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Elke Geraerts (31)

hecht een groot belang aan reizen
• psychologe, hoofddocente Erasmus Universiteit in Rotterdam, 

   runt Clinical Cognition Laboratory en start een consultancy-

bedrijf voor de preventie van burn-out in het bedrijfsleven

• heeft een vriend 

«Onthechten van het werk doe ik in compleet andere cultu-

ren. Ik geniet van de impulsen die ik als toerist krijg en ga

daar heel graag in mee. Laatst was ik in Peru en ik vond het

enorm boeiend om op te gaan in hoe die mensen daar func-

tioneren. Op vakantie lukt het me steeds beter om computer

en telefoon uit te zeten. Alleen al samen met mijn vriend

fijne reizen plannen helpt me om alles te relativeren.»

«Mijn weken hebben totaal geen structuur. ’s Avonds heb ik

heel vaak vergaderingen en events met onder andere de leden

De knop omdraaien kan ook in je hoofd
• 13% van de Vlamingen ervaart

echt problemen om werk en thuis te

combineren. Dat blijkt uit cijfers van

de Werkbaarheidsmonitor. Zo’n 5%

ervaart zelfs een acuut probleem. 

• Uit onderzoek blijk dat veel con-

flicten gebaseerd zijn op de stress

in ons hoofd – het werk meenemen

naar huis – terwijl we denken dat ze

met tijd te maken hebben.  Daar

kunnen we dus zelf iets aan doen.

• Een tijdsgerelateerd conflict (Ik

moet om vier uur aan school staan

maar zit dan nog op mijn werk) kan

je oplossen door flexibiliteit van de

werkgever. Stressgerelateerde con-

flicten pak je aan met klassieke

trucjes: eventjes relaxeren, tien

 minuutjes kleuren met je kinderen,

waardoor je het werk loslaat. 

• Belangrijk is dat de werkgever

aandacht heeft voor de werkdruk,

de emotionele belasting en rolambi-

guïteit en conflicten vermijdt.

• Hulpbronnen helpen: een bemoe-

digend woord van collega's of je

 leidinggevende, de mogelijkheid om

een afspraak te verschuiven.

• Hou controle over je vrije tijd. Plan

niet alles vol en maak keuzes: moet

je wel per se twee hobby’s hebben

of de kinderen naar drie naschoolse

activiteiten sturen? Doe dingen in je

vrije tijd niet omdat het moet, maar

omdat je die leuk of belangrijk

vindt. Het gevoel dat er een keuze

is, haalt druk van de ketel.

• Voor sommige mensen helpt het

om heel duidelijke grenzen te trek-

ken, om vijf uur naar huis te gaan

en niet meer aan het werk te den-

ken. Voor anderen is dit lastig. Zij

bellen de loodgieter liever eens in

een korte pauze tijdens het werk

dan na vijf uur. Aan jou om uit te

testen wat het beste werkt en een

week een methode uit te proberen.

Met dank aan docent arbeids- en 

motivatiepsychologe Anja Van den

Broeck (HUBrussel en KULeuven)

van het World Economic Forum waar ik lid van ben. Ik word

er zo hard geïnspireerd dat ik dat niet als werk zie, maar als

een soort van hobby. Mijn agenda hou ik dus niet rationeel

bij. Dat geldt ook voor de tijd die ik aan mezelf spendeer, dat

gebeurt op het gevoel. Ik heb een goeie app op mijn iPhone

waar ik een to do-lijst maak met allerlei reminders. Mijn

huishouden gebeurt vaak tussendoor. Omdat ik zo vaak weg

ben, wordt het thuis ook niet zo vuil (lacht). »

«Dag in dag uit ben ik bezig met de menselijke gedachten en

de invloed van onze geest, dat helpt wel om mezelf mentaal

gezond te houden. Een burn-out ben ik altijd voor. Onlangs

nog plande ik twee meetings op één avond en dan daarna nog

een Skypegesprek met een Amerikaanse collega, waardoor

het enorm druk werd. Op zulke momenten is er toch iets in

mij, dat zegt dat ik even moet kalmeren. Dan hou ik een

avond vrij en spreek ik verschillende keren per week met

vrienden af, om het over totaal andere dingen te hebben dan

werk. Dat werkt enorm relativerend.»


