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Wind tegen, wind mee

Toen dit onderwerp een poosje geleden ter sprake kwam tijdens een

kick-off bijeenkomst, zagen we veel hoofden knikken. Ja, zij hadden ook

met een burnout te kampen gehad. We vonden het best shocking om

te zien, maar aan de andere kant was het ons heel duidelijk waarom de

switch naar het ondernemerschap echt je redding kan zijn. Weer zelf de

regie hebben over wat je doet, voor wie, in hoeveel tijd en met je eigen

beweegredenen. Zelf je energie bewaken en focus houden op waar je

blij van wordt. Hard werken blijven ze waarschijnlijk gewoon doen,

maar nu met een t aan het eind.

Edith, Froukje, Elvira, Sylvia en Esther zitten middenin hun

transformatie. Van werknemer naar ondernemer. Van burned out

naar fired up!



Wind tegen, wind mee

“In 2016 werkte ik met veel plezier bij een

hogeschool als sr.

managementassistente/projectmede-

werker. De laatste werkdag voor mijn

zomervakantie van 6 weken zat ik in één

keer huilend achter mijn computer en

wist ik niet meer waar ik het zoeken

moest. Het kwartje viel niet. Totdat ik in

de eerste week van mijn vakantie een

gesprek met een collega had.  'Edith,

volgens mij moet je naar de dokter toe’

zei hij. En ik dacht: ‘die is gek..’ Thuis heb

ik gegoogeld op symptomen burn-out en

de hele lijst van geestelijke symptomen  

leven bepalen door financiën. Sinds mijn

burnout ben ik nog meer bezig met

voeding, beweging, buiten zijn,

spiritualiteit en de wet van de

aantrekkingskracht. Mijn mindset, die

altijd geprogrammeerd was op tekort of

niet durven, heb ik omgezet naar gewoon

doen, goed voelen en overvloed. Ik mag er

zijn, en ik verdien het ook. Het beroep VA

kwam op mijn pad en daarna de training

bij VA school. Daarmee werd alles nog

duidelijker. Ik werd zo blij van het bezig

zijn met de training, maar het combineren

met mijn baan in loondienst ging niet  

kon ik allemaal

aanvinken. Zelfs al een

paar lichamelijke

klachten. Ik ben toch

maar naar de huisarts

gegaan en toen is het

balletje gaan rollen. Ik

dacht dat ik in 6 weken

vakantie wel goed kon

bijkomen en dan

gewoon weer aan het

werk. Niet dus.  

Uiteindelijk ben ik tot en met oktober in

totale ontkenning gebleven. Eerst was

het: oh ik moet oppassen voordat het te

laat is. Daarna: misschien toch

overspannen? Eenmaal bij de

praktijkondersteuner via de huisarts

ontkwam ik er niet meer aan. Toen

begon het hele proces echt. 

 

Nu 2 jaar verder. Wat is de tijd

omgevlogen. Een uitdagende,

verhelderende, confronterende tijd

maar ook life changing. Door de

burnout ben ik in contact gekomen met

mezelf en mijn gevoelens. Ik had deze

gigantische schop onder de kont nodig.

Ik bleef maar vanuit mijn hoofd alles

analyseren en bedenken en liet mijn  

Ik heb heel veel zin in de opstartfase,

maar natuurlijk is het ook eng en

spannend. Het kan even duren voordat

ik opdrachten heb, maar het kan ook als

een speer gaan. Ik ben nu druk bezig

met de training en mijn website. Ik ben

ook nog wel aan het solliciteren voor

banen van maximaal 24 uur zodat ik een

basis heb en dat geeft mij dan de

ruimte om nog meer te gaan voor het

VA-schap. Ik ben er klaar voor! Ik heb zin

om alles waar ik blij van word op te

pakken. Andere mensen te helpen en te

inspireren. Alle puzzelstukjes zijn op

hun plek aan het vallen!” 

meer. Dat kostte te veel

energie. Inmiddels heb

ik de knoop doorgehakt

en begint mijn nieuwe

avontuur. Spannend en

toch voel ik rust, kalmte.

Mijn intuïtie zegt: het

komt allemaal goed.  

 

Sinds augustus is het

officieel en ben ik

ingeschreven bij de KvK. 

