
Renate van der Veen

‘Mijn directeur stond erop dat ik in therapie ging’ 

(41) is al zes-
tien jaar werkr zaamkk bij een grote
overheidsorganigg satie als ze in juli
2009 last krijgti vt an vv vermoeidheid.
De directiesecretaris en organisa-
tieontwikkelingsdeskundige
vraagt eerst een sabbatical, maar
als ze thuiszit, merkt ze pas hoe
moe ze eigenlgg ijk ik s. De huisartsrr
aarzelt geen moment: ze heeft
een burn-out.

Ze schrikt bt ehoorlijk als de di-
recteur en de P&O-medewerker er
al in het eerste overleg op staan
dat ze een cognitieve gedragsthe-
rapie volgt.gg ‘Ik mk oest et cht even
slikken. Ik ben redelijk openhar-
tig, maar wor rd liever nir et bet tut-
teld.’ Maar ze hadden het wel
goed gezid en: met haar gedreven-
heid, perfecrr tionisme en verantrr -tt
woordelijkheidsgevoelvv is haar ei-
gen persoonlijkheid voor een
groot deel debet aan de burn-out. 

De gedragstherapie maakt deel

uit vant een heel hulpverlenings-
pakketkk jet  dat it n goed oveoo rleg
wordt samengesteld: een coach,
een haptonoom, en zelfs ff een
racefiets. Eigengg lijki hk ad ze haar lr i-
chaam een jaar or f vijfi tiff en veron-
achtzatt amd. ‘Ik heb die thet rapie
wel gedaan, en er ook wat aan ge-
had, maar het was niet doorslag-
gevend. Ik hk ad veel meer ar an de
door mijzelf geregelde coach.’

Het duurt bijna err en jaar voor-v

dat ‘de reservebatterij weer isr  op-
geladen’. Staptt jepp voovv r stapjepp gaagg t
ze in het voorjarr ar wr eer aan het
werk.rr Niet in haar our de baan, die
gedeeltelijk is opgeheven, maar
meer projectmatig. 

Voor de zomervakantie krijgtkk
ze een telefooff ntjett  vanvv Het Ct onsu-
laat, een orgarr nisatieadviesbu-
reau: ‘Leuk dat je hier komt reïn-
tegreren.’ Had haar directeur ge-
regeld. Het blt ijkt vat n beide kan-
ten zo goed te bevallen dat ze in
april een contract krijgt.

‘Ook die stap was best moei-
lijk. Ik had ook voor de overheid
gekozen om maatschappelijk een
bijdi rage te leveren. Maar inr hou-
delijk is het veel leuker, meer
mijn passie, en het kostt me dt aar-
door minder energie. Het was wel
brutrr aatt l van mijni directeur, maar
ik kijkkk heek l positief terf ug orr p de
begeleiding die ik hk eb gekgg rekk gen.
Voor mij was het maatwerk.’ww
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