Tekst: Piet Verbeest en Joni Horemans

DANSEN OP HET SLAPPE KOORD
TIPS: HOE HOUD JE WERK EN LEVEN IN BALANS?
Het is ongetwijfeld heel herkenbaar: na de drukke en veeleisende dagtaak is het niet
altijd evident om thuis tot rust te komen. De relatie met je partner wil daar wel eens
serieus onder lijden. Zes tips om het evenwicht te herstellen voor het te laat is.

1. Wees
een luisterend oor
Het is belangrijk om interesse te
hebben in elkaars werk. Merk je
dat je partner professionele
zorgen heeft, ga het onderwerp
dan zeker niet uit de weg. Het kan
namelijk ongelooﬂijk veel deugd
doen om je hart te kunnen luchten. Bovendien: hoe beter jullie
elkaars muizenissen kennen,
hoe makkelijker je de ander kan
steunen als hij of zij het even wat
moeilijker heeft.

2. Trek grenzen
Begrip opbrengen is één zaak,
maar dat kan uiteraard niet
blijven duren. Op een bepaald
moment moet je je werk echt
achter je kunnen laten. Wees
dus niet bang om jezelf of elkaar
duidelijke huisregels op te leggen.
Zo kan het heilzaam zijn om radicaal te beslissen om voortaan geen
werkmails meer te beantwoorden
of telefoontjes te plegen. Beter
nog: zet die smartphone gewoon
uit.

«Mijn job?
Zorgen dat
onze werknemers
gezond en
gelukkig zijn»
«Ik ben zestien jaar geleden begonnen bij
Medialaan als Commercieel Directeur
Radio. Ik leidde het salesteam tot ze mij in
2016 de functie van Directeur Radio voorstelden. Ik vond dit uiteraard een hele eer,
dus ik zei volmondig ja tegen deze mooie
promotie. Ik had beter moeten weten. Ineens
was ik vooral bezig met cijfers en niet meer
met mijn echte passie, namelijk mensen
coachen. De eerste alarmbellen (slecht
slapen, nek- en rugklachten) negeerde ik
gewoon, tot ik uiteindelijk een hyperventilatieaanval kreeg. Toen verplichtte onze CEO
me om rust te nemen.»
«Tijdens die periode van rust kon ik eindelijk
nadenken. Ik besefte dat ik absoluut bij
Medialaan wou blijven, maar dat de functie
me niet lag. De functie van Wellbeing Director
heb ik zelf gecreëerd. ‘De moederkloek van het
bedrijf ’, dat was zo’n beetje mijn bijnaam, en
dat heb ik gewoon oﬃcieel gemaakt. In zekere
zin is het een pioniersrol. In veel bedrijven zie
je immers dat iemand bij HR als vertrouwenspersoon wordt aangeduid, maar iemand die
zich louter focust op het welzijn van de medewerkers, dat is toch redelijk uniek.»
«Ondertussen is er al veel veranderd. We
hebben thuiswerk en glijdende uren ingevoerd. Ik organiseer wandelingen, yoga- en
bokslessen, heb elektrische ﬁetsen, trampolines, springtouwen en hoepels aangeschaft.
En een pingpongtafel! Eigenlijk zijn we constant bezig met ons brein te overbelasten, en
ons lichaam ziet af van al het stilzitten. Geen
wonder dat het ziekteverzuim zo piekt. En
wist je dat de gemiddelde mens zich eigenlijk
maar 52 minuten ten volle kan concentreren? Voldoende pauzeren is dus erg belangrijk. Het vreemde is dat nu enkel mensen met
een ongezonde gewoonte, namelijk roken,
dat doen, terwijl het voor iedereen doodnormaal zou moeten zijn om elk uur kort te
ontspannen en even te bewegen.»

3. Organiseer
het huishouden
Ook thuis ligt er handenvol werk
op ons te wachten. Vaak is dat een
bron van extra spanningen, maar
het kan ook anders: het komt er
gewoon op aan de onvermijdelijke
klussen eﬃciënt en gestructureerd aan te pakken. Lukt dat, dan
komt er op slag een zee van
kostbare en kwalitatieve tijd vrij.