Edith



Wind tegen, wind mee

“Niet vervelend bedoeld, maar met de

term ‘burnout’ kon ik nooit zoveel. Begin

dit jaar ben ik er wel in terecht gekomen.

Althans, dat werd gezegd. Tja, en nu? Ik

hing al jaren aan een zijden draadje over

de rand van mijn eigen kunnen. Mijn

eigen maximum. Dat wist ik. Vanaf de

geboorte kampen allebei mijn kinderen

met gezondheidsklachten waardoor ze

vaak ziek zijn en ziekenhuisbezoeken

helaas vaste kost zijn. En daar kwam 1,5jr

geleden bij mijn oudste nog een

chronische ziekte bij die 24/7/365 zorg

vergt. Sinds de geboorte van de oudste 

robot was. Zo had ik me eigenlijk wel altijd

gevoeld.  

Na een week op bed te hebben gelegen

volledig lamgeslagen en als een zombie en

spook met moeite naar de wc lopen en

terug, ging het in mijn hoofd alweer razen

hoe ik dit dan allemaal aan ging pakken.  

De zorg rond mijn kinderen gaat niet

veranderen, dus moest er iets in mijn werk

veranderen. Ik keek al meer dan een jaar

rond naar het VA-schap. Nu wist ik dat het

moment daar was. Ondanks de financiële

onzekerheid moest ik ervoor gaan. ‘Als ik

nu niks verander, verandert er niks’ zei ik.  

die nu 7 jaar is heb ik

nog geen nacht

doorgeslapen. Ik bleef

fulltime doorwerken,

omdat vrij nemen me

niet in dank werd

afgenomen en omdat ik

dan inkomsten miste

doordat ik als

zelfstandige werd

ingehuurd. Een vakantie

heeft er de afgelopen 7

jaar niet ingezeten. 

Als je het karakter hebt om altijd maar

door te gaan, nooit aan jezelf te denken

of te bedenken hoe moe je van alles

bent, dan verwacht je niet dat je eigen

lichaam een keer ‘stop’ zegt.   

En dat gebeurde opeens op de

badkamervloer. Ik zakte in elkaar. Mijn

lichaam deed enorme pijn en ik begon

te huilen. Mijn man vroeg wat er was en

ik kon alleen maar huilend antwoorden:

‘ik kan niet meer’.  

Naar de dokter gaan vond ik zelf niet

nodig, ik had toch geen recht op

ziektewet dus daarvoor hoefde ik het al

niet te doen. Dat ik rust moest nemen

snapte ik ook wel, maar hoe? Een

kinderarts zei een keer dat ik geen  

  

druk die ze me oplegden. Inmiddels ben

ik nog twee keer een week

teruggevallen. Mijn mindset is

veranderd. Ik heb geleerd voor mijzelf

en mijn gezin te kiezen. Niet alles kan in

een keer, maar ik ben op de goede weg.

Ik heb mijn VA business opgezet, ben

met mijn 1e klant in gesprek en heb

weer energie. Ik ben overtuigd dat ik dit

bedrijf kan runnen zonder druk en met

balans tussen mijn werk en mijn gezin.

Ik accepteer vaker dat ik niet alles kan.

Niet alles kan en hoeft perfect te zijn.  

Mijn doel is binnen een half jaar tot een

jaar mijn huidige werk volledig op te

zeggen. Wat zal dat een opluchting

zijn." 

Op dat moment

veranderde er duidelijk

iets in mijn mindset en

ben ik er volledig voor

gegaan. Nog terwijl ik

uitgeteld op de bank lag

heb ik me ingeschreven

voor VA school.En zo is

mijn herstel begonnen.  

Op mijn werk merkte ik

dat mijn lichaam zeer

onrustig werd bij de

minste of geringste  

Froukje



Wind tegen, wind mee

"Heb je het nog wel naar je zin?” De vraag

waarmee mijn leidinggevende mijn

beoordelingsgesprek vorig jaar december

begon. Ik keek hem verbaasd aan en

probeerde in de tussentijd een

overtuigend antwoord te vinden. “Ja,

absoluut! Het is alleen een hectisch jaar

geweest en de laatste maanden waren

extreem druk..” Hij keek me onderzoekend

aan. Ik voelde mijn tranen al komen, maar

probeerde me sterk te houden. Hij ging

verder en begon over een opdracht die

niet echt soepel was verlopen. Ik dacht bij

mijzelf: ‘al die maanden heb ik op mijn  

mijn kerstvakantie van twee weken

aanbrak, dacht ik mooi even uit te kunnen

rusten en mezelf te herpakken om weer

vol goede moed het nieuwe jaar in te

gaan. Ik deed de boodschappen en

maakte het huis in orde voor het

kerstdiner, maar ik leefde in een bubbel.

