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Voorwoord door 
Wim Wijnholds

Ik daag jou als leidinggevende uit om niet te stoppen bij de 
inleiding en het eerste hoofdstuk. Ik kan me goed voorstellen 
dat je die neiging hebt. Ik wel in ieder geval. Doe het niet 
want dit boek kan je inzichten opleveren, het zet aan tot 
reflectie en helpt je om je positie te bepalen. Waardevol zou 
ik zeggen.

Carine heeft een aantrekkelijk boek geschreven met 
worstelingen die je zult herkennen als leidinggevende. Het 
is niet eenvoudig om de goede aanpak uit te denken. Er is 
namelijk heel veel dat je niet weet (en soms niet mag weten). 
Het voelt vaak als varen in de mist met weinig zicht. Carine 
reikt een kompas en bakens aan waardoor je een goede 
koers kunt uitzetten. Zelf en met hulp van anderen!

Burn-out is als failliet gaan… Het is een herkenbare metafoor 
waardoor je als leidinggevende leert zien en begrijpen wat 
er gebeurt als een medewerker in de gevarenzone komt. Je 
krijgt concrete handvatten. Niets doen is geen optie. Carine 
doet een (te) sterk appèl op jou als leidinggevende. 

WIM WIJNHOLDS WEET WAT HET IS

Tijdig hulp vragen is een van de tips van Carine. In 2013 
heb ik diverse ondernemers om hulp gevraagd om onze 

liquiditeitsproblemen op te lossen. Ons bedrijf had veel 
perspectief! De investeringsbehoefte was groter dan wij 
konden opbrengen waardoor de continuïteit op het spel 
stond. Ik weet nog goed hoe verbaasd ik was dat drie 
ondernemers mij en ons verhaal zagen zitten en ons veel geld 
geleend hebben. Mijn kwetsbare opstelling heeft veel meer 
opgeleverd dan alleen voldoende liquiditeit. Zakenvrienden 
voor het leven en een zeer vitaal bedrijf. 

In 2015 kwamen wij als bedrijf in beweging. Letterlijk 
stimuleerden wij beweging bij onze collega’s door ze te 
faciliteren en te challengen. De mentale impact was nog 
groter. De beweging die we op gang brachten, leidde eind 
2019 tot de prachtige award ‘het vitaalste bedrijf van 
Nederland’. Ik heb volop ‘geprofiteerd’ van deze ontwikkeling. 
In 2017 heb ik zelf de hulp ingeschakeld van een personal 
trainer en sindsdien ben ik in bijna alle opzichten veel vitaler.

Carine laat zien dat hulp vragen best lastig is. Voor 
leidinggevenden, maar zeker voor medewerkers! Realiseer je 
dat je als leidinggevende je medewerker kunt uitnodigen om 
in gesprek te gaan als je denkt iets te zien. Eerlijke vragen 
kun je altijd stellen. Eerst begrijpen en dan begrepen worden 
blijkt een gouden oude! En vergeet niet: twee weten meer 
dan één!

Veel leesplezier!

WIM WIJNHOLDS
Directeur Perspectief Groep BV
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Management 
samenvatting

In veel organisaties is de leidinggevende de casemanager bij 
verzuim, hij of zij begeleidt de medewerker en stuurt aan op 
zo snel mogelijk herstel. Voor de meeste leidinggevenden is 
dit een ondergeschikte taak in een overvol takenpakket. De 
meesten hebben er niet voor geleerd, terwijl het toch echt 
om kennis vraagt van de Wet Poortwachter en de AVG-regels. 
Juist bij burn-out zie ik regelmatig dat leidinggevenden dit 
niet altijd even goed begrijpen, waardoor hun aanpak niet 
adequaat is. Daar komt bij dat verzuimbegeleiding gebeurt 
in de relatie leidinggevende−medewerker. Soms is die 
relatie verstoord en is dat een deel van het probleem. Soms 
komt het gewoon dichterbij dan de leidinggevende denkt of 
zou willen en dat werkt belemmerend bij de professionele 
gespreksvoering die nodig is. 

Aan de andere kant is verzuim een grote kostenpost voor 
werkgevers. In Nederland draagt de werkgever veel kosten, 
ongeacht de oorzaak van het verzuim. Naast directe uitgaven, 
zoals inhuren van vervanging, zijn er ook veel indirecte 
kosten, zoals roosters moeilijker rondkrijgen en collega’s 
zwaarder belasten met alle risico’s van dien. Juist bij burn-
out, dat lang kan duren, is dat een serieus risico. 
Terwijl veel verzuim beïnvloedbaar is, als je maar weet hoe. 
Leidinggevenden spelen daar een belangrijke rol in, maar 
zoals gezegd, is het voor hen bepaald geen kerntaak. Zo kan 
een vicieuze cirkel ontstaan die een organisatie onnodig geld 

kost dat beter besteed had kunnen worden aan belangrijke 
investeringen of leuke dingen.

Dit boek is een gids die in concrete situaties, waarin een 
medewerker burn-out dreigt te gaan of al is gegaan, direct 
toepasbare handvatten biedt aan leidinggevenden, zodat zij 
begrijpen wat ze kunnen doen en waarom. 

Zoals bij failliet gaan de cashflow op een gegeven moment 
niet meer toereikend is om de dagelijkse rekeningen te 
betalen, is bij burn-out gaan iemands energie onvoldoende 
om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Failliet 
en burn-out gaan hebben vergelijkbare fasen van uitval 
en herstel. Eerst zijn er vage signalen, vervolgens wordt 
het serieus, dan moet er echt een pas op de plaats worden 
gemaakt tot het ten slotte onhoudbaar is. Om te herstellen 
is rust nodig om orde op zaken te stellen, vervolgens moeten 
de schulden afgelost worden en ten slotte moet het leven 
duurzaam op de rit gezet worden.

Om ook de persoonlijke kant van de complexiteit van 
verzuimbegeleiding invoelbaar te maken, staan er vier 
verhalen in dit boek, verteld vanuit het perspectief van de 
leidinggevende. Na elk verhaal geven één of twee direct 
betrokkenen hun visie op de hoofdpersoon.

