
RATIONELE EFFECTIVITEITSTRAINING (RET) 

 

 

Inleiding 

 

Hoewel vraagstukken over werkstress, arbeidsverzuim en reïntegratie de laatste tijd veel in de 

belangstelling staan, is het denken daarover in de arbeids- en organisatiepsychologie al zeer 

lang op gang. Een van de invalshoeken om te kijken naar deze vraagstukken wordt ons 

geboden door de Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). De REBT staat een zogeheten 

cognitieve benadering voor, waarbij de aandacht vooral wordt gericht op de cognities 

(gedachten, ideeën of overtuigingen) die mensen huldigen ten aanzien van wat zij meemaken. 

Rationele Effectiviteitstraining (RET) is van deze benadering afgeleid. In dit hoofdstuk treft u 

niet een uitputtende uiteenzetting aan over wat RET allemaal inhoudt, maar wordt eerder een 

koppeling geboden van RET-principes aan de thema’s werkstress, arbeidsverzuim en 

reïntegratie. Dit hoofdstuk is primair geschreven voor mensen die zich bezighouden met stress 

op het werk en de vraagstukken die daaruit voortvloeien. Ik noem deze begeleiders of 

beschouwers hier coach. Het is echter goed mogelijk dat wie zelf last heeft van werkstress, 

arbeidsverzuim of problemen met betrekking tot reïntegratie ook een paar helpende inzichten 

krijgt bij het lezen van dit hoofdstuk.   

 

 

Rational Emotive Behavior Therapy en Rationele Effectiviteitstraining 

 

Geschiedenis en begrippen 

In de jaren 50 van de vorige eeuw raakte de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis 

gefrustreerd door het geringe resultaat dat hij boekte met klassieke psychoanalyse. Hij 

ontwierp de beginselen van de Rational Emotive Therapy (RET), een methodiek die, in 

tegenstelling tot wat in die tijd gangbaar was, sturend gedrag van de therapeut voorschreef en 

bovendien de focus legde op het hier en nu, en niet op het verleden van de cliënt. Dit zijn 

vandaag de dag nog steeds kenmerken van de therapie, al is de RET in de halve eeuw van 

haar bestaan verder ontwikkeld. Zo heeft Ellis de therapie omgedoopt tot Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT), om nog sterker te benadrukken dat het een gedragstherapie 

betreft, niet zozeer gericht op beschouwingen, maar op concrete gedragsverandering in de 

praktijk.  



 

Rationele Effectiviteitstraining verwijst naar de toepassing van de klassieke RET-principes 

buiten een therapiesetting. Deze principes zijn zo algemeen geldend dat ze ook heel goed 

gebruikt kunnen worden in arbeidssituaties en problematiek die daarin voorkomt, zoals 

werkstress, arbeidsverzuim en obstakels bij reïntegratie. Inhoudelijk verschilt de Rationele 

Effectiviteitstraining niet wezenlijk van de REBT, slechts het toepassingsgebied is anders, 

meestal gericht op arbeidsproblematiek. In dit hoofdstuk zal ik dan ook spreken over de RET 

in verwijzing naar zowel de Rationele Effectiviteitstraining als naar de algemene principes 

zoals die door Albert Ellis en de REBT-therapeuten na hem zijn ontwikkeld en uitgewerkt. 

Overigens wordt in Nederland de afkorting RET ook nog steeds gebruikt voor de Rationeel 

Emotieve Therapie, al komt men steeds vaker de afkorting REGT tegen (voor Rationeel 

Emotieve Gedragstherapie).  

 

Basisprincipes van de RET 

Het belangrijkste uitgangspunt van de RET is dat niet een situatie zelf, maar onze manier van 

denken over die situatie bepaalt hoe wij emotioneel reageren. Ter illustratie: een reorganisatie 

waarbij ontslagen worden aangekondigd (voorbeeld van een situatie) leidt niet bij alle 

medewerkers tot een gelijke emotionele reactie: sommige voelen zich boos, anderen angstig, 

weer anderen voelen er misschien überhaupt niet zoveel bij. Al deze verschillende reacties 

treden op bij eenzelfde gebeurtenis. Wie boos is, maakt zichzelf boos met de gedachte dat dit 

erg onrechtvaardig is. Wie angstig is, wordt dat niet door het nieuws van de reorganisatie op 

zich, maar door het idee te hebben dat hij zijn baan wel kwijt zal raken. Wie er wat 

onverschilliger op reageert, doet dat waarschijnlijk vanuit de aanname dat ‘het wel mee zal 

vallen’, of omdat eventueel ontslag niet zo erg, misschien zelfs wel welkom is.  

