STOP de onheilsdreiging van duurzame inzetbaarheidsinitiatieven

INTRODUCTIE
Recent heb ik weer een conferentie over duurzame inzetbaarheid bijgewoond. Of kan ik het
beter duurzaam presteren noemen? Het lijkt er bijna op dat ook hier woordkeuze en een
technische benadering het wederom gaan winnen van substantie, dat wil zeggen waar het
eigenlijk om zou moeten gaan.
Laat ik maar gelijk met de spreekwoordelijke deur in huis vallen, de zwarte kat kondigt
onheilspellende tijden aan voor wat betreft duurzame inzetbaarheid in organisaties en
ondernemingen.
Ik zal hier geen uitgebreide uiteenzetting geven over duurzame inzetbaarheid, omdat er talloze
experts zijn die dit veel beter kunnen doen dan ik. Nee, ik wil hier de categorische exclusie van
executives en ondernemers in duurzame inzetbaarheidsinitiatieven belichten. Of kan ik beter
aan de (niet-arbeidssector) specifieke categorie leidinggevenden, als groep, refereren?
ONHEILSDREIGING
De onheilsdreiging vormt zich, maar niet omdat leidinggevenden niet betrokken worden bij de
introductie van duurzame inzetbaarheidsinitiatieven voor medewerkers. Dit wordt zeker wel
gedaan. Er wordt van de leidinggevende vaak zelfs een hoofdrol verwacht met betrekking tot
het ondersteunen van deze initiatieven. Uiteraard niet alleen, maar met het hele Management
Team (MT).
Het probleem zit hem dan ook niet per se in die andere initiatieven. Echter, dezelfde
leidinggevende, die ondersteuning zou moeten geven aan anderen, heeft vaak behoefte aan een
duurzaam inzetbaarheidsinitiatief voor zichzelf. Maar wie is er voor de leidinggevende?
Personeelszaken? Raad van Bestuur? Raad van Commissarissen? Vaak voelt de leidinggevende
zich alleen en hij/zij vindt de drempel tot het vragen om hulp te groot. De vraag is immers: hulp
bij wat?
Laatst nog zei een bedrijfsleider tegen mij: “Johan, wat denken ze wel niet. Als ze toch eens
wisten. Ik heb echt wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik kan het wel uitschreeuwen. Ik kan toch
niet ook nog eens mijn energie gaan stoppen in weer een nieuw initiatief? Het is gewoon
allemaal veel te veel.”
Waarom zijn er zoveel leidinggevenden die kampen met prestatiedruk, overmatige stress, preburn-out of zelfs burn-out? Allereerst heerst er een enorm taboe op (zakelijke) tegenslag en
prestatieproblemen. Daarnaast is er ook een sluipende, steeds toenemende, situatie van burnCopyrights© 2017, Alle rechten voorbehouden, Top-Coach
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out die vaak gepaard gaat met weinig zelfinzicht. Wanneer
de situatie ondraaglijk is geworden, tracht de leidinggevende
een rationele oplossing te vinden. Die moet er toch zijn? Of
niet?
Ik heb hier in een eerder artikel “De grootste valkuil van
(beginnende-) executive burn-out” al over geschreven.
Recent werd dit taboe nog eens bevestigd in een kort
artikel in de Volkskrant (24/11/2017). Deze publicatie,
getiteld: “Taboe op zakelijke tegenslag - Ruim een op de
tien ondernemers zit in de stress”, maakte duidelijk dat uit
onderzoek van de Kamer van Koophandel onder
ondernemers (N=±1200), is gebleken dat een op de tien ondernemers, ondanks de
aantrekkende economie, last heeft van zware zakelijke tegenslag.
Interessant is de vraag: Wat was er eerst? De burn-out verschijnselen of de financiële tegenslag?
Vaak wordt er, niet geheel onterecht, gedacht dat de financiële tegenslag de oorzaak is van een
eventuele burn-out. Mijn praktijkervaring laat zien dat dit zeker niet zo hoeft te zijn.
Ik hoef u het scenario niet eens voor te leggen, maar stel dat een leidinggevende uitvalt door
een burn-out. Gezien de rol van de executive of ondernemer gaat dit helaas verder dan alleen
de ‘boterham’ van de leidinggevende, er zijn talloze ‘boterhammen’ verbonden met de
leidinggevende. Daardoor heeft de uitval dan ook een veel groter negatief effect dan alleen op
het individu en zijn/haar familie.
In het geval van de executive of ondernemer veroorzaakt langer durende absentie radeloosheid
en laat het de onderneming vaak reddeloos verloren achter. In het geval van een ondernemer
kan langdurige ziekte (uitval) door een burn-out zelfs leiden tot faillissement van de
onderneming.
In mijn werk richt ik mij specifiek op duurzame prestatieverbetering bij executives en
ondernemers en op het, op een duurzame wijze, voorkomen of herstellen van een burn-out.
Het zal u dan ook niet verbazen dat ik, specifiek voor deze groep, uitermate geïnteresseerd ben
in duurzame inzetbaarheid.