Meer weten in een notendop? Bekijk 
dan de infographics aan de binnenkant 
van de omslag en lees de do’s & don’ts.
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Introductie
HET ZAL JE MAAR GEBEUREN...

… je zit midden in een groot project
… je zit midden in het schooljaar
… je zit in een periode met een heel krappe bezetting
… [vul zelf in] ……
en een cruciale medewerker meldt zich ziek wegens burn-
out. Hoe los je dat op? Wat doe je met die medewerker? 
Gewoon thuis laten uitzieken of zo snel mogelijk weer aan 
het werk zien te krijgen? Hoe pak je dat aan? 

VOOR VEEL WERKGEVERS EN LEIDINGGEVENDEN IS BURN-OUT 
EEN ONGRIJPBAAR FENOMEEN

De symptomen kunnen van geval tot geval verschillen, de 
één lijkt er vatbaarder voor te zijn dan de ander en het ligt 
bijna nooit alleen aan het werk. Ook de thuissituatie en hoe 
een medewerker keuzes maakt, spelen mee. Wat is dan jouw 
rol en invloed als werkgever? Dit boek is geschreven voor 
werkgevers en leidinggevenden die daar een oplossing voor 
zoeken. 

WERKDRUK EN OVERBELASTING ZIJN EEN GROEIEND PROBLEEM 
AAN HET WORDEN OP DE WERKVLOER

De afgelopen tien jaar is het aandeel psychisch-gerelateerd 
verzuim gegroeid van 11 naar 16% van het totale verzuim. 
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Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit de komende jaren minder 
zal zijn. Daar komt sinds 2020 de corona nog bij. Dat hierdoor 
de stress en (over)belasting van veel mensen is toegenomen, 
is evident. Doordat nu velen meer op afstand werken, is het 
nog meer dan eerst een uitdaging voor leidinggevenden om 
signalen op te vangen en te duiden.

DIT BOEK GEEFT CONCRETE HANDVATTEN WAT JE ALS 
LEIDINGGEVENDE KUNT DOEN

De metafoor van failliet gaan helpt te begrijpen wat er 
gebeurt bij iemand met een burn-out en hoe emoties 
een belemmerende rol kunnen spelen.
Aan de hand van de vier fasen van uitval en drie fasen 
van herstel krijg je concrete handvatten wat je kunt 
doen om erger te voorkomen en voor een zo spoedig 
mogelijk en duurzaam herstel.
De uit het leven gegrepen verhalen laten uit het 
perspectief van een leidinggevende zien hoe lastig het 
begeleiden van een burn-out kan zijn en dat je eigen 
mindset als leidinggevende ertoe doet.
De infographics maken de benodigde achtergrond-
informatie eenvoudig toegankelijk en vergroten het 
inzicht hoe het beste om te gaan met burn-out op de 
werkvloer.

Heb je een ervaring die je met ons wilt delen? 
Graag! Mail naar hallo@burnoutisalsfaillietgaan.nl 
of gebruik het contactformulier op de website 
www.burnoutisalsfaillietgaan.nl.

WAAROM DIT BOEK?

In mijn werk coach ik mensen met psychisch-gerelateerd 
verzuim, zoals overbelasting en burn-out. Omdat burn-out 
veel ellende en verdriet geeft, ben ik me in de loop der tijd 
steeds meer gaan focussen op preventie. Bij Perspectief 
heb ik daarvoor de training Regie over je Energie ontwikkeld 
voor medewerkers die nog niet zijn uitgevallen, maar wel 
worstelen met hun energiebalans.

Hoewel medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
keuzes en gedrag, ontstaat burn-out altijd in een context 
en de leidinggevende blijkt daar een belangrijke rol in te 
spelen. Een logische volgende stap is om leidinggevenden 
te faciliteren en te coachen zodat zij een positieve bijdrage 
kunnen hebben. Hoewel overbelasting zeker niet alleen de 
verantwoordelijkheid van leidinggevenden is, ligt in dit boek 
de focus specifiek op hun opties. 

Ik weet dat leidinggevenden juist psychisch-gerelateerd 
verzuim van hun medewerkers heel lastig vinden. Daar zie ik 
veel redenen voor: 

Leidinggevenden zijn over het algemeen de case-
manager bij verzuim, maar zij beschouwen dit niet als 
hun kerntaak. De meeste leidinggevenden doen het er 
bij in een vaak overvol takenpakket.
Daar komt bij dat de oorzaak bijna altijd een combinatie 
van factoren is, waarbij de privésituatie ook een rol 
speelt. Soms ligt daar zelfs de enige oorzaak. Dat kan 
leidinggevenden het gevoel geven dat de oplossing 
buiten hun macht ligt.
Bij psychisch-gerelateerd verzuim zijn diagnose, be-
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handeling en prognose vaak onduidelijk. Voor een 
diagnose ontbreken duidelijke meetinstrumenten, voor 
de behandeling zijn er veel opties en weinig ‘harde’ 
keuzecriteria en de prognose is vaak schrikbarend lang 
herstel. 
Ook speelt mee dat leidinggevenden vrijwel nooit 
zijn opgeleid in verzuimbegeleiding. Als ze al een 
leiderschapstraining of -opleiding hebben gevolgd, 
zijn verzuimpreventie of verzuimbegeleiding geen of 
een summier onderdeel daarvan. Leidinggevenden 
hebben zo onvoldoende besef over hoe ze verzuim 
kunnen beïnvloeden, juist ook wanneer het psychisch 
gerelateerd is, zoals bij werkdruk en burn-out.
Ik merk dat soms de kennis ontbreekt voor een 
effectieve aanpak. 