Mijn vriend en beste vriendin zeiden:

“Misschien moet je een afspraak maken bij

de huisarts.” Binnen één minuut was de

diagnose al bekend: burnout. Met trillende

handen, bonkend hart en betraande ogen

keek ik hem aan. Burnout? Alweer?! Hoe

had ik hier weer met twee benen in   

tenen gelopen, geen

vakantie opgenomen,

keihard gewerkt om jou

zo veel mogelijk te

ontlasten en dan noem

je zo’n lullig voorbeeld

wat mis ging?’ In m’n

hoofd begon het al te

spoken en te stormen,

de tranen kwamen nu

weer met volle gang

terug en ik hoor hem

nog net zeggen "... je  

maakte daarmee van jouw probleem,

mijn probleem!” Dat was de welbekende

druppel; de sluizen gingen open. Nog

nooit had ik op mijn werk gehuild. Ik

wilde dat niet, maar nu kon ik het met

geen mogelijkheid meer tegenhouden.

Het resultaat van het

beoordelingsgesprek leverde een

‘voldoende’ op. Op dat moment voelde

ik me lamgeslagen.  

De kerstvakantie naderde. Mijn

motivatie en goede humeur waren in

geen velden of wegen meer te

bekennen. Ik voelde mij niet meer

gewaardeerd of gezien, aan alles begon

ik te twijfelen maar vooral over mijn

kunnen. Toen eindelijk mijn   

  

Terugkijkend was ik mezelf helemaal uit

het zicht verloren, herkende ik mezelf

niet meer. Met behulp van

psychotherapie ben ik weer vriendjes

geworden met mezelf en heb ik veel

geleerd over wie ik ben. Ik zei té vaak JA

tegen anderen, waarmee ik NEE tegen

mijzelf zei. Ik ga voor mezelf beginnen

als VA. Ik wil niet meer ‘voor’, maar ‘met’

iemand werken en alleen met energie-

gevende personen. Het recht hebben

om opdrachten af te slaan. Mijn

levensmotto vanaf nu is 'Verander

muren in deuren’, voel je vrij om te gaan

en staan. Ik voel me net een

bruistabletje; vol energie en ideeën! Het

is tijd om te gaan fladderen!” 

kunnen trappen?! Ik

schaamde me, maar was

ook opgelucht. Ik stelde

me dus niet aan.  

Twee maanden heb ik

daarna in een donker en

eenzaam wereldje

geleefd. Mijn auto zette

ik verderop in de straat,

bang dat mensen in de

gaten kregen dat ik

thuis zat. Dagen bleef ik

in bed liggen.  

Elvira



Wind tegen, wind mee

“Ik kreeg in juli 2016 een burnout.

Tenminste, eerst wist ik niet eens dat het

dat was. Ik werkte 32 uur als HR adviseur,

was een aantal uren per dag werkzaam als

vrijwilliger voor een hondenshelter op

Kreta en hield mij bezig met adopties,

opvang, werven donateurs en berichten

met vragen etcetera. Ze kwamen de

gehele dag door binnen op mijn telefoon.

De hele dag ging de telefoon en zelfs op

werk was ik daar nog mee bezig. Ik kreeg

ook heel vaak te horen van vrienden waar

ik al die energie vandaan haalde. Ik was

altijd bezig en ging niet meer zo vaak 

klachten dat het echt heel lang duurde

voordat ik alles weer een beetje op de rit

had.  

Dat heeft een jaar geduurd. In die tijd ben

ik tot de conclusie gekomen dat ik niet

meer op kantoor wil werken, dat mijn

huidige werk mij geen energie meer geeft

en dat ik meer vrijheid en flexibiliteit wil.