Ik heb mij de afgelopen tijd dan ook bijzonder verbaasd over de
afwezigheid van duurzame inzetbaarheidsinitiatieven voor
leidinggevenden. In vele organisaties wordt rijkelijk gesproken over
diversiteit en inclusie, maar keer op keer moet ik constateren dat
het zoveelste duurzaam inzetbaarheidsinitiatief wederom gericht is
op de medewerkers en niet op leidinggevenden. Steeds als ik hier
een opmerking over maak, zegt men: “Ja, dat is heel goed
opgemerkt, zo hadden wij hier inderdaad nog niet naar gekeken.
Je hebt duidelijk een punt hier.”
Duidelijke percentages met betrekking tot burn-out onder
leidinggevenden in Nederland kan ik niet geven, omdat ze voor
deze groep simpelweg niet beschikbaar zijn, maar dat het met de
huidige duurzame inzetbaarheid van hardwerkende
leidinggevenden niet best is gesteld, is wel duidelijk. Zonder een
poging tot ‘vrije extrapolatie’ te doen, durf ik wel te stellen dat van de ongeveer één miljoen
werkenden met een burn-out (CBS/TNO-statistieken), tienduizenden leidinggevenden recent
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een burn-out hebben gekregen, op het punt staan een burn-out te krijgen of helaas over enige
tijd wederom een burn-out zullen krijgen (terugval).
U bent vast wel bekend met het teleurstellende cijfer van rond de 70% met betrekking tot
terugval na een burn-out. Ook hier zijn wederom geen specifieke cijfers bekend voor
leidinggevenden, maar gezien de specifieke omstandigheden van deze groep en de veelal weinig
duurzame burn-out benadering, acht ik de kans groot dat het percentage voor deze groep nog
hoger ligt.
CONCLUSIE
Ik zou de noodklok willen luiden en ernstig willen pleiten voor duurzame
inzetbaarheidsinitiatieven voor executives, ondernemers en leidinggevenden.
We mogen toch echt niet van een leidinggevende, die zelf op het randje van een burn-out
balanceert, verwachten dat hij/zij zich empathisch en
praktisch ondersteunend opstelt voor het zoveelste
nieuwe initiatief voor duurzame inzetbaarheid van
zijn/haar medewerkers? Of enthousiaste
ondersteuning zal verlenen in de preventie van burnout of bij de re-integratie van medewerkers?
Ik denk dat het hoog tijd wordt dat we ruimte gaan
maken voor een duurzame preventie van burn-out en
een herstelbeleid voor leidinggevenden en dat dit een
onderdeel gaat worden van een integraal duurzaam
inzetbaarheidsbeleid; duurzame preventie, herstel en re-integratie.
Kortom, voor mij komt de onheilsdreiging van duurzame inzetbaarheidsinitiatieven voort uit de
(misschien onbewuste/ongewilde) exclusie van de leidinggevenden, waardoor wij continu een
valse start maken.
Organisaties zullen zich voldoende moeten ‘primen’ voor integrale sociale mobiliteit en
daardoor ook voor veranderende werksituaties en werkrelaties, die bijvoorbeeld door
technologische ontwikkeling ontstaan. Hierbij zullen we moeten beginnen met het leiderschap
en deze groep, meer dan alleen, moeten betrekken bij duurzame inzetbaarheidsinitiatieven. We
zullen samen initiatieven moeten ontwikkelen die ‘leiderschap vaardig’ zijn en als onderdeel van
het toekomstig leiderschap DNA kunnen worden gezien.
Op deze manier worden er parallelle successen behaald en kunnen wij op een structurele wijze
de nijpende en dreigende leiderschap en talent crisis door middel van duurzame preventie van
burn-out en herstelinitiatieven ondersteunen.
Tegelijkertijd kunnen leidinggevenden zich verder duurzaam ontwikkelen, zodat zij gericht
werknemers beter kunnen ondersteunen en burn-out kunnen helpen voorkomen en
herkennen, bij zichzelf en bij anderen. Een echte win-winsituatie lijkt mij.
Wat is uw kijk op deze situatie? Wat voor duurzame inzetbaarheidsinitiatieven voor executives,
ondernemers en leidinggevenden heeft u in de praktijk gezien? Wat moet er volgens u
veranderen?
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Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Johan Reinhoudt
Oprichter/Directeur Top-Coach, Gecertificeerd Master Executive Coach
Tel. 030-2006761

Top-Coach helpt executives en ondernemers met duurzame prestatieverbetering en burn-out
preventie en herstel. Executives en ondernemers die kampen met prestatie en/of (beginnende-)
burn-out, helpen wij met geavanceerde methodes hoe ze snel hun passie en energie weer terug
kunnen krijgen en weer kunnen gebruiken in hun werk, duidelijkheid en visie herwinnen en
duurzaam meetbare verbetering in hun resultaten te krijgen.
Het is Top Coach’s missie om door True Change™ Executive Coaching en burn-out preventie
en recovery management, de executive en ondernemer ondersteuning te verlenen bij het
maken van blijvende persoonlijke veranderingen, die leiden tot meer succes en verbetering van
de kwaliteit van leven.
Het unieke door Johan Reinhoudt ontwikkelde True Change™ Executive Coaching
vijfstappenplan is onder andere gebaseerd op zijn persoonlijke executive carrière, nieuwe
biologie, neurowetenschap en een integratie van diverse vormen van psychologie, waaronder
arbeid, organisatie, sociale en energie psychologie.
Top-Coach werkt in persoon en online via Zoom™ en Skype™ Video – in de Nederlandse of
Engelse taal.
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