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Hoe komt het dat vandaag de dag zoveel mensen overstresst 
zijn? Odette Meyer is deskundige in stressmanagement. 
Waar kunnen we volgens haar beter op letten? En zijn er voor 
ons Indo’s bepaalde triggers en valkuilen?
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Daar gaan we weer in het nieuwe jaar. Met frisse moed 

en goede voornemens is de eerste to-do-list van 2019 

al gemaakt. Alleen met dat nieuwe sportschoolabon-

nement zijn we er nog niet. Ik wil niet meteen ernstig 

beginnen (is Blue Monday al geweest?) maar het lijkt 

niet zo goed met ons te gaan. Het aantal mensen dat 

overspannen en in een burn-out raakt is namelijk nog 

nooit zo hoog geweest. Burn-out is zelfs beroepsziekte 

nummer 1. 

Achterstallig onderhoud
Nu hoor ik sommige lezers denken: nou dat valt met mij 

wel mee hoor. Maar eerlijk, hoe vaak neem je echt de tijd 

voor jezelf? We hebben het druk, proberen aan allerlei 

verwachtingen te voldoen, aan het werk, naar school, 

voor anderen zorgen, online updates volgen, op de auto-

matische piloot. Veel mensen staan daardoor ongemerkt 

in standje overleven. Door de drukte negeren ze dat ze 

misschien al een tijd met buikpijn op het werk zitten en 

dagelijks doodmoe opstaan. Er gaat geen week voorbij 

zonder de gedachte ‘ik trek het niet meer’. Wie dit soort 

chronische stresssignalen langdurig negeert, kan in een 

burn-out raken. Dan ben je overspannenheid al voorbij. 

Van een burn-out herstel je niet zo even. Je hebt jezelf 

te lang, onbewust misschien zelfs jarenlang, overbelast. 

Je voelt je verschrikkelijk moe en prikkelbaar. Alles voelt 

als ‘moeten’, niets lijkt meer te lukken. Fysiek en mentaal 

gaat er een knopje uit.
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INTERVIEW

Als het aan Odette Meyer (Eindhoven, 1963) ligt, zou 

iedereen beter moeten kijken naar zijn eigen tempo, 

want we zijn niet allemaal hetzelfde. Toch willen we mee 

met die stroom waarin iedereen zwemt, en die stroomt 

snel. ‘Het was in 2000 dat ik zelf in een burn-out raakte’, 

vertelt Odette. ‘Het was voor het eerst dat ik volledig op 

non-actief kwam te zitten. Het bracht me het geluk om, 

terwijl ik stil kwam te staan, eens goed om me heen te 

kijken. En ik dacht: wat zijn we nou met z’n allen aan het 

jagen?’

Daarbij komt dat we voortdurend online zijn. Dat brengt 

ons veel goeds, met één klik heb je alle informatie die je 

je maar kan wensen, de hele wereld in beeld. Maar terwijl 

we overal op klikken, smoren we onze innerlijke stem 

met kunstmatige algoritmes en bepalen inkomende 

likes onze gemoedstoestand. We nemen niet meer de 

tijd om de dag te verwerken. Er ontstaat ‘achterstallig 

onderhoud’. Vooral jongeren lijken zich meer te laten 

leiden door online gefil-

terde façades, dan door 

een goed reflecterend 

gesprek met familie en 

vrienden.

We weten het allemaal, 

maar doen het echt te 

weinig: leg die apparaten 

wat vaker weg. Laat ze 

buiten de slaapkamer. 

Van de eettafel. Zet inko-

mende alerts op stil. Ga 

je op vakantie, ga dan 

ook zoveel mogelijk offline. Als Odette het lukt, die ging 

met man en 3 kinderen op ‘digitale detox vakantie’ naar 

Bali, dan lukt het jou ook. Het internet kan heus wel even 

zonder je en jij zonder likes. 

Eigen schuld
Het zouden de perfectionistische, bevlogen types zijn, 

die volgens onderzoek extra risico op een burn-out 

lopen. Odette zegt daarover: ‘Deze mensen kunnen pas 

rusten als de klus af is. Ze kunnen ook nog eens moeilijk 

nee zeggen, want ze willen het goed doen.’ Je kunt 

tegenwoordig geen krant of nieuwsapp meer openen 

zonder te lezen dat je het zelf zo ver hebt laten komen. 

