ECHTE MANNEN
KLAGEN NIET
BewustZijn op de bouw

Hans Andriessen

STRESS GEEFT VERLICHTING
Overal lezen we dat stress slecht is. Dat we stress moeten vermijden. Maar
klopt dat wel? Is stress echt zo slecht? Om die vraag te beantwoorden moet
je weten wat stress is.

WAT IS STRESS
Stress is een reactie op spanning of druk. Zet jij iets onder druk of onder
spanning dan ontstaat er stress, wat niet altijd negatief is. Integendeel.
Installateurs zetten regelmatig druk of spanning op installaties. De stress laat
zich dan zien als stromend water of brandende verlichting. Stress is in deze
gevallen goed, zolang je het onder controle hebt.
Zet je nu teveel spanning of druk op een installatie dan kan de leiding
scheuren of de lamp in brand vliegen. Je begrijpt: dan is stress slecht.

MENS vs INSTALLATIE
In zekere zin kunnen we onszelf vergelijken met een installatie. Bij teveel
stress “breken” wij of nog erger: krijgen we een burn-out. En natuurlijk vliegen
we dan niet letterlijk in brand of breken we echt door midden. Gelukkig niet
zeg.
Maar wat er wel gebeurt is dat onze energie afneemt, waardoor het
enthousiasme dooft en wij uiteindelijk omvallen met een burn-out.

WAT NU
In dit magazine staat hoe jij stress kunt herkennen, hoe jij met stress kunt
omgaan en wat jij kunt doen, mocht het toch fout gaan.

Vriendelijke groet,

sen
Hans Andries

ROOD = GEVAAR
Druk geeft stress. Wat oké is, zolang de belasting
onder controle blijft. Wordt de druk te hoog dan heb
je een probleem, helemaal als je de belasting niet
aankunt.
Iedereen weet: rood is gevaar. Zodra het metertje,
van een installatie of auto, uitslaat weet je: foute
boel. Zo is het ook bij ons mensen, alleen hebben
wij geen metertjes of displays waarop we de druk
kunnen aflezen.
Jammer genoeg niet.
Wij moeten het doen met de signalen die ons
lichaam geeft. Wij moeten voelen wat er gebeurt en
kunnen niet even een metertje aflezen. We zien de
temperatuur niet oplopen, maar voelen de
temperatuur oplopen.
Tenminste, zo is de theorie. De praktijk is anders.
Net zoals een monteur, die niet 24/7 alle meters
kan controleren, kun jij ook niet continu voelen wat
er allemaal gebeurt. De installateur monteert, om
de druk en spanning in de gaten te houden, daarom
een alarmsysteem. Knipperende lampjes en
geluidssignalen die aangeven wanneer de druk of
spanning te hoog is.
Jouw lichaam heeft ook een alarmsysteem. Wordt
de druk te hoog dan uit zich dit in stress signalen.
Op die manier kun jij horen, zien of voelen, wanneer
jij of iemand anders teveel druk ervaart.
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STRESS SIGNALEN
Lusteloos

Migraine
Slechte eetlust

Prikkelbaar

Schrikkerig

Cynisch

Machteloos voelen

Duizelingen

Rusteloos

Hoofdpijn
Overmatig eten

Nerveus

Wantrouwend

Stemmingswisselingen
Oververmoeid

Achterdochtig

Maagklachten

Concentratie problemen

Alcohol misbruik

Kort lontje

Slaap problemen

Piekeren

Vergeetachtig

Somber

Snelle ademhaling

Angstig

Futloos

Druk op de borst

Misselijkheid
Stijve spieren
Hulpeloos voelen
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DRUK OF SPANNING
VERLAGEN
Stress is onvermijdelijk. Ook al doe je niets, dan
nog ervaar je stress. Denk maar aan:
omgevingsgeluiden, fel licht of lichamelijke
ongemakken. Stress kun je dus niet vermijden. Het
is daarom belangrijk dat je met stress kunt
omgaan.
Loopt in een installatie de druk of spanning op dan
verlaagt de monteur, simpelweg, de druk of
spanning. Dit kun jij ook doen. Ervaar jij teveel
stress dan blaas jij wat stoom af of doe je iets
minder spannends.
Zoals je eerder kon lezen: stress is niet erg, zolang
de druk maar onder controle is. Omgaan met
stress betekent dus het stressniveau in de gaten
houden en indien nodig stoom afblazen of
spanning verminderen.