Leidinggevenden herkennen de fysieke kant van 
burn-out bijvoorbeeld vaak niet. Daardoor is er 
onvoldoende besef van wat er nodig is om burn-
out te voorkomen of welke interventies er nodig 
zijn voor een duurzaam herstel.
Doordat ze zich handelingsverlegen voelen, laten 
sommige leidinggevenden het op z’n beloop, 
waardoor de medewerker zich niet gesteund voelt 
en de werkgever onnodig veel kosten heeft. 
Andere leidinggevenden houden juist stevig de 
druk erop vanuit de gedachte: ik hoor het wel als 
het niet kan, zonder te beseffen dat ze daardoor het 
herstel in de weg kunnen zitten. Ook dit leidt tot 
onnodige schade. 

Bij leidinggeven in het algemeen en zeker bij verzuim-
preventie en verzuimbegeleiding speelt de relatie met 
je medewerker een cruciale rol. Aangezien een relatie 
minimaal twee partijen nodig heeft, betekent het dat 
het ook altijd over jou als leidinggevende gaat, jouw 
mindset, jouw situatie, jouw gevoelens, jouw gedrag. 

Dat kan het lastig maken als je je niet bewust bent van 
jouw referentiekader, als jij je ook klem voelt zitten in 
de situatie, als je geen zin hebt in die gevoelens of je 
niet bewust bent van de impact van je gedrag. Dan kun 
je ongemerkt deel zijn van het probleem in plaats van 
de oplossing.

Met dit boek wil ik leidinggevenden concrete hulp in handen 
geven om met het juiste begrip van de situatie de juiste 
interventies te doen. Helder, toegankelijk en praktisch.

Daarnaast zie ik dat het voor HR-afdelingen bij het uitrollen 
van Duurzame Inzetbaarheid, waaronder het terugdringen 
van verzuim en burn-out, essentieel is om de leidinggevenden 
mee te krijgen. Juist omdat leidinggevenden, meer nog dan 
HR, de concrete begeleiding doen, zowel preventief als 
curatief. Ik hoop dat HR-adviseurs, door dit boek beschikbaar 
te maken en rond dit boek in (groeps-)gesprek te gaan, een 
aantrekkelijk instrument krijgen om leidinggevenden te 
faciliteren en mee te krijgen in hun beleid om de strategische 
doelen op het gebied van inzetbaarheid te halen.

DR. IR. CARINE COEHOORN
Coach en trainer
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Leeswijzer
Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van de 
leidinggevende. Het geeft je de basis die je nodig hebt om 
een burn-out op het werk effectief aan te pakken. 
Burn-out (en het voorkomen ervan) is een complex vraagstuk. 
Quick fixes zijn meestal niet mogelijk. Om recht te doen aan 
de complexiteit en tegelijkertijd te zorgen dat duidelijk is 
wat je kunt doen, is gekozen voor een duidelijke structuur:  

DEEL 1  geeft inzicht en actiestappen in een notendop:

Hoofdstuk 1 vat samen waar het bij burn-out en bij 
herstel om gaat. Je maakt kennis met de vier fasen van 
uitval en de drie fasen van herstel.
Hoofdstuk 2 vat samen wat je als leidinggevende kunt 
DOEN bij de begeleiding van iemand met een burn-out 
en bij het voorkomen van burn-out.

DEEL 2  bevat de nodige verdieping:

Elk van de vier hoofdstukken begint met een verhaal 
vanuit het perspectief van een leidinggevende. Dit 
maakt direct invoelbaar hoe lastig het managen van 
een burn-out bij je medewerker kan zijn. Alle verhalen 
zijn gebaseerd op een waaier aan ervaring uit de 
praktijk, zo samengevoegd en opgeschreven dat het 
herkenbaar is en leest als een roman.
De infographics geven een bondige verdieping van de 
relevante kennis bij dat verhaal. Je kunt ze ook prima 
lezen zonder het verhaal erbij. Samen geven ze je een 

compleet beeld van wat er komt 
kijken bij het managen van burn-
out op de werkvloer.

Elk hoofdstuk  in deel 2 besluit met:
 

do’s & don’ts: direct toepasbare 
handvatten voor actie
reflectievragen voor jezelf of om 
het gesprek met collega’s aan te 
gaan

Op de website 
www.burnoutisalsfaillietgaan.nl / GIDS 
vind je extra informatie en tools.

Alles wat je moet weten, 
is direct helder door 
de uitgekiende visuele 
ondersteuning.

Bekijk de 
infographics

Vind hier o.a. 
bijlagen en 

verklarende 
woordenlijst

Vind de 
essentie met  

reflectievragen 
en do’s & don’ts

Vind inzicht en 
actiestappen in

hoofdstuk 1 en 2 

Lees verhalen
uit de praktijk



Meer verdieping en tools?

Beknopt overzicht?

Direct aan de slag?

Beter begrijpen wat burn-out is?

Voorbeelden van 
andere leidinggevenden?

Niet lezen maar voor je zien?

Uitleg van begrippen?

Reflecteren op jouw eigen aanpak

Ga naar de managementsamenvatting (p 12)

Bekijk de infographics aan de binnenkant van de omslag

Check de do’s & don’ts (p 120, 174, 213, 261)

Ga naar hoofdstuk 2 (p 53) met volop praktische tips voor elke fase

Ga naar hoofdstuk 1 (p 27) voor een heldere metafoor en inzicht in 
de fases

Bekijk de infographics 1, 7, 8 en 9 (p 69, 146, 148, 150)

Ga naar de verhalen in deel 2 (p 89):

Groter bedrijf, ICT, werk-privébalans: hoofdstuk 3 (p 93)

Klein bedrijf, techniek, perfectionisme: hoofdstuk 4 (p 123)

Familiebedrijf, zorg, relatie leidinggevende-medewerker: 
hoofdstuk 5 (p 177)

Non-pro t  onderwijs  slachtofferrol  hoo dstuk  (p 215)

Bekijk de 27 infographics (check de inhoudsopgave of volg deze 
markering door het boek heen), samen vertellen ze het verhaal

Check de uitgebreide woordenlijst achterin (p 294)

Gebruik de reflectievragen (p 118, 172, 210, 258)

en het werkboek op www.burnoutisalsfaillietgaan.nl/gids

Check de bijlagen (vanaf p 280)

en de website bij dit boek: www.burnoutisalsfaillietgaan.nl/gids

WAT WIL JE?