Odette: ‘Gelukkig zie je de laatste paar jaar ook steeds 

meer goed wetenschappelijk onderzoek, waarbij niet 

langer meer alles bij het individu wordt gelegd. Ook de 

invloed van de omgeving telt mee. Mensen raken steeds 

jonger al burn-out. Je kunt niet meer zeggen dat dit 

komt omdat je een bepaald type bent.’

Ik herken veel in de beschrijving van de bevlogen types, 

kan ook moeilijk nee zeggen. Als er iets is wat ik als Indo 

vanuit mijn opvoeding heb meegekregen is dat je je niet 

zo moet aanstellen en gewoon mee moet doen. Ook 

Odette herkent dit: ‘Ik ben altijd loyaal met de groep 

bezig. Dat hoort nou eenmaal zo, dacht ik. Ik vind het 

een mooie kwaliteit dat je rekening houdt met de ander, 

maar heb ook moeten leren om meer te kijken naar wat 

wil ík. Wanneer je nee zegt, zeg je tegelijkertijd ja op 

iets anders wat belangrijker voor jou is. Als je het uitlegt, 

begrijpen mensen het heus wel. Er zal er altijd eentje uit 

zijn panty springen, maar uiteindelijk gaat het om wat jij 

belangrijk vindt. Dat houdt in dat je dingen meer moet 

uitspreken, dat vind ik weer niet Indisch.’ Hm ik ook 

niet, maar moet ik dan toch maar na 17.00 uur keihard 

‘Neeee!’ tegen iedereen roepen?

Jam karet
Volgens Odette leven we veel in Harde Tijd, zoals ze dat 

noemt: ‘Die alles regulerende klok: scholen gaan om 8 

uur open, allemaal dezelfde tijd naar het werk, meetings 

staan ingepland. Adrenaline, go go go! Als je daaraan 

gewend bent, kom je daar moeilijk los van. Maar toch 

moet je ergens beginnen met tegen de stroom in zwem-

men.’ Ja, hoe dan? ‘Wees rebels!’

Rebels zijn vraagt niet om drastische acties. Odette: ‘Zeg 

het een keer dat je de vergadering niet hebt voorbereid. 

Blijf niet zuchtend door al die mailtjes ploeteren. Kondig 

aan dat je thuis offline bent, want je hebt wel andere 

dingen te doen. De kans is groot dat er begripvol wordt 

gereageerd, iedereen wil dit.’ 

Odette is daarbij voorstander van het jam karet leven, 

ook wel bekend als de rubberen tijd. Een leefstijl die 

in Indonesië veel gewoner is dan hier. Daar wordt niet 

verbaasd gereageerd als iemand niet stipt op tijd komt 

opdagen. In je eigen tempo leven is daar normaal. Dat 

kunnen wij hier ook, met dagelijks oefenen je eigen 

stopsignalen te leren herkennen. ‘Je zult ook zien dat 

wanneer je de dingen in je eigen tempo doet, je vaak 

meer gedaan krijgt. Want dat werkt gewoon lekkerder’, 

zo zegt Odette uit eigen ervaring. 

Dan creëer je ook meer ruimte voor Zachte Tijd. Dat is 

wanneer we de tijd even helemaal vergeten. Odette: ‘Het 

kan van alles zijn. Voor mij is het als ik aan de tekenta-

‘Het was voor het eerst dat ik volledig 
op non-actief kwam te zitten. Het 
bracht me het geluk om, terwijl ik stil 
kwam te staan, eens goed om me heen 
te kijken. En ik dacht: wat zijn we nou 
met z’n allen aan het jagen?’
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fel zit, voor de ander een boswandeling, lekker koken, 

samen zijn met vrienden, of even helemaal niks. Ik zie 

het zo vaak dat mensen teveel in Harde Tijd blijven en 

vergeten te doen waar ze van houden. Dan kunnen ze 

in die Zachte Tijd alleen nog maar uitgeput op de bank 

liggen. Het zou mooi zijn als we op het werk één dag 

zonder mail doen. Lekker met die benen op het bureau. 

Worden mensen creatief van!’

Durf te dwalen
Yes, pak dus dat receptenboekje van oma en verlies 

jezelf achter de wadjan. Ga op de bonnefooi naar buiten 

mooie dingen bekijken, gezellig uitgebreid samen eten, 

begin met een leuke hobby. Pak een muziekinstrument 

zoals het een goede Indo betaamt! Het is een beetje 

durven dwalen. 