4. Doe iets leuks

5. Leef gezond

Zeer belangrijk, zeker als je
kinderen hebt: trek er regelmatig
bewust met jullie tweetjes op uit.
Een gemeenschappelijke hobby
kan al een sterke bindende factor
zijn. Daarnaast is het geen overbodige luxe om een paar keer per
jaar een lange weekendtrip in te
plannen en de doordeweekse
routine radicaal te doorbreken.

Je kan je maar lekker voelen in je
relatie als je zelf goed in je vel zit.
Probeer gezond en gevarieerd te
eten, kies voor voldoende beweging
en voorzie de nodige ontspanning.
Niet iedereen kan snelsnel van
werk veranderen als zijn relatie
onder druk komt te staan. Goede
gewoontes kunnen je wel helpen
om de dagelijkse stress beter te
kanaliseren. Steun je partner daar
dan ook in.

GESCHEIDEN WERK

Ann De Bisschop
Wellbeing & Corporate Identity Director
bij Medialaan

In 2016 waren er 44.725 huwelijken en 23.583
echtscheidingen in België. Het totale aantal
echtscheidingen daalde met 4,4% tegenover
2015. De Belg huwt gemiddeld op 31 jaar en
scheidt gemiddeld 12 jaar later.

Top 15 van jobs met
hoogste scheidingspercentage

«Dat betekent wel dat ook het management
een andere mentaliteit moet kweken. Dat ze
zich niet enkel afvragen hoe het met de cijfers
gaat, maar ook en vooral hoe het met de
medewerkers gaat. Medialaan is niets zonder
zijn mensen, en dat gaat voor de meeste
bedrijven op. Een baas is nu een coach, een
werknemer is een medewerker.»
«Mijn welzijnsbeleid is gestoeld op drie
pijlers: fysieke gezondheid, mentale gezondheid en voeding. Er zijn lezingen rond attention management en focus, digital detox of
een goede nachtrust en meer beweging.
Mensen kunnen naar mij komen voor een
persoonlijk gesprek; indien nodig verwijs ik
hen door naar professionals. Daarnaast werk
ik ook af en toe als consultant voor bedrijven
die zich geen ‘wellbeing director’ kunnen veroorloven. Een drukke agenda, en dus moet ik
nog steeds heel erg waken over mijn eigen
werk-leven-balans. Na me mijn hele loopbaan gesmeten te hebben, heb ik soms nog
steeds moeite om het toe te passen, ook al
weet ik heel goed hoe het moet.»

Manic Mondays
De Monday Blues... Iedereen heeft er wel eens last
van. Voor velen is de maandagochtend als een berg
waar ze tegenop zien. De
Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat in
2020 burn-out en depressie de belangrijkste redenen zullen zijn voor afwezigheid op het werk. Zelfs het World Economic forum zet
‘wellbeing’ op de agenda. In haar boek laat Ann De
Bisschop twaalf experten aan het woord. Zij formuleren een antwoord op vragen waar werknemers én
werkgevers mee zitten: wat zijn de oorzaken en symptomen van stress? Hoe kan ik mezelf weerbaar maken?
Hoe verhoog je je productiviteit? Wat is het belang van
een goede leider? Is multitasken echt zo slecht? En wat
kan gezonde voeding en voldoende bewegen betekenen voor je concentratie en energiepeil? ‘Aftellen
naar maandag’ is een must-read voor iedereen die zijn
of haar werkleven een serieuze boost wil geven.
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Geraak je er echt niet uit, aarzel
dan niet om professioneel advies
in te winnen. Vaak ziet een buitenstaander veel helderder waar het
probleem ligt en kan hij jullie met
de juiste analyses mee op weg
zetten naar een ontwarring van
de relationele knoop.
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6. En desnoods:
zoek hulp

1. Dansers en choreografen
2. Barmannen
3. Kinesist
4. Casinomedewerkers
5. Machineoperatoren
6. Croupiers
7. Fabrieksarbeiders in
de voedingssector
8. Tele-operatoren
9. Verpleegsters, psychiatrischeen andere hulpverleners
in de zorgsector
10. Entertainers, sportlui
of aanverwante beroepen
11. Bagagedragers en conciërges
12. Telemarketeers
13. Obers en serveersters
14. Dakwerkers
15. Huishoudsters
en schoonmakers
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Ontdek nog meer op facebook.com/vacaturedotcom
of volg ons op Twitter via @vacaturedotcom en
Instagram via instagram.com/vacaturedotcom.