Door de druk op jouw stressniveau
regelmatig te verlagen zul je niet
breken of erger afbranden.

"VAAK MOET ER IETS
GEBEUREN, VOORDAT
ER IETS GEBEURT"
Johan Cruijff
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11 TIPS

OM STRESS TE VERLAGEN

TIP 1

TIP 2

Je kunt en hoeft niet alles alleen
te doen. Vraag daarom hulp.
Mensen zullen je hulpvraag
waarderen en je graag helpen.

Ga naar buiten en doe een
activiteit, maar verbindt daar
geen doel aan. Bijvoorbeeld
wandelen in het bos. Fietsen
langs de weilanden of gewoon
zitten op een bankje. Ben bezig
met wat je doet, niet met wat je
wilt bereiken.

VRAAG HULP

TIP 3

DEEL JE ZORGEN
Ga niet klagen, maar vertel wat er
volgens jou niet goed gaat. Door
je zorgen te delen krijg je meer
begrip van je omgeving. Dit in
tegenstelling wanneer je enkel
zou klagen. Vertel wat je voelt,
niet wat je denkt.

GA NAAR BUITEN

TIP 4

GA SPORTEN

Door te sporten verplaats je de
aandacht naar jouw lichaam. Je
sport dan als het ware je hoofd
leeg.

TIP 5

ZET DE TV EENS UIT
Meestal zitten we als zombies
voor de TV. Bang dat we iets
missen. Alleen het grootste deel
van de tijd missen we niets. Zet
daarom de TV eens uit en pak
een boek of besteed tijd aan die
leuke hobby.

TIP 6

ZEG VAKER NEE

Door Ja tegen een ander te
zeggen, zeg je meestal NEE
tegen jezelf. Zeg daarom eens
wat vaker Ja. TEGEN JEZELF.
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TIP 7

TIP 8

Zet jezelf op de eerste plek en
maak daar ook echt tijd voor.
Plan naast al je afspraken ook
"ME TIME". Tijd die jij invult
zoals jij dat wilt. Middagje
borrelen, avondje stappen of een
dagje sauna. Tijd voor jezelf.

Adem een paar keer diep in en uit
en word je bewust van jouw
lichaam. Doe dit vooral als je
gehaast bent. Adem in. Adem uit

PLAN "ME TIME"

TIP 9

BELOON JEZELF
Sta stil bij je prestaties en vier
deze. Beloon jezelf voor wat je
hebt bereikt. Geniet van de
"goals" waar je zo hard voor hebt
gewerkt en ben niet altijd zo
streng voor jezelf.

STA EENS STIL

TIP 10

LACH WAT VAKER

Door te lachen maakt jouw
lichaam dopamine aan. Ook wel
het gelukshormoon genoemd.
Door de afgifte van dit
gelukshormoon ervaar je genot
en blijheid. Voor de afgifte maakt
het niet uit waar je om lacht. Dus
lach om leuke dingen, lach om
anderen en lach vooral om jezelf.
NEEM JEZELF NIET ZO SERIEUS

TIP 11

ZET ALLE NOTIFICATIES UIT
We worden omringd door notificaties. Denk aan email, smartphone of je
agenda. Ieder moment van de dag is er wel een geluidje, trilling of beeld
wat je ergens aan herinnert. Reuze handig, maar het zorgt er ook voor
dat je brein 24/7 aan staat. Door je notificaties te beperken of zelfs
helemaal uit te zetten creëer je een omgeving zonder afleiding. Een
omgeving zonder prikkels en daardoor een omgeving voor jezelf.

"Doe eens
niets"

"ADEM IN
ADEM UIT"
"Volg een
mindfulness
training"

"Ga de natuur in"
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WAT ALS ALLES
INSTORT?