Hoe meer je de balans vindt tussen die Harde en Zachte 

Tijd, hoe meer je 

in contact met je 

intuïtie komt. En 

dan kun je, zoals 

Odette het noemt, 

in een ‘flow’ belan-

den: ‘Dan voel je 

je heerlijk en lijkt 

het alsof alles en 

iedereen om je heen 

meewerkt. Dat kun-

nen we ervaren met 

leuke dingen doen, 

maar ook op het werk. Zoals de Grieken zeggen: je kunt 

dan de kuif van de Griekse god Kairos pakken. Dat juiste 

moment waarin je voelt “oeh, er gaat iets gebeuren” of 

je komt net die ene persoon tegen. Volgens mij hebben 

Indische mensen, als we het hebben over jam karet, door 

hun fijnbesnaardheid daar heel veel toegang toe. Als je 

in een flow leeft, bereik je euforie. Maar ga niet vanuit 

die euforische staat overal overenthousiast weer ja op 

zeggen natuurlijk.’

Even terug naar de werkvloer. Ik hoef daar niet zo nodig 

erkenning te claimen. De baas ziet zo ook wel wat ik 

allemaal doe? Maar die collega die dagelijks om een 

schouderklopje vraagt, krijgt daardoor net wel die pro-

motie. Waar komt dat toch vandaan dat we ook dán de 

kaken stijf op elkaar houden? 

Odette: ‘Als je het hebt over triggers, die beginnen wan-

neer mensen zich niet fair behandeld voelen. Wij dragen 

dit gevoel eigenlijk al vanuit de familiegeschiedenis met 

ons mee. Ik weet dat mijn vader het liefst was gebleven. 

Eenmaal hier in Nederland werd zoveel niet erkend. Als 

ik kijk naar waar hij vandaan heeft moeten komen, dan 

voel ik wel dat ik daar een stuk van heb geërfd. Iedereen 

te vriend houden, niet opvallen, dat was van levensbe-

lang. Dat je maar beter beleefd kan doen, dat draag ik 

bij me. Ik kan me voorstellen dat je familiegeschiedenis 

meespeelt in hoe veerkrachtig je kunt zijn. Iedereen 

wordt gevormd door kwetsbaarheden vanuit zijn wor-

tels. Misschien houden we generaties verder onbewust 

nog steeds uit veiligheid daarom afstand. In mijn werk 

als coach zoek ik juist heel erg naar verbinding, dat heeft 

me verrijkt.’

Plan B
Met al deze inzichten is het hoge aantal burn-outs een 

stuk beter te verklaren. We hebben het niet allemaal zelf 

in de hand, maar wel voor een groot deel. Het begint 

met luisteren naar jezelf en stilstaan bij waar je vandaan 

komt. In januari start de maand van de spiritualiteit, een 

mooi moment om op een rij te zetten wat voor jou echt 

telt in het leven. Weet je niet waar te beginnen? Doe 

eens een persoonlijkheids- en competentietest. Die kan 

je tegenwoordig gratis online doen. Praat erover! De 

kans is groot dat iemand in je directe kring met dezelfde 

vragen worstelt. En oefen: minder rennen, meer jam ka-

ret. Zeg vaker nee, en ja tegen iets anders dat belangrij-

ker is. Accepteer dat ieder hierin zijn eigen tempo heeft. 

Kijk maar niet teveel naar anderen. Durf tevreden te zijn 

met waar jij nu staat en wie je bent. Dit zal je meer lef 

geven om de credits te nemen die je verdient. 

En bovenal, blijf in contact met je innerlijke stem. Daarbij 

heb ik van mijn partner het afgelopen jaar een goede 

les geleerd: als ondanks alle moeite plan A niet lijkt 

te lukken, omdat de omgeving ook voor geen meter 

meewerkt, blijf dan niet stug doorgaan. Maak een plan B. 

Heb vertrouwen in jezelf. Wie weet kom je dan zomaar 

die Griekse god Kairos tegen. 

• Odette Meyer is getrouwd met Guus en moeder van Vera, Ivo 

en Maarten. Ze studeerde Bestuurskunde en heeft een Master 

Stressmanagement. Ze is Managing partner van CIC Company 

(Change Innovation Coaching Company) en geeft coaching 

en trainingen in het bedrijfsleven in duurzaam evenwicht, een 

gezonde menselijke maat op de werkvloer. 

‘Volgens mij hebben Indische mensen, 
als we het hebben over jam karet, 
door hun fijnbesnaardheid daar heel 
veel toegang toe. Als je in een flow leeft, 
bereik je euforie. Maar ga niet vanuit die 
euforische staat overal overenthousiast 
weer ja op zeggen natuurlijk’
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