22 23
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Deel 1
In hoofdstuk 1 zie je de overeenkomsten tussen failliet 
gaan en burn-out gaan letterlijk parallel op de linker- en 
rechterpagina weergegeven, herkenbaar aan        en       .  

Je maakt kennis met de vier fases van uitval en drie fases 
van herstel en we schakelen door naar het perspectief van 
iemand die het niet zelf overkomt, maar die er wel wat mee 
moet: jij!

In hoofdstuk 2 gaan we zorgvuldig per fase van neergang 
en herstel na wat je als leidinggevende ziet, welke kennis 
en overwegingen van belang zijn, gevolgd door een lijst met 
concrete tips die je meteen in praktijk kunt brengen.
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Faillissement en 
burn-out komen 
meestal niet uit 
de lucht vallen

Een aantal jaren geleden gaf ik een lezing voor ondernemers 
over omgaan met tegenslag. Ik zou het hebben over 
ondernemerschap en ziekte, omdat ik zelf als ondernemer 
een burn-out had gehad. Voor mij sprak een ondernemer 
die ervaring had met failliet gaan. Bij zijn verhaal had hij 
verschillende beelden gezocht om duidelijk te maken wat 
er gebeurt als je bedrijf failliet gaat. Zo zag je bijvoorbeeld 
een Trabantje, dat zowel in als op de auto tot de nok toe 
volgeladen was. Zo vol dat je dacht: hoe kan het dat hij 
niet door zijn assen gaat? Ook liet hij een plaatje van een 
ezel zien, gespannen voor een tweewielige kar. De kar was 
zo zwaar beladen dat hij achterover gekiept was en de ezel 
aan zijn tuig tussen de dissels hing. Met dit soort beelden 
probeerde hij te laten zien dat faillissement het resultaat is 
van veel te lang doorgaan op te grote voet, van ongezonde 
keuzes maken en niet willen zien dat wat je aan het doen 

WAT EEN FAILLISSEMENT EN BURN-OUT MET ELKAAR TE MAKEN 
HEBBEN

1
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bent niet vol te houden is. Je maakt je financiële systeem 
ermee kapot.

Terwijl ik die beelden bekeek en naar zijn verhaal luisterde, 
merkte ik met verbazing dat ik hetzelfde verhaal ging 
vertellen. Alleen ging mijn verhaal niet over geld, maar over 
energie. De kern van mijn boodschap was dat als je te lang 
te veel energie ergens in stopt het sneller op gaat dan je het 
bij kunt maken. Uiteindelijk gaat je systeem daaraan kapot.

Een faillissement én een burn-out zijn vaak te voorkomen, 
omdat ze het resultaat zijn van een proces. Als je tijdig 
ingrijpt, kun je veel ellende voorkomen. 

Hieronder zie je links de situatie van een ondernemer die 
te maken krijgt met een faillissement en rechts volg je het 
proces van iemand die afstevent op een burn-out. Er zijn 
opvallende parallellen.

1 HET BEGINT MET VAGE SIGNALEN

Betalingen aan derden doe je wat later, omdat je wacht op 
betalingen van debiteuren. Je staat regelmatig korte perioden 
rood. Soms financier je zakelijke dingen uit je privévermogen. 
Meestal is het tijdelijk. Als je dit patroon herkent en er iets 
aan doet, kun je grotere problemen afwenden. Maar soms heb 
je geen tijd om hiermee bezig te zijn – je werkt al keihard om 
je hoofd boven water te houden. Je hebt er de energie niet 

DAT HET NIET GOED GAAT

Je kunt niet lang genoeg concentratie opbrengen om je 
werk op tijd af te krijgen. Je haalt deadlines niet of met veel 
moeite. Je gebruikt privétijd om je achterstand in te halen. Je 
slaapt slechter. Je hebt minder tijd om te sporten of je hebt 
er de puf niet voor. Deze situatie kan tijdelijk zijn, verbonden 
aan een piekperiode op het werk of een privésituatie die 
even lastig is. Als je de signalen, die op overbelasting duiden, 

Als je onderneming geen geld meer 
heeft voor de dagelijkse rekeningen, 
ga je FAILLIET. 
Als je geen energie meer hebt voor je 
dagelijkse werk, krijg je een BURN-OUT.

Links lees je steeds het 
verhaal van iemand die 
failliet gaat. Rechts lees je parallel 

steeds het verhaal van 
iemand die burn-out gaat.



30 31

meer voor of je ziet niet hoe je het anders kunt doen. Je gaat 
het zeker niet laten merken aan je klanten − dadelijk zoeken 
ze een andere leverancier, dan ben je nog verder van huis.

2 DAN WORDT DE SITUATIE

Tegenvallers stapelen zich op. Je doet betalingen van geld 
dat nodig is om te produceren, je betaalt salarissen met 
geld dat eigenlijk naar de belastingdienst moet. Er zijn nog 
steeds meerdere scenario’s mogelijk als er ook een paar 
meevallers zouden zijn. Denken aan het slechtste scenario 
kun je voor je uitschuiven met het vooruitzicht op betere 
tijden. Waarschijnlijk heb je al eerder meegemaakt dat na 
een slappe tijd de zaken ten goede keerden. Waarom zou dat 
nu niet weer gebeuren? 

Toch is dit het moment om ook het worstcasescenario onder 
ogen te zien. Wat gebeurt er als je het niet redt? Welke 
maatregelen kun je nemen om in dat geval de zaken in zo 
goed mogelijke banen te leiden? Dit is het moment om goede 
adviseurs in te schakelen. Wanneer je zo verstandig bent niet 
te lang door te ploeteren, kun je de schade beperken en er 
misschien zelfs beter uitkomen.

STEL:  de meevallers gebeuren niet. Dan kom je in de 
volgende fase.

goed oppakt, is er nog niet zoveel aan de hand. Soms heb je 
niet de alertheid of energie om ermee bezig te zijn of je ziet 
niet hoe je er verandering in kunt brengen. Het voelt gênant 
om er op je werk over te spreken, dadelijk denken ze nog dat 
je niet geschikt bent voor je functie.

