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Deel dit:

Burn-out en interrelationele stress
Het aantal mensen met een burn-out is schrikbarend toegenomen de afgelopen jaren. Veel
bedrijven spreken hier liever niet over, maar bij sommige bedrijven valt te horen dat het aantal
burn-outs de afgelopen jaren verdubbeld is. Een Belgische HR manager vertelde ons dat zijn
topmanagement burn-out tot voor kort als collateral damage zag. Zag, want in België heeft de
regering per 1 september wetgeving ingevoerd die de bedrijven verantwoordelijk maakt voor onder
meer burn-out preventie. In dezelfde maand vroeg hetzelfde topmanagement de HR manager om
een voorstel te maken hoe burn-out te voorkomen.
Burn-out is het g evolg van een lang durig e periode van hog e stress. Een van de redenen dat steeds meer
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mensen chronische stress ervaren zonder ontspanning smomenten om weer nieuwe op te doen, is dat
decennia van procesoptimalisatie hebben g eleid tot een steeds ‘betere’ optimalisatie van de werkdruk. De
dalen in de werkdruk zijn weg g esaneerd en werknemers worden verondersteld continu op piekniveau te
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presteren. Vaak is iemand zich niet bewust van de chronische stress en functioneert hij aanvankelijk g oed,
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terwijl zijn energ iereserves worden aang esproken tot zij op zijn.
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Conflicten
Behalve stress van hog e werkdruk ervaren mensen ook interrelationele stress, stress die veroorzaakt wordt
door spanning in relaties in je omg eving . De meeste mensen die een bedrijf verlaten g even als belang rijkste
reden conflicten met hun baas op. Veel conflicten op de werkvloer zijn het g evolg van
persoonlijkheidsclashes. Meer inzicht in de persoonlijkheid helpt conflicten te voorkomen.

Persoonlijkheidskenmerken
Er zijn vier sets van persoonlijkheidskenmerken te onderscheiden die elk met een eig en kleur worden
onderscheiden. Ieder mens heeft alle vier deze zog enaamde kleurenerg ieën in zich, maar in een
verschillende volg orde van psycholog ische voorkeur. Iedereen g ebruikt wel eens Helder Blauw om
bijvoorbeeld zijn administratie nauwkeurig op orde te breng en, Zacht Groen om iemand g eduldig te
coachen, Stralend Geel om iemand enthousiast te maken voor een idee, of Vurig Rood om snel en
doelbewust op te treden. Iedere kleurenerg ie staat voor een andere manier van informatie verwerken en
besluiten nemen. En wat ieder mens uniek maakt is de precieze combinaties van die vier kleurenerg ieën.
Iemand die Vurig Rood als voorkeur heeft en Zacht Groen als laag ste voorkeur, zal over het alg emeen zijn
werk op daadkrachtig e wijze doen zonder zich veel om de harmonie te bekommeren. Iemand die zelf Zacht
Groen als hoog ste kleur heeft, zal bij die persoon normaal g esproken de daadkracht bewonderen, maar
onder stress zich eerder erg eren aan het ontbreken van harmonie of het g ebrek aan relatieg erichtheid.

Overdrijven
Persoonlijkheidsverschillen worden niet lang er g ewaardeerd bij stress door hog e werkdruk. Wat nog
vererg erd wordt doordat bij stress mensen de neig ing hebben om hun voorkeurskleur te g aan overdoseren.
Met andere woorden, als stress door werkdruk toeneemt, heeft men de neig ing om voorkeursg edrag te
overdrijven, wat leidt tot erg ernis bij anderen. Dus zodra de stress door werkdruk toeneemt, wordt het risico
g roter dat de stress verder escaleert door een toename van de interrelationele stress. Om dit te voorkomen
is het van belang dat manag ers zich bewust zijn van hun impact op stress bij de mensen die zij aansturen.
En dat zij stressg edrag leren herkennen bij hun colleg a’s en de risico’s voor burn-out bespreekbaar maken.

Meeschrijven?
Meld u aan als Expert

Hierdoor is op korte termijn het risico voor escalatie door interrelationele stress te beteug elen. En bovendien,
als mensen bij elkaar de positieve kwaliteiten zien in plaats van zich aan elkaar te erg eren, dan kan men veel
meer plezier aan de samenwerking beleven. En dat levert energ ie op, in plaats van dat men energ ie verliest
aan conflicten.
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Org anisaties zijn de afg elopen jaren g ereorg aniseerd. En dat heeft
ong etwijfeld g eleid tot het ontslaan van medewerkers. Dit proces is nog
volop aan de g ang . Echter: voor succes op lang ere termijn is een andere
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. Deze
nieuwe werkwijze leidt tot een wendbare org anisatie waar mensen hun
kwaliteiten en ambities kunnen en willen inzetten. En dat is een kerntaak
voor HRM!
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Functie:

Fons Feekes (56) heeft een Nederlands paspoort en woont en werkt de laatste 10 jaar in Belg ië. Hij is
partner bij Insig hts Benelux, dat deel uit maakt van het wereldomvattende Insig hts met vestig ing en in
40 landen. Vanuit het kantoor aan de T ervurenlaan 37 in Brussel bedient Fons met zijn Belg ische team
Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Luxemburg . Zijn werk concentreert zich vooral op het ontwikkelen van
op maat g emaakte leiderschapsprog ramma’s en teamtrajecten bij g rote org anisaties, waarbij
workshops g ecombineerd worden met individuele coaching , team coaching en online learning .
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