Om de connectie tussen gedachten en overtuigingen en emotionele reacties aan te geven, 

maakt de RET gebruik van het zogeheten ABC-model.  

 

ABC-model 

 

A = gebeurtenis, situatie, aanleiding (de A staat voor activating event) 

B = gedachte, overtuiging, idee hierbij (de B staat voor belief) 

C = emotie en gedrag, wenselijk of onwenselijk (de C staat voor consequence) 

 



In de visie van de RET kan men emotie en gedrag (de C) in een realistischere richting sturen 

door actief op zoek te gaan naar de gedachten en overtuigingen (de B) die onproductief zijn. 

De training (of therapie) is erop gericht om een cliënt te leren realistischer te leren denken in 

situaties waarin hij overdreven spanning ervaart.  

 

In de RET-benadering wordt stress als algemene term niet gezien als iets dat op zichzelf staat, 

zoals natuurkundige verschijnselen die optreden, of er nu iemand bij aanwezig is of niet. Er is 

de beleving van een persoon voor nodig om stress als zodanig te laten optreden. Stress wordt 

gedefinieerd als het gevolg van waarneming door een persoon, zijn interpretatie dat hij niet is 

opgewassen tegen de situatie, en zijn evaluatie dat dit voor hem erg is. Het ervaren van stress 

is te plaatsen in de C, het gevolg van interpretatie en evaluatie van een bepaalde gebeurtenis.  

 

Hoewel emoties als angst, verdriet en boosheid een duidelijke functie hebben bij het 

menselijk handelen, leiden extreme vormen (paniek, depressie en grote woede) in verreweg 

de meeste gevallen tot weinig goeds. In veel gevallen van burnout spelen deze extreme 

emoties een rol. Als een cliënt leert om realistischer te denken in spanningsvolle situaties, 

ervaart hij minder spanning en is daarmee in staat om adequater te reageren. Zo’n andere 

manier van denken komt tot stand door de irrationele gedachten die optreden bij 

spanningsvolle situaties kritisch uit te dagen. Deze stap wordt in het ABC-model ook wel 

aangeduid met de letter D, naar het Engelse woord disputing, vrij vertaald uitdagen.  

 

Er zijn een paar typen irrationele gedachten te onderscheiden die leiden tot ongewenste 

emotionele reacties:  

1. liefdesverslaving; verwijst naar het idee dat men door iedereen aardig gevonden moet 

worden. Er is niets mis mee om vriendelijk te zijn naar de mensen in je omgeving 

vanuit een wens om aardig gevonden te worden, maar daar waar deze wens een eis 

wordt, treden vaak overdreven reacties op, zoals kritiek inslikken en verzoeken niet 

durven weigeren. Dit idee is irrationeel, omdat het niet mogelijk is door iedereen 

aardig gevonden te worden.   

2. Overdreven perfectionisme; het idee dat men geen fouten mag maken. Ik doel hier 

niet op de wens om iets zo goed mogelijk te doen, maar op de eis dat iets honderd 

procent foutloos moét zijn, dat iets nooit goed genoeg is. Wat dit idee irrationeel 

maakt, is dat altijd foutloos werk afleveren schier onmogelijk is. Perfectionisten 



bezorgen zichzelf dikwijls onnodige stress, en verslinden onderweg een hoop 

deadlines, als ze al tot het afmaken van iets komen.  

3. Lage frustratietolerantie; het idee dat het leven, werk en privé, altijd gemakkelijk 

moet verlopen en dat de zaken perse moeten gaan zoals men wil. Het niet kunnen 

verdragen van het feit dat het leven naast meevallers en gemak ook tegenvallers en 

ongemak met zich meebrengt, duidt op een lage frustratietolerantie. Woede, veel 

mopperen zonder iets te doen en hulpeloosheid kunnen het gevolg zijn.  

4. Rampdenken; het idee dat er onoverkomelijke rampen volgen op de spanningsvolle 

situatie. Het is niet onverstandig om te anticiperen op dingen die kunnen gebeuren, 

maar echte rampen zijn in de meeste mensenlevens gelukkig niet aan de orde van de 

dag, en wat helpt het om overal een potentiële ramp in te zien? De rampdenker besluit 

zijn gedachtegangen vaak met de zin “Ik moet er niet aan denken!” Deed hij dat maar 

wél, dan zou hij erachter komen dat de duistere ramp heel vaak beter een tegenslag is 

te noemen. Rampdenken leidt vaak tot overdreven angst, stress en impulsieve 

paniekreacties. 