SERIEUS

Tegenvallers stapelen zich op. Een belangrijke collega gaat 
weg, er wordt bezuinigd, het werk moet met minder mensen 
gedaan worden. Inwerken van een nieuwe collega kost tijd 
in plaats van dat het tijd oplevert. Er komt een vervelende 
klacht. Je organisatie verliest een klant en het is alle hens 
aan dek. Of het gaat boven verwachting goed en het is alle 
hens aan dek. Je werkt harder en langer. Je snijdt in zaken 
waar je geen tijd meer voor hebt, zoals gezellige praatjes, 
sporten, naar de voetbalwedstrijd van je kind gaan, uit eten 
met je partner. Als je nu even hard doorwerkt, liggen er 
betere tijden in het verschiet. In het verleden heeft je dat 
ook geholpen.

Toch is dit het moment om op het werk aan te geven dat het 
niet goed gaat. Zoek hulp. Wanneer je niet in je eentje blijft 
ploeteren, kun je de schade beperken.

STEL:  je maakt het niet bespreekbaar en blijft door 
ploeteren. Dan kom je in de volgende fase.
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3 JE MOET EEN FORSE PAS

Surseance van betaling aanvragen is vooral nuttig als 
je organisatie in principe gezond is, maar tijdelijk een 
liquiditeitsprobleem heeft. Je krijgt de tijd om een strategie 
te bedenken hoe je je liquiditeit weer op orde brengt. Er 
zijn voor- en nadelen aan een surseance van betaling. In 
de Nederlandse wetgeving hebben huidige en toekomstige 
schuldeisers veel mogelijkheden om hun belang snel veilig 
te stellen, waardoor je verder in de problemen komt. Aan de 
andere kant maakt dat ook mogelijk om een doorstart voor 
te bereiden. En hoewel surseances in 9 van de 10 gevallen 
leiden tot een faillissement, voelt het psychologisch anders, 
want deze stap betekent erkenning dat het niet goed gaat en 
dat je bereid bent er iets aan te doen.

MAAR STEL:  je hoort bij die 9 van de 10. Dan kom je in de 
volgende fase.

In deze fase zie je vaak dat mensen 
stoppen met voelen. Ze NEGEREN DE 
SIGNALEN, want ze kunnen er niets 
mee. Je moet nu eenmaal verder.

OP DE PLAATS MAKEN

Een pas op de plaats is vooral nuttig als je in principe 
gezond bent, maar tijdelijk niet genoeg energie hebt voor 
je dagelijkse werk. Het hoeft niet eens ziekteverlof te zijn. 
Even een tijdje in de luwte opereren met beperkte taken kan 
al genoeg zijn. Of op korte termijn vakantie opnemen. De 
effectiviteit hangt af van hoe slecht je er aan toe bent en van 
de situatie waar je weer in terugkomt. Als die net zo hectisch 
is als daarvoor en je hebt in de tussentijd geen maatregelen 
genomen om er anders mee om te gaan, dan leidt dit in 9 van 
de 10 gevallen alsnog tot de volgende stap. Toch voelt het 
psychologisch anders, want deze stap betekent erkenning 
dat het niet goed met je gaat en dat je bereid bent er iets 
aan te doen.

MAAR STEL:  je hoort bij die 9 van de 10. 
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4 ER IS

De faillissementsaanvraag is onvermijdelijk. Er wordt een 
bewindvoerder of curator aangesteld. Deze gaat in jouw 
plaats de zaken afhandelen. Je bent niet meer bevoegd om 
op eigen houtje middelen in te zetten. De bewindvoerder 
maakt een diagnose van de situatie en bepaalt welke 
vervolgstappen er genomen worden. Betalingsregelingen, 
verkoop of misschien een doorstart. Soms werkt hij samen 
met jou als ondernemer, maar vaak ook niet. De buitenwereld 
komt te weten dat je failliet bent. 

Je richten op de toekomst is de meest gehanteerde strategie 
door ondernemers om door zo’n moeilijke periode heen te 
komen. Er moet geld verdiend worden om schulden af te 
betalen. Vaak gebeurt dit met eigen projecten of met een 
nieuw bedrijf. Dat vraagt om acceptatie, accepteren dat het 
misgegaan is en dat je daar zelf een aandeel in had, ook al 
was dat ongewild.

ALS JE JE DOOR DE ELLENDE HEEN

GEEN REDDEN MEER AAN

WORSTELT KUN JE JE WEER OP DE TOEKOMST RICHTEN

In tegenstelling tot een faillissement is een burn-out niet 
objectief vast te stellen. Er komt een bedrijfsarts aan te pas om 
te bepalen of er sprake is van overwerktheid, overbelasting 
of burn-out, drie fases op een glijdende schaal. In het laatste 
geval is het risico groot dat het lang gaat duren, vaak wel 
een halfjaar of langer. Je hebt professionele hulp nodig om 
weer op het goede spoor te komen, want zelf kun je dat niet 
meer. De buitenwereld komt te weten dat je een burn-out 
hebt.

Je hebt concrete handvatten nodig voor ander gedrag om de 
situatie duurzaam te boven te komen. Hierbij is het belangrijk 
om te accepteren dat je zelf een aandeel hebt gehad in de 
situatie, ook al was dat ongewild. Juist daarin ligt de sleutel 
om herhaling te voorkomen.
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EMOTIES

Bij een faillissement spelen emoties een grote rol. Als het 
even wat minder gaat, wil je je niet meteen laten kennen. 
Soms is het niet handig om te zeggen dat het niet goed 
gaat, bijvoorbeeld als je leveranciers of klanten dan meteen 
weglopen. Of je wilt je medewerkers niet ongerust maken 
als het even minder gaat met de zaken. 

SCHULDVRAAG

Bij een faillissement komt voor allerlei partijen de 
schuldvraag aan de orde, niet in de laatste plaats voor jou 
als ondernemer. Naast mogelijk een te groot optimisme en 
foute inschattingen bij jezelf, zie je vaak scherp hoe derden 
(de bank bijvoorbeeld) hebben bijgedragen aan de ellende. 
Maar die andere partijen zien dat vaak anders. 