"De stress wordt teveel en
je dreigt ten onder te gaan"

Bouwvakkers zijn geen watjes, praten nauwelijks over
gevoelens en zijn haast nooit ziek. Het zijn échte kerels,
mannen die niet piepen. Daarnaast zijn ze ijzersterk. Hun
motto is dan ook:

“Niet lullen maar poetsen.”
En toch wordt het deze mannen weleens teveel. Dan kunnen
ze niet meer omgaan met de werkdruk, de stress en de vele
deadlines. Meestal blijven ze dan een paar dagen thuis of
gaan een weekje op vakantie, om daarna weer terug te keren
op de werkvloer. Want ja, het zijn geen watjes.
Bij bouwvakkers denk je daarom niet snel aan een burn-out. Je
verwacht niet dat het hen overkomt of misschien wel erger:
dat het jou overkomt. Daarvoor ken je jezelf of de ander te
goed. Maar is dat wel zo?
Bij een burn-out ben je niet meer in staat te presteren zoals je
gewend was. Waar je voorheen nog productie maakte, komt er
nu niets meer uit je handen. Je onthoudt steeds minder en je
voelt je leeg. Het voelt alsof je het gaspedaal helemaal intrapt,
maar je komt geen centimeter vooruit.
Daarnaast slaap je slecht, heb je een kort lontje en ben je
continu aan het piekeren. En om het compleet te maken: je
voelt je zwak, hebt het idee dat je faalt en er is schaamte. Heel
veel schaamte. Want zeg nu zelf: een bouwvakker die niet
meer kan?
Je gaat niet opgeven of vertellen dat je uitgeput bent en je laat
al helemaal niet zien dat je zwak bent. Dit doe je niet, dus blijf
je gewoon werken.
Natuurlijk getuigt dit van veel doorzettingsvermogen en een
ijzeren discipline, maar dit zijn ook precies de eigenschappen
waardoor je uiteindelijk omvalt en een burn-out krijgt. Is dat
wat je wilt?
Je krijgt natuurlijk niet zomaar een burn-out. Daar gaan heel
wat wat signalen aan vooraf. Alleen herken je ze niet.
Vermoeidheid, snel geïrriteerd raken en met tegenzin naar je
werk gaan? Allemaal heel normaal. Zeker voor jou als
bouwvakker. Want zeg nu zelf: iedereen is vermoeid. Allemaal
zijn we weleens prikkelbaar en wie gaat er wel met plezier
naar zijn werk.
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Dit zijn zomaar een paar antwoorden die bouwvakkers kunnen
geven. En is dit onwil van de mannen, of snappen ze het niet?
NEE. Dit is de bouwcultuur. Dit is wat bouwvakkers denken. En
dit is ook waarom ze omvallen en een burn-out krijgen.

"Kwetsbaarheid is een kracht,
geen zwakte"
Om dit te voorkomen moeten bouwvakkers anders gaan
reageren. Moeten ze gaan zien wat er écht is en moeten ze
begrijpen dat verandering bij de mannen zelf begint.
Dit kan, door hun denkwijze te veranderen. Door ze te vragen wat
een échte bouwvakker is en ze daarna te laten zien hoe krachtig
kwetsbaarheid kan zijn; het is namelijk niet zwak om je grenzen
aan te geven. Het is niet zwak om je gevoelens te uiten. En het is
al helemaal niet zwak om hulp te vragen.
Wanneer een bouwvakker toch een burn-out krijgt dan is het
belangrijk dat hij goede hulp krijgt en naar de juiste hulpverlener
gaat. En dan bedoel ik niet de eerste de beste coach of GGZ
medewerker, maar dan bedoel ik iemand die de bouwcultuur
begrijpt. Iemand die de gedachtegang van een bouwvakker
begrijpt. En iemand die ook écht tot de bouwvakker door kan
dringen.
Want hij is dan wel omgevallen, zijn denkwijze is nog steeds
intact. Hij gelooft nog steeds in het motto:
“Niet lullen maar poetsen.”
Heb jij een burn out, sta je op omvallen of heb je enigszins het
gevoel dat ik kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact op. We
bespreken dan de mogelijkheden.

hans@bouwmind.nl
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VAN NIEMAND NAAR IEMAND
Hans Andriessen had
maar één doel in het leven:
iemand worden. Maar bang
om niemand te zijn verloor
hij alle grip op het leven en
belandde daardoor in een
diepe depressie. Een
gitzwarte periode van
waaruit Hans zich omhoog
vocht om uiteindelijk te
ontdekken wie hij nu écht is.

ANDRE HAZES EN DE MARATHONLOPER
De dood van André Hazes in 2004 doet Hans
beseffen dat het leven een keer stopt, ook dat
van hem. Een gebeurtenis die later een
kantelpunt in zijn leven blijkt. Het is het punt
waarop hij besluit zijn droom waar te maken.
Een droom die ontstond, nadat hij als klein
jongetje, een samenvatting van de Almere
Triatlon zag. Het gevoel van één zijn met de
omgeving, aanbeden worden door velen en
het maximale uit jezelf halen, dát is zijn
droom. De dood van André is het laatste zetje
en Hans, de marathonloper is geboren.

