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Ons leven is steeds vaker een genadeloze ratrace. We rennen 
onszelf voorbij en dan plots … valt het licht uit. Dat overkwam 
ook Walter. Walter (58) verkocht zijn bedrijf en dacht eindelijk 
te kunnen genieten van wat welverdiende rust.  Tot een burn-out 
roet in het eten kwam gooien.

‘In 1996 richtte ik het interimmanagementbedrijf 3W op. Negen 
jaar later, in 2005, heb ik het bedrijf verkocht aan Adecco. 
Ik bleef werken binnen het bedrijf en gedurende drie jaar zou 
ik aan het roer blijven staan om ook onder de nieuwe bedrijfs-
structuur het businessmodel tot een succesverhaal uit te werken.

Maar toen ging het kort na de overname mis. Niet te midden 
van de hectiek die hiermee gepaard ging, maar op de laatste dag 
van onze jaarlijkse gezinsvakantie. Om de vakantie af te ronden, 
maakten we een gezamenlijk fietstochtje. We stopten ergens en 
ik slaagde er niet meer in om terug naar huis te fietsen. Ik was 
doodop. En ik had veertig graden koorts. De dokter zag het als 
een banale griep en schreef antibiotica voor. Maar na een week 
was de koorts er nog steeds en ik voelde me uitgeput. Ik werd 
met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ik verbleef er een week 
en de intensieve tests wezen uit dat ik behalve een magnesium-
tekort geen ernstige fysieke aandoening had. Het ziekenhuis 
verwees me door naar een kinesist. Twee keer in de week ging ik 
op consultatie. De kinesist leerde me technieken om de spieren 
helemaal te ontspannen, éénvoudige ademhalingsoefeningen 
en stretchbewegingen die ik ook elke dag thuis inoefende. Ik 
ervaarde dankzij de relaxatieoefeningen opnieuw een gevoel 
van rust en ik herwon geleidelijk aan mijn krachten. Maar ik 
ging wel eerst wekenlang door de hel. Ik werd ’s nachts badend 
in het zweet wakker. ’s Morgens viel ik uitgeput in de zetel in 
slaap. Ik kon me zelfs niet meer aankleden. Alles was me te 
veel. Het was zo bevreemdend. Zo kende ik mezelf niet. Ik was 
een echte workaholic. Ik had jarenlang het uiterste van mezelf 
gevergd. Dag en nacht gewerkt. Ik had net mijn bedrijf verkocht, 
was er financieel flink op vooruitgegaan en dan zag ik het 
plots allemaal niet meer zitten. Er speelden zoveel negatieve 
gedachten door mijn hoofd. Onbegrijpelijk. Ik had onterecht 
het gevoel dat ik de controle over het bedrijf kwijt was. Het
was alsof de zin van mijn leven wegviel.

Na een zestal weken ging ik weer aan de slag. Maar wel volgens 
een aangepast regime. Ik bepaalde zelf mijn uren en ik plande 
tijd in voor de sessies bij de kinesist. Ook mijn vrouw kreeg 
toegang tot mijn agenda, zodat zij gezinsmomenten kon 
inlassen. Allemaal zaken waar ik vroeger geen tijd voor wilde 
maken. De ontspanningsoefeningen van de kinesist hielpen mij 
goed vooruit. Ik wilde er meer over leren en kwam dankzij een 
oude vriend met yoga in contact. Yoga verleende mij een die-

pe vorm van relaxatie en ik begon me er meer in te verdiepen. 
Eerst door erover te lezen, later ben ik zelfs naar India en Nepal 
gereisd. Ik ontdekte dat yoga een levenswijze is. Het gaat om 
het vinden van de balans tussen lichaam en geest, de wetenschap 
van hoe de geest van de mens in elkaar zit en hoe je daarmee 
kan omgaan. Het helpt je alle gedachten stop te zetten en meer 
te leven in het moment. Toen heb ik beslist Adecco te verlaten.  
Ik ben gestart met een nieuw project rond work-life balance, 
een thema dat me dankzij mijn eigen ervaringen nauw aan het 
hart lag en waarmee ik andere bedrijven en werknemers wilde 
helpen. Maar ik merkte na twee jaar dat ik weer de verkeerde 
richting aan het uitgaan was. Ik wilde niet meer overwerken. Ik 
wilde de controle behouden, maar dat lukte niet en ik ben er toen 
zelf uitgestapt.

Wat mij is overkomen, zie ik nu als een geschenk. Mijn lichaam 
heeft me een zeer duidelijk signaal gegeven dat ik zo niet verder 
kon.  En dat had ik nodig. Ik was mij van geen kwaad bewust. 
Ik werkte hard, maar daar was toch niets mis mee. Ik negeerde 
systematisch alle eerdere lichamelijke signalen. Elke dag 
buikpijn werd gewoon opgelost met een dosis pillen. 
Uiteindelijk ben ik erin geslaagd mijn hele leven om te gooien. 
Yoga neemt een belangrijk deel van mijn leven in, net als alle 
andere vrijetijdsbestedingen die ik nu met mijn gezin plan en 
waar ik vroeger geen tijd voor wilde vrijmaken. Maar ook mijn 
manier van werken is sterk geëvolueerd.

Adecco contacteerde mij in 2011 opnieuw. Ik werk er nog steeds 
als CCO (Chief Commercial Officer). Een voltijdse functie op 
hoog niveau dus, maar de tijdsinvulling is helemaal veranderd. 
Zo start ik de dag met een rustpunt, vooraleer ik aan het werk 
ga. Elke ochtend lees ik rond zes uur snel mijn mails door. 
Daarna plan ik een yogasessie in en ontbijt ik samen met mijn 
vrouw. Omstreeks negen uur vertrek ik naar kantoor of naar mijn 
afspraken van die dag. Eén dag in de week werk ik thuis. Hoe 
laat ik het werk kan afronden, hangt af van dag tot dag. Soms 
moet ik ’s avonds of in het weekend doorwerken, maar dan kan 
ik op andere dagen terug op adem komen. Ik heb ook geleerd 
om los te laten. Dat kon ik vroeger niet. Als ik durf streng te 
zijn voor mezelf, dan wijt ik dat aan onzekerheid. Ik twijfelde te 
veel aan mezelf. Ik moest mezelf en anderen continu bewijzen 
wat ik kon. Dankzij mijn nieuwe manier van werken ben ik 
erin geslaagd nog betere professionele resultaten neer te zetten. 
Iets wat ik voordien niet voor mogelijk achtte. Ik besteed geen 
tijd meer aan negativiteit. Nu weet ik veel beter wat ik aankan. 
Ik heb geleerd neen te zeggen. Voortaan doe ik alles op mijn 
manier of ik stap eruit. Ik voel me nu beter dan toen ik twintig 
was.’ 

Dit artikel verscheen eerder in een tijdschrift. 
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HElP, IK bEn OPGEbRAnD!

Walter Bauwens verzorgt op dinsdag 27 januari 2015 
van 18u tot 20u15 een thema-avond binnen Balans, met 
bijzondere aandacht voor de rol van de leidinggevende 
in preventie en aanpak van burn-out. 
Er zijn slechts een 30-tal plaatsen beschikbaar, aan-
melden via gvanvooren@vspw.be


