
boerenleven

Een toenemend aantal boeren heeft een burn-out.
Grootschaligheid, vrije markt en regelgeving spelen
een r0l. Dik Veefkind: "De schaamte is groot."
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een beroep op doen om een coach en
arbeid in te huren, wie dat niet heeft,
moet een andere oplossing zoeken. Mis-
schien kunnen buren, collega's en fami-
lie tijdelijk bijspringen. Het is ook niet
zo dat je zelf helemaal niets meer mag
doen, maar er moet wel iets veranderen
en daarvoor hebje, zeker in het begin,
rust nodig. Herstel vanje energiebalans
is in de eerste fase het belangrijkste."

Hoe lang duurt het herstel?

"Dat is een lang traject en duurt soms
jaren. Het ligt eraan hoe je erin bent
geraakt. Had dat met je persoonlijkheid
te maken, metje bedrijf, met een on-
voorziene omstandigheid? Er is nooit
één oorzaak, het is altijd een heel web
van oorzaken.

Om te herstellen is het nodig je gedrag
enje gedachten te veranderen. Dat kost
veel tijd.

Aan het eind van het traject blijkt
dat er bij iedereen structureel iets is

Dik Ueefkind: "lk
help mensen om
voor hun situatie
passende oplos-
singen te vinden,
maar uitelndeliik
moeten ze hel zelf
doen.tt

veranderd. Er zijn keuzes gemaakt.
Die kunnen variëren van stoppen met
het bedrijftot het anders inrichten er-
van. Vaak denken mensen dat ik de
oplossing wel aan zal dragen, ik ben
immers de coach. Maar dat is een mis-
verstand. Ik help mensen om voor hun
situatie passende oplossingen te vin-
den, maar uiteindeldk moeten ze het
zelf doen."
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een toenemend aantal boeren amper
meer te hanteren.

"De laatste jaren neemt het aantal
agrarisch ondernemers met burn-outver-
schijnselen sterk toe", zegt agrarisch
coach en mediator DikVeefkind. Zän
hele leven al begeeft hij zich in de agrari-
sche sector, onder meer als docent, be-
drijfsadviseur en accountmanager agrari-
sche financieringen. Zodoende zag hü
van dichtbij de veranderingen: "Bedrij-
ven worden steeds groter, de mentale
druk op boeren neemt toe. Deze ontwik-
kelingen ziin niet voor iedereen even
makkellik te hanteren."

ls dat echt zo of zegt u dat omdat het
uw broodwinning is?
"Dat is echt zo. Ik zoek ze namelijk niet
op, het aantal boeren dat met problemen
naar mij toe komt, neemt toe."

Boeren bellen u op en zeggen'ik heb
een probleem'?
"Nee. In 9570 van de gevallen zijn het de
mannen die klachten hebben, maar het
zijn de wouwen die bellen. De omgeving
heeft namelijk al veel eerder in de gaten
als het niet goed gaat met iemand dan de
persoon zelf. Een echtgenote merkt bü-
voorbeeld dat haar man al lange {d moe
en prilitcelbaar is. De man zelf leeft vaak
lang in de ontkenning. Hij zegt: het is nu
even heel druk maar straks gaat het weer
beter. Maar dat gebeurt dan niet."

Speelt schaamte een rol?
"Heel erg. Wie een been breekt, heeft
heel tastbare klachten, je kunt zién dat er

wat aan de hand is. Je hoeft niks uit te
leggen en datje even uit de running
bent, is logisch. Maar bij burn-ouçroble-
men zie je aan de buitenkant niets. Om
er dan over te praten, is lastig. Boeren
zijn over het algemeen geen praters. Het
zijn doeners, veel aan hetwerk en geld
verdienen. Kom je buiten dat vlaþ dan
haken er veel af. Maar altijd werken is
een vlucht en geen oplossing voor de
problemen."

ls hard werken echt geen oplossing?
llíet iedereen kan zich personeel ver-
oorloven,
"Klopt, maar ik probeer mensen ervan te
doordringen dat als je alleen maar bezig
bent met meer omzet maken, je verzuipt
in de waan van de dag. Het is belangrijk
om afen toe afstand te nemen vanje be-
drijf en je af te wagen: waar ben ik mee
bezig, vind ik het nog wel leuk en wat
zijn mijn wensen en dromen voor de toe-
komst?"

Dat is niet eenvoudig,
"Zeker niet, maar daarom hebben men-
sen zoals ik werk. Want de behoefte aan
reflectie neemt wel degelük toe. Bedrij-
ven worden groter, de druk om te pres-
teren neemt toe en dat gaat gepaard

met spanningen. Ik help mensen om in
de spiegel te kijken zodatze zich gaan
afuragen: mijn omgeving verandert,
maar pas ik daar nog wel bij? Het is heel
moeilijk om zonder hulp die antwoor-
den te vinden omdat je blijft hangen in
de waan van de dag: je vee ofje gewas-
sen verzorgen."

En wat is het ellect van alle regeldruk?
"Die speelt een grote rol. Mensen kunnen
gevoelens hebben van onrechwaardig-
heid, ze voelen zich beperkt en zijn soms
boos en gefrustreerd als er weer nieuwe
wet- en regelgeving wordt afgekondigd.
Daar komt bij dat de markt volatiel is, ze-
ker voor melkveehouders is dat wennen.
Dat alles bírj elkaar maakt dat je in een
burn-out terecht kunt komen. Maar veel
boeren herkennen de signalen niet."

En die zijn?
"Denk aan slapeloosheid, piekeren, luste-
loos en prikkelbaar zijn, rondlopen met
depressieve gevoelens, last hebben van
hoofd- en rugpíún, stemmingswisselingen
en een enonne vermoeidheid."

Dat heþ ik ook weleens,
"Iedereen heeft daar weleens last van,
maar als de klachten structureel zijn,
maanden aanhouden en niet verbeteren,
dan moetje aan de bel trekken. Dan is
het zaak om eerst eens een tijd in zo veel
mogelijk rust na te denken en te onder-
zoeken waar het mis is gegaan en hoe je
zaken kunt veranderen."

Bust? 0p een boerderÍj?
"Dat is inderdaad een punt dat altijd
meespeelt: wie verzorgtje vee ofje ge-

wassen? Wie een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering heeft, kan hier soms
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