5. Eisen stellen; met name ten aanzien van rechtvaardigheid en kwaliteit in de wereld. 

Het is niet verkeerd om, vanuit normen en waarden, te wensen dat de wereld er beter 

uitziet, en om je best te doen dat met al je invloed te bereiken. Maar waar normen en 

waarden een eisend karakter krijgen, gaat het vaak mis. De mens, de wereld wordt 

immers niet vanzelf rechtvaardiger, puur door deze eisen. Net zoals andere irrationele 

gedachten resulteert het stellen van eisen niet in effectief gedrag, maar in stress, woede 

en wrok.  

 

Ieder mens heeft van tijd tot tijd last van één of meer van dit soort gedachten. Het goede 

nieuws daarbij is dat gedachten of ideeën te veranderen zijn, en dat is nu precies wat de RET 

beoogt: het herzien van irrationele gedachten of ideeën waardoor onproductieve emotionele 

reacties plaatsvinden. Veel mensen betwijfelen of dit wel mogelijk is. Ze vergeten daarbij dat 

veranderen van gedachten, het krijgen van nieuwe inzichten en overtuigingen naarmate men 

vordert in levenservaring voor ieder mens doodgewoon en logisch is. Maar hoe is dat 

veranderen van gedachten nu bewust en doelgericht te bereiken? 

 



 

Uitdagen van irrationele gedachten en oefenprogramma’s 

 

Uitdagen van irrationele gedachten 

Met het uitdagen van irrationele gedachten wordt in de RET bedoeld het kritisch onderzoeken 

of de gedachten wel kloppend, logisch of realistisch is, met als doel deze gedachten te 

veranderen. Het ABC-model wordt dan uitgebreid met een D en een E.  

 

 

ABC-model 

A = gebeurtenis, situatie, aanleiding 

B = gedachte, overtuiging, idee hierbij 

C = emotie en gedrag, wenselijk of onwenselijk 

D = uitdagen van de B 

E = effectievere gedachte 

 

 

Iedereen kan leren om zijn eigen irrationele gedachten uit te dagen, maar in het begin is het 

verstandig als een coach hierbij kan helpen. Hieronder volgt een uitleg van enkele 

veelgebruikte strategieën om dit te bereiken, met voorbeelden van hoe dat praktisch in zijn 

werk kan gaan.  

 

Bij filosofisch uitdagen gaat het over het zoeken naar de overdreven, diepere betekenis of 

impact die in een irrationele gedachte besloten ligt. Een handige manier om filosofisch uit te 

dagen is door middel van het stellen van “stel dat?”-vragen.  

Cliënt: Het project is mislukt. Nu ben ik als de dood om mijn baan kwijt te raken, dan 

ben ik mislukt, en ga ik echt door een hel! 

Coach: Het is natuurlijk niet leuk om je baan kwijt te raken, maar is het ook echt 

vreselijk? Stel dat dit zou gebeuren, wat zou dat voor je leven betekenen? Wat 

betekent de hel voor jou?  

 

Functioneel disputen gaat over het aantonen van het niet-helpende karakter van een 

gedachte: 



Cliënt: Het project is mislukt. Nu ben ik als de dood om mijn baan kwijt te raken, dan 

ben ik mislukt, en ga ik echt door een hel! 

Coach: Helpt het je om zo te denken, schiet je er iets mee op? Brengt de gedachte je 

naar je doel toe? Lukt het je zo om alert en geconcentreerd te blijven op je werk?  

  

Bij logisch uitdagen worden onlogische redeneringen van de cliënt naar boven gebracht: 

 Cliënt: Het project is mislukt. Nu ben ik als de dood om mijn baan kwijt te raken, dan 

ben ik mislukt, en ga ik echt door een hel! 

Coach: Waaruit volgt dat je als persoon helemaal mislukt bent, als je het project fout 

hebt gedaan? Hoe logisch is het dat je leven nu een hel wordt? Beoordeel je anderen 

ook als mislukt, als ze een fout maken? Het is waarschijnlijk realistischer om te 

denken dat er een bepaalde káns is dat je je baan kwijtraakt en dat je dan een moeilijke 

periode tegemoet gaat waarin je je zult moeten aanpassen, en proberen een nieuwe 

baan te vinden. Is het logisch om te veronderstellen dat je nooit meer plezier in je 

leven zult hebben?   