Maar gaandeweg raakt hij alle verbinding met
de werkelijkheid kwijt, negeert alles en
iedereen en verliest het contact met de
buitenwereld. Zijn doel: een marathon onder
de drie uur lopen is verandert in een obsessie
en dit zorgt ervoor dat hij uiteindelijk ook de
verbinding met zichzelf verliest.
Het idee dat hij nooit iemand zal worden
laat het hardlopen veranderen in wandelen.
Wandelen wat overgaat in strompelen en
uiteindelijk stort Hans in.
Zijn nachtmerrie, om “niemand” te zijn, is
werkelijkheid geworden.

DE HAAS EN DE SCHILDPAD
Hij gaat trainen en in 2006, inmiddels geen
“kleine jongen” meer, loopt hij zijn allereerste
marathon. Een jaar later volgt de tweede en
niet snel daarna de derde. Hij leeft zoals hij
loopt: vol overtuiging en zonder nadenken
keihard gaan.
Zijn passie en prestatiedrang maken van
deze bouwvakker een kilometervreter. Naast
zijn werk en alle trainingen loopt hij ook nog
eens tientallen wedstrijden en veertien
Marathons.

Hij is geen marathonloper meer, kan zijn werk
als bouwvakker niet meer aan en beland
daardoor in een hele diepe depressie.
WIJZER DOOR HET VERLEDEN EN
KIJKEND NAAR DE TOEKOMST
Er volgt therapie, mindfulness en Hans ziet in
dat niet alles maximaal hoeft, dat minder ook
vaak meer is, en dat goed, goed genoeg is.
Obsessief hardlopen is verleden tijd en na
een jaar keert hij terug op de bouw. Eind
goed al goed, zou je denken.

Maar nee, de bouwwereld geeft geen
voldoening meer. Hans zijn oppervlakkigheid
heeft plaatsgemaakt voor diepgang, de
constante werkdruk voelt ongemakkelijk en
het gewoon maar doen wat gezegd wordt
strookt niet meer met zijn nieuwe visie:

Ondanks zijn angst om te worden afgewezen,
besluit Hans toch om zich in te schrijven. En
dit is maar goed ook want de docenten zijn
laaiend enthousiast en hij wordt direct
aangenomen. Niet vanwege zijn diploma's,
maar omdat hij zo lekker zichzelf is.

Eerst denken dan doen
Wijzer geworden door het verleden en kijkend
naar de toekomst volgt een moedig besluit:
Hans neemt ontslag en besluit zijn hart te
gaan volgen.
Hij gaat terug naar school en start met
diverse opleidingen.

MEDITEREN MET EEN ZWEMDIPLOMA
Maar voordat Hans kan beginnen, met de
opleiding mindfulnesstrainer en de opleiding
intuïtief coach, loopt hij eerst nog tegen een
aantal obstakels aan. Praten over gevoelens
en mediteren is niet iets wat hij veel deed als
bouwvakker. Zeg maar gerust: nooit. En
daarnaast heeft hij enkel een zwemdiploma.
Oké, ook 27 jaar ervaring als loodgieter maar
dat wordt niet gevraagd als vooropleiding.

MAN MET EEN MISSIE
Er volgt een jaar van studeren en heel veel
inzichten. De bouwvakker verandert van een
ongeleid projectiel in een man met een
missie. En Hans inspireert en motiveert
steeds meer mensen om te gaan leven vanuit
verbinding, door een connectie aan te gaan
met de omgeving, met anderen maar vooral…
met zichzelf.
Het praten over gevoelens is nu zijn tweede
natuur en het mediteren doet hij soms op de
yogamat maar veel vaker buiten, wandelend
door de natuur.
Vanuit een uitzichtloze situatie heeft Hans
zich omhoog geknokt waardoor hij nu met
twee voeten stevig op de grond staat.

‘De kleine jongen is
uiteindelijk toch een
grote vent geworden’
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"Mijn droom, om
iemand te worden, is
uitgekomen. Het enige
wat ik moest doen was
ontdekken wie ik altijd
al was."
In mijn geval:
MEZELF"

