Problemen? Praat erover!

Zo werk je prettiger!

Vooraf
Problemen. Iedereen heeft ze wel eens. Je zit de hele dag te
piekeren en slaapt slecht. Gelukkig lossen veel problemen zich
vanzelf op. En hoeft je gepieker niet lang te duren. Maar soms
lukt het niet je problemen op te lossen. Je blijft je rot voelen
en denkt dat het nooit meer goed komt.
Ook werken gaat je steeds minder goed af. Je meldt je ziek.
Maar je ziek melden vanwege problemen is vaak niet de beste
oplossing. En meestal ook niet nodig. Als je maar in de gaten
houdt of er écht iets met je is. Waar je op moet letten, en wat
je kunt doen, daarover gaat dit boekje. Want écht, problemen
zijn er om opgelost te worden.

Problemen
Problemen, op het werk of privé, iedereen krijgt er mee te
maken. Die problemen kunnen allerlei oorzaken hebben.
Bij schoonmakers en glazenwassers gaat het vaak hierom:
Werk:
I Te hoge werkdruk.
I Problemen met collega’s.
I Problemen met je leidinggevende.
I Moeite met de Nederlandse taal en cultuur.
Privé:
I Geldproblemen.
I Problemen thuis.
I Problemen van vroeger.
I Moeite om ‘nee’ te zeggen. Ook op het werk.

Klachten
Soms lukt het maar niet om je problemen op te lossen en blijf je
je zorgen maken. Dan kun je klachten krijgen.
Een paar voorbeelden:
I Je zit de hele dag te piekeren.
I Je slaapt slecht.
I Je kan je slecht concentreren.
Dit voel je in je hele lijf:
I Het lijkt wel of je altijd moe bent.
I Je hebt vaak hoofdpijn.
I Je hele lichaam doet zeer.

Op het werk
Als je veel piekert, je niet goed voelt, je niet kan concentreren en
slecht slaapt, merk je dat de hele dag. Ook op je werk. Zeker als je
problemen met het werk te maken hebben.
Dit gebeurt er dan:
I Je maakt fouten.
I Je vergeet dingen.
I Je hebt je hoofd er niet bij.
I Je hebt geen zin om te praten.
I Je bent sneller boos.
I Je barst zomaar in huilen uit.

Praten helpt
Wat de oorzaak van je problemen ook is, problemen zijn er
om opgelost te worden. En dat hoef je niet in je eentje te doen.
Een paar tips:
I Praat erover. Met je partner, een familielid of een goede
vriend of vriendin. Gaat het over je werk? Stap dan naar je
leidinggevende. Echt, dat lucht op.
I Helpt erover praten niet? Of lost dat je problemen niet op?
Zoek dan hulp. Via je huisarts bijvoorbeeld. Of via de
bedrijfsarts.
I Iedereen piekert wel eens. Als je boos wordt op jezelf
omdát je piekert, wordt het alleen maar erger.
I Bewegen helpt. Om te ontspannen én om piekeren tegen te
gaan.

Collega
Iedereen heeft wel eens problemen. Een collega dus ook.
Alleen is dat soms lastig te zien. Toch kun je het wel merken
aan iemand.
Een paar signalen:
I Je collega is de laatste tijd erg stil.
I Je collega wordt om de kleinste dingen boos.
I Je collega begint zomaar te huilen.
I Je collega maakt veel fouten.
I Je collega is vaak ziek.
Natuurlijk kun je zijn of haar problemen niet oplossen, maar je
kunt hem of haar wel steunen. Vraag bijvoorbeeld regelmatig
hoe het gaat.

Ziek?
Misschien lukt het je om je problemen op te lossen en te blijven
werken. Maar soms zijn je klachten zo erg dat werken echt niet
gaat. Je meldt je ziek.
Maar:
I Even rust is goed. Maar als te lang thuis blijft, krijg je juist
meer klachten. En hoe langer je thuiszit, hoe moeilijker het
is om weer aan het werk te gaan.
I Blijf praten over je problemen. Je thuis opsluiten, helpt echt
niet.
I Zoek iemand die je helpt bij het oplossen van je problemen.
Een maatschappelijk werker of psycholoog bijvoorbeeld.

Probeer te ontspannen
Soms helpt dat om klachten te voorkomen.
Een paar tips:
I Beweeg! Daar ontspan je van. Ook heb je minder kans op
allerlei ziektes. En je wordt minder dik natuurlijk.
I Doe na het werk dingen die je leuk vindt. Echt, hoe moe je
ook bent, van leuke dingen doen, krijg je energie.
I Ga regelmatig naar buiten. Frisse lucht, daar knap je van op.

Colofon
Er zijn nog meer arbozakboekjes gemaakt. Een algemeen
boekje, het boekje ‘Werkdruk omlaag!, het boekje ‘Let op
je lijf!’, het boekje ‘Zo blijf je fit’, het boekje ‘ Veilig
omgaan met schoonmaakmiddelen’, het boekje ‘Pas op voor
prikaccidenten’, het boekje ‘Veilig omgaan met cytostatica’
en een speciaal arbozakboekje voor glazenwassers.
Kijk voor meer informatie op www.zowerkjeprettiger.nl of
bel de RAS, telefoon (013) 594 48 44.
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