 

Dicht daar tegen aan ligt het empirische uitdagen, waarbij wordt benadrukt waar de 

irrationele gedachten niet kloppen met de fysieke werkelijkheid:  

Cliënt: Het project is mislukt. Nu ben ik als de dood om mijn baan kwijt te raken, dan 

ben ik mislukt, en ga ik echt door een hel! 

Coach: Hoe weet je zo zeker dat je je baan kwijtraakt, sturen ze in jouw organisatie 

iedereen weg die een fout maakt? Hoe weet je zo zeker dat je leven dan een hel zou 

worden, heb je daar eerdere ervaring in? Denk je dat iedereen die zijn baan kwijtraakt 

door een hel gaat, of zijn er uitzonderingen mogelijk?   

 

Een andere effectieve methode van uitdagen is het gedragsmatig uitdagen, waarbij het 

vooral gaat om het uitvoeren van oefeningen en experimenten. De onderliggende gedachte bij 

gedragsoefeningen en –experimenten is dat effectievere gedachten niet alleen gedacht, maar 

ook echt beleefd worden. In bovenstaand voorbeeld kan de cliënt bijvoorbeeld in de praktijk 

oefenen met helpende coping statements als “Een mislukt project betekent niet zonder meer 

het einde van mijn baan” of “Het einde van deze baan betekent niet het einde van mijn 

loopbaan, niet het einde van vreugde in mijn leven”. Een andere oefening kan zijn het in 

gesprek gaan met mensen die hun baan ooit zijn kwijtgeraakt, om te horen of hun ervaring ze 

inderdaad naar “de hel” heeft geleid. In het gesprek met de coach zelf kan het spelen van een 



rollenspel nuttig zijn, waarbij de coach de rol speelt van de cliënt, en de cliënt, in de huid 

gekropen van de coach, probeert om hem realistischere zienswijzen mee te geven.   

 

Rationele verbeeldingsoefeningen bieden een goede manier om tot een effectievere gedachte 

te komen zonder al te veel gepraat. In gesprek met de cliënt vraagt de coach hem om zich in 

zijn verbeelding te concentreren op een lastige situatie die heeft plaatsgevonden, of die zou 

kunnen plaatsvinden. De coach vraagt de cliënt om de emotie die daarbij optreedt, zo sterk 

mogelijk te maken. Als de cliënt bij deze sterke emotie is aangekomen, vraagt de coach hem 

vervolgens om de intensiteit van de emotie te verminderen, zónder de situatie zelf te 

veranderen. Als de cliënt zover is, is de laatste stap het identificeren van de gedachte die de 

cliënt heeft geholpen. Deze gedachte is een goede kandidaat om de cliënt in komende 

moeilijke situaties te helpen.  

Veel mensen zijn goed in staat om, met behulp van deze oefening, een gedachte te produceren 

die ze minder gespannen maakt. Daarnaast is de rationele verbeeldingsoefening een heel 

gemakkelijke manier om de connectie tussen de B en de C nog eens te demonstreren.  

 

 

De ene uitdagingsstrategie is niet beter dan de andere. Het is daarom voor de coach verstandig 

om op meerdere manieren te proberen te rammelen aan het irrationele denkkader van de 

cliënt. Welke strategieën er ook gevolgd worden: als de cliënt niet wordt gestimuleerd om 

actief in de praktijk aan de slag te gaan met een effectievere gedachte, dan heeft de RET niet 

zoveel zin.  

 

Oefenprogramma’s 

De uitkomst van het uitdagen is een effectievere gedachte of inzicht, althans een nieuwe 

gedachte of inzicht die de moeite waard is om in de praktijk op waarde te worden geschat.  

Nieuwe inzichten hebben vaak tijd nodig om geïntegreerd te worden, en gedragsverandering 

naar aanleiding van nieuwe inzichten gaat ook niet altijd vanzelf. Het is gebruikelijk om 

cliënten er bij gebruik van RET-technieken op te wijzen dat het leerproces vaak lang duurt en 

veel inzet van de cliënt vraagt. Er is dus huiswerk aan de winkel.  