SCHAAMTE

Schaamte speelt vaak een rol. Je hebt gefaald, je hebt het 
niet gered. Cultuur is daarin bepalend. In Nederland ben je 
sneller een loser als je failliet gaat. Je bent besmet. In de 
Verenigde Staten hoort het meer bij het spel en wordt een 
faillissement gezien als een leermoment.

SPELEN EEN GROTE ROL

Bij een burn-out spelen emoties een grote rol. Als het even 
wat minder gaat, wil je je niet meteen laten kennen. Soms 
voelt het niet veilig om te zeggen dat het niet goed gaat. Als 
je dan meteen als watje weggezet wordt bijvoorbeeld. Of als 
je een tijdelijk contract hebt. Of je collega’s hebben het ook 
zwaar, die wil je niet belasten met jouw sores.

Voor allerlei partijen komt de schuldvraag aan de orde, niet 
in de laatste plaats voor jezelf. Naast mogelijk een te groot 
optimisme en foute inschattingen bij jezelf, zie je vaak goed 
hoe derden (je werkgever bijvoorbeeld) hebben bijgedragen 
aan de ellende. Maar die andere partijen zien dat vaak anders.

Schaamte speelt vaak een rol. Je hebt gefaald, je hebt het niet 
gered. Cultuur is daarin bepalend. Iemands opvoeding speelt 
een rol, maar ook de aandacht in de media en maatschappij 
hiervoor. In sommige organisaties en branches is een burn-
out bijvoorbeeld meer geaccepteerd dan in andere. Een burn-
out kan een belangrijk leermoment zijn in iemands leven.
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Waarom laten mensen het zover komen dat ze 
onderuit gaan? Dat gaat vaak NIET BEWUST:
  

Het is een sluipend proces.
Mensen herkennen de voortekenen niet. 
Mensen onderschatten de gevolgen, 
waardoor ze teveel risico’s nemen. 
Mensen denken dat het hen niet zal 
overkomen.

In hoofdstuk 2 lees je wat je in de 
verschillende fasen van uitval kunt doen om 
erger te voorkomen.

Herstel kent
verschillende
fases
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STAP 1

Wanneer het faillissement is uitgesproken, gaat daar een 
langere periode aan vooraf waarin het niet goed ging. 
Het was een hectische tijd, waarin je een vaak emotioneel 
gevecht hebt geleverd om het tij nog te keren. Daarbij was je 
vaak al een tijd het overzicht kwijt omdat de tijd en energie 
daarvoor ontbrak. 

Op zo’n moment is de prioriteit: rust en overzicht. Wat je 
nodig hebt, is iemand die helpt om orde op zaken te stellen. 
Een insolventie-adviseur, bewindvoerder of curator. Iemand 
die helpt om niet alleen de schulden te inventariseren, maar 
ook om te kijken waar de inkomsten nog wel zijn. Iemand 
die in kaart brengt waar je staat en je de weg wijst hoe je 
er weer uit kunt komen. Je hebt op zo’n moment niet veel 
aan een coach die met je bespreekt wat jouw levensloop en 
persoonlijkheid hebben bijgedragen aan dit resultaat. Zoiets 
kan nuttig zijn, maar niet op dit moment. Er is behoefte aan 
overzicht, rust en een stappenplan. Dat legt de basis om aan 
oplossingen te werken.

RUST CREËREN

Wanneer je thuiszit met een burn-out, is dat het eindpunt van 
een al langer durende uitputtingsslag. Je hebt langere tijd te 
veel ballen in de lucht proberen te houden. Vaak weet je het 
even niet meer en moet je bij de hand genomen worden.
 
Op dit moment is de prioriteit: rust en overzicht. Iemand die 
je helpt om in kaart te brengen waar je staat. Welke aspecten 
spelen er? Is de burn-out werkgerelateerd, gerelateerd aan 
de privésituatie of gaat het om een combinatie  hiervan? Je 
hebt op dit moment niet veel aan hulp die ingaat op hoe jouw 
levensloop en persoonlijkheid hebben bijgedragen aan dit 
resultaat. Eerste hulp bij burn-out is heel fysiek: werken aan 
de Schijf van Vijf van Zelfzorg (zie infographic 1), een goede 
afwisseling tussen inspanning en rust. Hierdoor worden de 
energietekorten aangevuld en ontstaat er een basis om met 
re-integratie te beginnen. 
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Wanneer je failliet bent en de schulden groot zijn, is het niet 
voldoende om je uitgaven aan te passen aan de inkomsten. 
Je moet minder uitgeven dan er binnenkomt, zodat je van dat 
verschil de schulden kunt aflossen. In de praktijk betekent 
dat meestal krappe maandbudgetten. Genereren van hogere 
inkomsten zorgt voor een snellere aflossing.

Wanneer je in de verleiding komt om toch een keer meer uit 
te geven dan eigenlijk kan, heb je meteen een probleem voor 
de komende periode. Want misschien was het geld op dat 
moment wel in kas, maar het betekent dat er de volgende 
dagen of weken tekorten optreden. Er zijn immers geen 
reserves waar uit bijgepast kan worden.

Als je een keer een meevaller hebt en je consumeert dat 
meteen, betekent het dat je situatie niet verbetert. Het is 
verstandiger om het te besteden aan aflossing. Of nog beter, 
het te investeren in iets wat extra inkomsten oplevert. 

STAP 2 SCHULDEN AFLOSSEN

Bij een burn-out heb je een energieschuld, ook wel 
herstelschuld genoemd. Je zal minder energie moeten 
verbruiken dan er binnenkomt, zodat je beter kunt worden. 
Het valt vaak niet mee om te accepteren hoe weinig dat is, 
zowel voor jou als soms ook voor je werkgever. Aandacht 
voor zaken die energie geven, kunnen het herstel versnellen.

