunnen stemmen 
met de behandelaar, waardoor je als gezamenlijke 
professionals een doortimmerd en eensluidend 
advies kunt neerleggen bij de werkgever. ■
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