 

Een gangbare huiswerkopdracht is om de cliënt te vragen de E (effectievere gedachte) heel 

doelbewust te oefenen in lastige situaties. Wanneer uit het gesprek met de coach bijvoorbeeld 

het inzicht is gekomen dat de cliënt het recht heeft om over verzoeken die tijdens het werk aan 



hem gedaan worden, bedenktijd te vragen, zal deze gedachte daadwerkelijk op zijn netvlies 

moeten komen zodra hij zich op het werk overvallen voelt door een verzoek (post-it-papiertjes 

zijn daarvoor handige hulpmiddelen!).  

 

Het zelf laten invullen van het ABC-model kan iemand helpen om zelfstandig tot effectievere 

gedachten te komen. Hiermee leert hij in feite zijn eigen emoties te managen.  



 

 

Zelfmanagement: de RET in acht stappen 

 

STAP 1 

Beschrijf de A. Wat is de gebeurtenis of de situatie die het ongewenste gevoel en gedrag oproept? 

 

STAP 2 

Beschrijf de C. Wat is het ongewenste niet-productieve gevoel en het daarmee samenhangende 

gedrag? 

 

STAP 3 

Beschrijf de B. Wat zijn de gedachten waarmee u C veroorzaakt? Beschrijf de interpretaties, maar 

vooral ook de evaluaties.  

 

STAP 4 

Formuleer de gewenste C. Hoe wilt u zich gaan voelen als dergelijke situaties zich voordoen?  

Hoe wilt u zich gaan gedragen?   

 

N.B. Kies een reële gewenste C; dus niet te positief. Situaties kunnen werkelijk moeilijk zijn en 

spanning oproepen, andermans gedrag kan echt irritant zijn,  

enzovoort. Het gaat hier om een vermindering van de intensiteit van de emoties om onnodige 

stress en slecht functioneren te verminderen. 

 

STAP 5 

Daag de irrationele gedachten uit waarmee u het ongewenste gevoel en gedrag veroorzaakt en 

stel ze ter discussie. 

 

STAP 6 

Vervang de irrationele gedachten, die onder B zijn gevonden, door rationele gedachten. De 

antwoorden op de vragen bij stap 5 leveren de bouwstenen aan voor het formuleren van deze meer 

rationele gedachten. 

 

STAP 7 

Beproef het resultaat. Test in fantasie of werkelijkheid uit of u door de nieuwe B’s, de meer 

rationele gedachten, beter op de situatie kunt reageren. Hoe voelt het om er zo tegen aan te 

kijken? 

 

STAP 8 

Maak een oefenprogramma en voer het uit om de meer rationele en productieve denkwijze in uw 

gedrag in te voeren. 

 

 

(uit Beren op de weg, Spinsels in je hoofd, IJzermans, Th., Dirkx, C. Thema, Zaltbommel, 2002) 

 

 



Tenslotte zijn de eerder genoemde gedragsexperimenten en de rationele verbeeldingsoefening 

handige methoden waarmee men in de praktijk nieuwe gedachten en daarmee nieuw gedrag 

kan verankeren.  

 

Hoe waardevol uw suggesties voor oefenopdrachten ook zijn, vaak hebben cliënten zelf heel 

goede ideeën over hoe ze goed kunnen oefenen in de praktijk. Wel kan het daarbij handig zijn 

voor de coach om een vinger aan de pols te houden: de workaholic die, bij wijze van 

oefening, zich voorneemt om drie weken lang helemaal niets te presteren, is mogelijk verder 

van huis dan voorheen.  

 

 

Werkstress bekeken vanuit de RET 

 

De centrale aanname is dat niet zozeer gebeurtenissen op zich, maar gedachten over die 

gebeurtenissen leiden tot stressreacties als angst, woede en verdriet. Werkstress kan men 

daarom niet langer louter wijten aan de reorganisatie, het waardeloze beleid van het 

management, de luiheid van collega’s, de grote hoeveelheid taken die in te korte tijd af 

moeten zijn. Ja, zelfs kan men zijn stress niet afschuiven op het terecht komen in de WAO of 

op het ontslag. De boosdoeners zijn niet deze gebeurtenissen (geïnterpreteerd of objectief 

vastgesteld), maar de gedachten en overtuigingen die iemand daarbij heeft.  