Het lastige is dat jouw energieniveau niet te voorspellen is. 
Er zijn goede en slechte dagen, dat valt niet altijd te sturen. 
Als je in de verleiding komt om meer te doen dan je op een 
bepaald moment kunt, kom je weer ‘rood te staan’. Het kost 
dagen om daarvan te herstellen, want er zijn geen reserves. 

Wanneer je een goede dag hebt, kan de verleiding groot zijn 
om langer door te werken, al dan niet aangespoord door 
je leidinggevende. Die heeft soms de hoop dat je herstel 
kunt trainen, zoals je je spieren kunt trainen om sterker te 
worden. In werkelijkheid gebeurt het tegenovergestelde. 
Voor een sneller herstel kun je de ‘meevaller’ van zo’n goede 
dag beter besteden aan een activiteit die extra energie geeft, 
doordat het plezier of ontspanning oplevert. In deze fase is 
dat meestal niet het werk.
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Na een faillissement moet je je leven weer toekomstgericht 
maken. Na de slopende tijd, voorafgaand aan het faillissement, 
moet je fysiek en emotioneel bijkomen. Er zijn consequenties 
in je privésituatie en je moet wennen aan de aanpassingen 
in je levensstandaard. 

Je moet nog steeds een schuld wegwerken. Daarvoor moet 
je nieuwe bronnen van inkomsten aanboren en werken aan 
gezondere financiële gewoontes om herhaling te voorkomen. 

Een faillissement is een pijnlijke ervaring met vaak grote 
consequenties. Toch is het niet het einde van de wereld. 
Veel ondernemers leren ervan en worden er een betere 
ondernemer van.

In deze fase kan een goede coach helpen met het verwerken 
van de ervaring. Nu kan het verbinden van de ervaring 
met je persoonlijkheid of levenslijn inzichten geven die je 
verder helpen. Een businesscoach kan je helpen een nieuwe 
onderneming beter in te richten met gezonde checks and 
balances, zodat je de volgende keer wel duurzaam succesvol 
zult zijn.

STAP 3 JE LEVEN WEER OP DE RIT

Je moet een nieuwe balans vinden, waarbij niet alleen het 
werk, maar ook de privésituatie van belang is. Misschien heb 
jij de neiging om alle opgebouwde energie in je werk te 
stoppen. Als je naar huis gaat, is alles op en heb je al je tijd 
nodig om te herstellen. Dat is niet duurzaam vol te houden, 
zo’n aanpak vergroot het risico op terugval. Of misschien 
vind je dat je pas terug naar het werk kunt als thuis alles 
op rolletjes loopt. Dat is niet nodig en niet reëel in het licht 
van het arbeidscontract dat je hebt. Met je herstel stijgen 
je belastbare mogelijkheden en die mogelijkheden moet 
je zo gelijk mogelijk over werk en privé verdelen voor een 
duurzaam herstel.

Het besef dat je in een burn-out bent terechtgekomen, kan 
een enorme schok zijn. Je herkent jezelf niet en dat kan 
verontrustend zijn. Nu kan het verbinden van de ervaring met 
je persoonlijkheid of levenslijn inzichten geven die je verder 
helpen. Zo wordt een burn-out een doorleefde ervaring en 
dat draagt bij aan de duurzaamheid van het herstel. Voor 
zingeving is een goed klankbord belangrijk. Een coach kan 
zo’n rol vervullen. 

Burn-out zet je stil en geeft je gelegenheid om 
keuzes en vaardigheden TEGEN HET LICHT 
TE HOUDEN en waar nodig aan te pakken.
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EN ALS HET NIET JOUZELF BETREFT

Als bijvoorbeeld een leverancier failliet gaat, die onderdelen 
levert voor de kern van je productieprocessen, lopen deze 
processen averij op, waardoor je je klanten pas later kunt 
leveren of moet teleurstellen. Daarnaast moet je energie 
steken in het vinden van een vervangende leverancier, 
waar je weer een relatie mee op moet bouwen. Als je oude 
leverancier een doorstart maakt, is dat meestal onder andere 
condities, zodat je moet overwegen of en hoe je dit in wilt 
passen.

Het kost hoe dan ook geld en energie die je liever anders 
had besteed. 

Je hebt er dus veel belang bij om dit aan te zien komen!

OOK AL GAAT DIE ANDER ONDERUIT

Je leverancier is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfs-
voering, zeker.
Maar jouw gedrag als klant kan wel verschil maken. Fair 
zakendoen als het gaat om prijzen, levertijden, service, 
betaalgedrag, risicoverdeling, enzovoort, verbetert de 
levensvatbaarheid van bedrijven.

Dat gaat over eerlijke relaties, die vaak langdurig zijn.

MAAR IEMAND MET WIE JE WERKT?

Je medewerker levert een waardevolle bijdrage aan je 
productieprocessen. Uitval voor langere tijd betekent dat het 
werk vertraging oploopt en dat je vervanging moet zoeken. 
Als je het werk verdeelt over collega’s krijgen zij het 
zwaarder met het risico op nog meer uitval. Collega’s hebben 
misschien onvoldoende expertise of ervaring. Een externe 
invalkracht heeft misschien de nodige ervaring, maar kent de 
organisatie niet. In sommige branches is vervanging moeilijk 
vindbaar. Als de medewerker terugkomt, is dat soms onder 
andere condities.

Het kost hoe dan ook geld en energie die je liever anders 
had besteed.

Je hebt er dus veel belang bij dit aan te zien komen!

WAT KAN IK DAARAAN DOEN?

Je medewerker is verantwoordelijk voor zijn gezondheid en 
inzetbaarheid, zeker.
Maar jouw gedrag als leidinggevende en werkgever kan 
wel verschil maken. Goed werkgeverschap, als het gaat 
om beloning, werktijden, flexibiliteit, facilitering, leren en 
ontwikkelen, verbetert de vitaliteit van je medewerkers en 
van je organisatie.

Dat gaat over eerlijke relaties, die vaak langdurig zijn.
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ER ZIJN EEN PAAR BELANGRIJKE VERSCHILLEN

ALS JE UITVAL AAN ZIET KOMEN,

Je hoeft je leverancier niet te betalen voor wat niet is 
geleverd.