Mijn zelfstandigheid is mij veel waard en ik

durf de sprong te wagen om deze stap

te zetten. Door te starten als VA en een

eigen bedrijf te starten, kan ik overal

werken en ook in de toekomst vanaf Kreta.

Het is onze droom daarheen te gaan en  

weg. Ik sportte ook bijna

niet meer en was altijd

moe.  

Thuis liep het ook niet

lekker en in de familie

was er een aantal

heftige gebeurtenissen

en toen we begin juli

2016 onze kat Meghaly

moesten laten inslapen,

kon ik een week niet

meer stoppen met

huilen en was ik  

letterlijk ziek van verdriet. Was mijn

hoofd voor die tijd alleen maar vol met

dingen die ik nog moest doen, nu was

mijn hoofd leeg en vergat ik van alles. Ik

kon niet meer op namen komen en was

leeg… en ik was moe… verschrikkelijk

moe… 

 

Later wist ik dat ik een burnout had of in

ieder geval behoorlijk dicht daarbij zat.

Na een week ziekte ben ik weer gaan

werken, wat nu achteraf gezien

helemaal niet goed was.  Geluiden en

drukte kwam extra hard binnen, soms

raakte ik in paniek en ik had zoveel 

 

  

door online te werken

kan ik daar een goed

inkomen genereren en

kunnen we daar fijn

leven.” 

Sylvia



Wind tegen, wind mee

“Ik werkte al in het kinderziekenhuis, maar

ik wilde graag voor het gehele ziekenhuis

werken op de afdeling Communicatie. Ik

mocht op sollicitatiegesprek: yes! Maar ik

moest door 2 rondes met 6 mensen per

keer en er werd gezegd: “We zitten niet te

wachten op iemand die zwanger wil

worden.” 

Ik was aangenomen, maar niet heel snel

daarna werd ik zwanger. En dat liep

allemaal niet lekker. En de thuisbevalling

al helemaal niet. Ik verloor ruim 4 liter

bloed. Alles net overleefd, was kantje

boord. Ik was op. Mijn stuit deed zeer  

andere baan gevonden. En daarna weer

een nieuwe en weer een nieuwe.  

Het heeft jaren geduurd voordat ik weer

een beetje de oude was. En inmiddels ben

ik 1,5 jaar ondernemer. Het beste wat me is

overkomen. Ik ben hooggevoelig dus heb

vaak last van vervelende sferen bij een

werkgever en nu werk ik heerlijk thuis en

ervaar ik rust en dat doet mij en mijn

lichaam veel goeds. Ik bepaal nu zelf de

regels. Als ik een drukke dag heb gehad

dan bepaal ik zelf dat ik het de dag erna

iets rustiger aan ga doen. Heerlijk toch?

Dus op deze manier luister ik naar mezelf 

waardoor ik niet kon

zitten en ik kon mijn

kind geen aandacht

geven. Eenmaal thuis

werd alles nog heftiger,

want mijn zoon was een

huilbaby. Het verlof

vloog voorbij en ik was

niet in staat om te

werken. Ondanks dat ik

bij de Arbo was geweest,

had de werkgever

besloten dat ik per se  

aan het werk moest. Toen begon het

getreiter. Mijn directe collega vroeg elke

dag of het goed ging. Als antwoord

kreeg ze een nee en ik zat weer op de

afdeling te huilen. Ik werd op het matje

geroepen, want ik ontzette de afdeling.

Of ik liever geen huismoeder wilde

worden? Dus ik moest me anders gaan

gedragen. Ondertussen liep het thuis

ook niet met een huilbaby dus ben ik

naar een maatschappelijk werker

geweest. En die stelde een burnout vast,

maar alsnog moest ik blijven werken.

Van mijn ex-man mocht ik mijn baan

niet opzeggen, terwijl dat financieel

makkelijk kon. Uiteindelijk had ik een 

en naar mijn lichaam

om zo een burnout te

voorkomen. En hoeft

niks via de Arbo te lopen

en bepaal ik alles zelf. 

Op dit moment haal ik

alles uit wat er in zit, ik

geniet van het

ondernemerschap en ik

laat me nooit meer gek

maken en luister vooral

naar mijn gevoel

en intuïtie. En ik ga

vooral door met de

leuke dingen!”  

Esther



Dit verhaal stond in de 

herfsteditie van VA magazine. 
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