 

Bij werkstress, eventueel resulterend in arbeidsverzuim en (hopelijk) reïntegratie is het echter 

verstandig om te blijven bedenken dat de oorzaak en de verantwoordelijkheid van de 

gevolgen niet zomaar bij de werknemer kunnen worden gelegd. De omstandigheden op een 

werkplek kunnen zo belabberd worden dat heftige stressreacties en uiteindelijk 

arbeidsverzuim realistische en zelfs adequate gevolgen zijn. In de visie van de RET is pas 

sprake van een aandeel van de werknemer zelf, als de stressreactie overdreven sterk is, of te 

lang aanhoudt. Zo’n overdreven reactie komt voort uit de overtuiging dat de gebeurtenis die 

een persoon meemaakt een te grote negatieve impact zal hebben op hem, of dat de persoon 

eist dat dit hem niet mag gebeuren. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. 

 

Casus 1 

Omdat hun collega net geopereerd is en tenminste zes weken weg zal blijven om te herstellen, 

komt er extra druk op Hans en Peter om ervoor te zorgen dat hun katern in het weekblad 



waarvoor zij werken toch tot stand komt. Dat is lastig, want met drie man is het al een hele 

klus om het werk gedaan te krijgen. Bovendien nadert het Kerstnummer van het weekblad en 

dat zal extra uitgebreid moeten zijn. Hans en Peter verdelen zo goed en zo kwaad als het kan 

het extra werk en gaan aan de slag. Hans komt de weken redelijk goed door. Hij is betrokken 

bij zijn werk en zet wat extra uren in om het werk zoveel mogelijk af te krijgen. Wel realiseert 

hij zich dat hij geen ijzer met handen kan breken en hij stelt een grens aan de extra offers die 

hij brengt. Peter gaat het minder gemakkelijk af. Hij besluit dagen van tien uur te gaan 

maken, maar vindt het moeilijk om zich te focussen. Omdat hij vindt dat alles zoals 

gewoonlijk moet kunnen doorgaan, pakt hij veel extra dingen op, maar maakt weinig af. Er 

komen veel emails binnen die beantwoord moeten worden, en al snel begint hij te lijden aan 

email-verslaving: zodra het geluidssignaal klinkt dat een nieuw bericht aankondigt, laat hij 

alles liggen om de email te lezen. Hij begint zijn dagen te vullen met kleine klussen die 

voorbijkomen en neemt het daadwerkelijke schrijfwerk mee naar huis. Daar, ’s avonds voor 

de computer blokkeert hij meestal  volledig. De druk om te presteren wordt zo hoog, de 

deadline zo nijpend. Zijn baan is zijn leven, en wat gaat er allemaal wel niet gebeuren als hij 

zijn werk niet goed doet? De klok tikt door, ook ’s nachts, wanneer Peter wakker ligt en zijn 

werk niet kan loslaten.     

 

Aan de hand van een goed gesprek met Hans, komt Peter ertoe om zijn gedachten eens te 

herzien. Hij hoort van Hans dat deze zijn leven en zijn waarde als persoon niet laat afhangen 

van het werk. Hij realiseert zich dat hij het zichzelf wel, maar Hans niet kwalijk neemt dat hun 

katern nu minder gevuld is dan voorheen, en dat hij Hans toestaat om fouten te maken, maar 

zichzelf niet. En daar heeft hij eigenlijk geen logische reden toe. Bovendien is Hans, die 

betrokken is maar niet  overspannen reageert, tot meer en beter werk in staat. Hij begint te 

accepteren dat zijn best doen het enige is dat hij van zichzelf kan vragen, en dat twee niet het 

werk van drie hoeven af te leveren.   

 

Werkstress, vanuit de RET bezien, ontstaat niet alleen wanneer iemand de inschatting maakt 

dat hij niet opgewassen is tegen de hoeveelheid werk die op zijn bord ligt, maar vooral 

wanneer hij zichzelf voorhoudt dat dit perse zou móeten. Irrationele gedachten die daarbij 

regelmatig optreden, zijn legio. Ze spelen niet alleen bij werkstress, maar ook bij 

arbeidsverzuim en reïntegratie. 

  



Veel voorkomende irrationele ideeën bij werkstress 

 

“Ik moet mij nu bewijzen en als dat me niet lukt, dan faal ik als persoon.” 

“Ik kan dit werk niet aan, en dat is vreselijk.” 

“Ik haal mijn deadline niet, dus nu ga ik eindelijk door de mand vallen.” 

“Als ik het werk niet oppak, dan doet niemand anders het, komt er niets van terecht, en dat 

is ondraaglijk.” 

”Het kan altijd beter, en ik moet altijd tenminste 100 procent geven, anders dan bewijst 

dat mijn luiheid en incompetentie, en dat moet voor alles vermeden worden.” 