Meewerken aan een betalingsregeling bij een failliete 
leverancier is in principe vrijwillig.

De kredietwaardigheid van je leverancier kun je laten 
onderzoeken, maar waar het in het ene jaar nog goed gaat, 
kan dat het volgende jaar niet meer zo zijn. Het is een 
momentopname.

Het  belangrijkste advies is daarom: 
let op GEDRAGSVERANDERING.

Verslechteren het levergedrag en de service? 
Is de communicatie vager? 
Verstrakken de betalingsvoorwaarden? 
Vertrekken ineens veel medewerkers? 

Dit zijn signalen die je kunt negeren of waar je actie op kunt 
ondernemen.

In hoofdstuk 2 lees je hoe je het herstel positief 
kunt beïnvloeden in de verschillende fases.

TUSSEN LEVERANCIERS EN MEDEWERKERS

ONDERNEEM ACTIE!

Een medewerker, die uitvalt, moet je doorbetalen, meestal in 
het eerste jaar volledig en in het tweede jaar 70%. Je bent 
als werkgever wettelijk verplicht om te investeren in de 
terugkeer van je uitgevallen medewerker.

Dit maakt het nog belangrijker dat je alert bent op signalen 
van overbelasting. Bedenk dat afwachten en niets doen ook 
geld kan kosten (zie infographic 13). Voorkomen is beter − en 
veel goedkoper − dan genezen!

De lichamelijke en mentale conditie van je medewerkers 
kun je laten onderzoeken middels een periodiek medisch 
onderzoek (PMO). Dat is op organisatieniveau zeker nuttig.
Vanwege de wet op de privacy (AVG) geeft dit geen informatie 
over individuele medewerkers.

Het belangrijkste advies is daarom: 
let op GEDRAGSVERANDERING.

Verzuimt een medewerker vaker?
Blijft een medewerker vaker en langer doorwerken 
Krijgt een medewerker het werk niet meer af?
Reageert een medewerker steeds vaker emotioneel of 
juist emotieloos?

Dat zijn signalen die je kunt negeren of waar je actie op 
kunt ondernemen om duidelijkheid te creëren en erger te 
voorkomen.
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Faillissement gaat over te grote 
uitgaven, te weinig inkomsten of 

allebei. Bij burn-out is dat hetzelfde. 

Het is vaak niet realistisch om alleen 
op de uitgaven te bezuinigen, het 

werk moet wel af. AANDACHT VOOR 
DE INKOMSTEN (wat brengt plezier 

en energie) is minstens zo 
belangrijk. Daarop sturen kan 

veel leed voorkomen.



GEDRAGVITAAL

STRESSAPOTHEEK

GROEIAPOTHEEK

SITUATIE / 

GEBEURTENIS
VALT MEE

VALT NIET MEE

PERCEPTIE
MINDSET

GEDRAGDEFENSIEF

Voor het ONTSTAAN ÉN OPLOSSEN van burn-out 
zijn drie factoren belangrijk:

 de feitelijke situatie / context

 de perceptie, bepaald door de mindset

 keuzes en gedrag

Bij de PERCEPTIE van gevaar 

start de STRESSAPOTHEEK. 

Bliksemsnel maakt je 

lichaam zich gereed voor 

actie: vechten of vluchten.

De stressapotheek 

gaat TEN KOSTE 

VAN de groei- 

apotheek. Op 

celniveau sluit het 

één het ander uit.

Hierdoor krijg je bij 

langdurige stress een 

HERSTELTEKORT. Je bent 

steeds minder fit. Dat 
VOELT NIET GOED.

De groeiapotheek geeft 

je een GOED GEVOEL.

In een normale 

situatie is de 

GROEIAPOTHEEK 

actief. Je lichaam 

doet alles wat nodig 

is voor groei, opbouw 

en herstel.

De chemische stofjes 

die de processen in

je lichaam regelen, 

kun je beschouwen

als je ‘INNERLIJKE 

APOTHEEK’.



Als leidinggevende heb je in je team niet dagelijks 
te maken met burn-out. Als het voorkomt, is 
adequaat handelen belangrijk. Dit boek maakt 
je wegwijs in deze lastige materie en helpt je als 
casemanager met praktische, hands-on informatie. 

Wat is een burn-out?
Waar doe je goed aan?
Wat kun je beter niet doen?
Hoe zit het met de Wet Poortwachter?
Wat is jouw invloed en verantwoordelijkheid?

Aan de hand van heldere metaforen, duidelijke 
infographics en levensechte verhalen krijg je 
inzicht in burn-out en veel handvatten voor 
preventie en begeleiding.

Elke leidinggevende, die ook casemanager is, zou 
dit boek moeten lezen. Naast de theorie rond de wet 
Poortwachter geeft het vooral veel handreikingen voor 
een coachende gespreksvoering. Een echte eyeopener 
vond ik dat je mensen in de eerste fase van hun burn-
out vrij sturend moet benaderen. Gevoelsmatig zou je 
eerder geneigd zijn hen in het begin vooral veel ruimte 
te geven en later meer regie. Maar het klopt inderdaad, 
zij kunnen die vrijheid niet aan, ze kunnen niet meer 
helder nadenken. Die tip heb ik gelijk deze week in 
praktijk gebracht bij leerkrachten in mijn team. Zij 
vonden dit erg prettig.
Euranne van Gorkum  |  Directeur Louise de Coligny 
CNS-Basisschool

Eerlijk gezegd vind ik het lekker weglezen en triggert 
het mij zelfs om door te lezen, dat is best knap.
WJ Bonsink  |  Directeur Bonsink Aquaservice BV

Dr. Ir. Carine Coehoorn 
is ruim 20 jaar coach 
en trainer. Als burn-out  
expert helpt zij leiding-
gevenden om de Vitale 
Ruimte voor zichzelf en 
hun team optimaal te 
maken, zodat plezier en 
veerkracht ontstaan en 
de gewenste resultaten 
gehaald worden.

burnoutisalsfaillietgaan.nl