 

Wat dit type gedachten irrationeel maakt, staat steeds in het laatste gedeelte van de 

bovenstaande zinnen. Er wordt een overdreven waarde gehecht aan de situatie, in dit geval het 

wel of niet kunnen volbrengen van het werk. Falen als persoon, door de mand vallen, iets 

vreselijks, iets ondraaglijks, iets dat voor alles vermeden moet worden; het zijn denkbeelden 

die overdreven emoties veroorzaken.   

 

 

Arbeidsverzuim bekeken vanuit de RET 

 

Arbeidsverzuim op zich is niet altijd ongewenst. Een overspannen lichaam en geest hebben 

rust nodig en een werknemer kan, al dan niet geadviseerd door de bedrijfsarts of huisarts, een 

verstandig besluit nemen om even niet op het werk te verschijnen. Dat neemt niet weg dat 

veel verzuim voorkómen kan worden door realistischere ideeën te hebben bij de werksituatie 

(zie vorige paragraaf).  

Bovendien is arbeidsverzuim op zichzelf vaak weer een nieuwe situatie waarbij mensen 

irrationele gedachten kunnen hebben. Emoties als ongerustheid, teleurstelling of zelfs irritatie 

zijn vervelend, maar begrijpelijk en realistisch. Wie zich verbonden voelt aan zijn werk, hoeft 

niet blij te zijn dat hij dat werk niet kan uitvoeren. Maar vaak slaan deze emoties door naar 

voortdurende angst, gedeprimeerdheid of woede. Angst voor de eventuele gevolgen van 

langdurig verzuim, verdriet en schuldgevoel over de eigen incompetentie om het werk te doen 

of woede en wraakgevoelens over de collega’s, de organisatie die dit heeft kunnen laten 

gebeuren. Hier zien we het onproductieve mechanisme weer aan het werk: aan de situatie van 

het verzuim wordt een overdreven waarde toegekend.   

 



Veel voorkomende irrationele ideeën bij arbeidsverzuim 

 

“Ik laat mijn collega’s en mijn organisatie in de steek, ik doe daarmee iets afschuwelijks.” 

“Ik moet binnen zeer korte tijd weer op het werk verschijnen, anders dan loopt het slecht 

met me af.” 

“Ik ga mijn baan verliezen, dat is ondraaglijk.” 

“Als ik het werk niet oppak, dan doet niemand anders het, komt er niets van terecht, en dat 

is ondraaglijk. Nu loopt alles in de soep, en dat is mijn schuld. Ik ben eigenlijk een 

saboteur.” 

”Hoe hebben ze het zo ver laten komen dat ik nu thuis moet zitten? Dit is zo 

onrechtvaardig, dit heb ik niet verdiend.” 

“Als ik thuiszit, ben ik nutteloos, niet de moeite waard.” 

 

Casus 2 

Barbara is door de bedrijfsarts naar huis gestuurd, omdat haar drukke werk als 

marketingadviseur haar teveel is geworden. Met dat besluit was ze het weliswaar eens, maar 

na drie weken thuiszitten gaat het helemaal niet beter met haar. Ze heeft veel last van 

schuldgevoelens en rampgedachten over hoe het nu op haar werk moet, en wat haarzelf nu te 

wachten staat. In haar beleving gaat op het werk alles honderdmaal helemaal fout in haar 

afwezigheid. Ze neemt het zichzelf erg kwalijk dat ze haar organisatie teleurstelt, en vindt dat 

je, als je op haar niveau functioneert, niet overspannen mag worden. Haar gedachten malen 

maar door. Als ze overweegt om dan maar naar haar collega’s op te bellen en hen hulp aan 

te bieden, raakt ze echter meteen in paniek. Ze is ook vaak boos op de situatie: het duurt nu al 

een paar weken, en ze is veel te ongeduldig om steeds maar te moeten wachten op herstel.    

 

Gesprekken met de bedrijfsarts helpen Barbara. Ze leert een onderscheid maken tussen de 

feiten zoals die zich voordoen, en haar rampgedachten daarover. Ze ziet in dat ze met haar 

gedachtegang en met de eisen aan zichzelf niet sneller in staat zal zijn om gezond terug te 

keren, eerder het tegendeel. Ze laat wel wat ruimte aan haar teleurstelling en bezorgdheid, 

maar accepteert dat ze daardoor als persoon niet meteen mislukt is. Ze beseft dat het beter is 

om te accepteren dat haar situatie op het moment nu eenmaal niet plezierig is. Als het nog 

lang duurt voordat ze kan reïntegreren, dan is dat vervelend, maar het is uiteindelijk het beste 

voor haar en haar organisatie als ze op het juiste moment (niet eerder) terugkeert. 

 



In deze paragraaf spreek ik over legitiem arbeidsverzuim. Bij niet legitiem arbeidsverzuim 

(ook wel zwart verzuim genoemd, verwijzend naar verzuim om andere redenen dan 

arbeidsongeschiktheid) valt het te bediscussiëren of er sprake is van een situatie waarbij de 

RET ingezet moet worden. Belangrijke voorwaarde voor het gebruik van RET als methode is 

dat de cliënt ander gedrag wil vertonen. Pas als hiervoor ruimte is, kan worden gekeken naar 

de gedachten die iemand leiden tot oneigenlijke ziekmelding. Ik heb wel eens iemand 

geholpen zijn oneigenlijke verzuim terug te dringen door hem te leren accepteren dat werk 

niet altijd gemakkelijk en plezierig hoeft te zijn, dat niemand, ook hij niet, zomaar aanspraak 

kan maken op dergelijk ideaal werk, en dat verzuim het werk niet leuker maakt. Het is 

mogelijk dat de coach een cliënt tot dergelijke inzichten brengt. Daar waar mensen onzuivere 

motieven hebben, is het echter voor een coach lastig om hier bij te komen.  

 

 

Reïntegratie bekeken vanuit de RET 

 

Gelukkig is voor veel werknemers het reïntegreren op de werkplek na een periode van 

arbeidsongeschiktheid een zegen: men heeft weer bezigheden, sociale contacten, men levert 

weer een bijdrage in de organisatie en de maatschappij. Maar reïntegratie kan ook met 

spanningen gepaard gaan. Tot op zekere hoogte zijn sommige van die spanningen 

onvermijdelijk; het is te verwachten dat een reïntegrerende werknemer in het begin zal 

moeten wennen aan het werkritme, zal schrikken van eventuele veranderingen die in de 

organisatie hebben plaatsgevonden, of af en toe onzeker zal zijn over of hij “er al klaar voor 

is”. Als deze reacties echter aanhouden of te sterk zijn en onnodige spanning opleveren, is de 

kans groot dat door de medewerker van een wens een eis wordt gemaakt, richting zichzelf of 

richting zijn collega’s en de organisatie. En deze eisen vergroten het risico van terugvallen in 

overspanning.  

Een veel voorkomende (en, in termen van RET, irrationele) eis die de perfectionistische 

medewerker aan zichzelf kan stellen, is dat hij meteen weer op zijn oude niveau moet kunnen 

presteren. Hij vertelt zichzelf dat dit zeker van hem verwacht mag worden; hij is immers 

hersteld en uitgerust! De objectieve realiteit is echter dat het waarschijnlijk nog even duurt 

voordat hij weer hetzelfde werk aflevert als vóór zijn verzuim. Dit is ook logisch. Weer terug 

op het werk zal hij eerst langzaam in moeten komen en een nieuw ritme vinden, waarbij hij 

hopelijk oude valkuilen vermijdt. Het vreemde is dat de perfectionist dit ook wel snapt, maar 

lijkt te denken dat zo’n aanloopperiode aan de hele wereld is gegund, behalve aan hem.  



Het kan ook zijn dat een medewerker last heeft van schuldgevoel, en overdreven zijn best gaat 

doen om door zijn collega’s gewaardeerd te worden (liefdesverslaving). Het gevolg is niet-

assertief gedrag, onhaalbare verzoeken niet weigeren en niet durven aangeven wanneer de nog 

kwetsbare grens van belastbaarheid in gevaar komt. Dit helpt niet om weer aan de slag te 

gaan. Jammer dat ‘liefdesjunks’ als deze medewerker vaak zo weinig moeite durven te 

ondernemen om erachter te komen of ze dit gedrag wel nodig hebben om gewaardeerd te 

worden door hun collega’s. In de regel is er op de werkplek veel begrip en waardering voor 

reïntegrerende werknemers.  

 

Een ander type gedachte dat kan dwarsbomen bij reïntegratie gaat over het eisen dat alles heel 

gemakkelijk moet gaan. De medewerker stelt de eis dat hij, na zijn verzuimervaring, nu recht 

heeft op een altijd hanteerbare werksituatie, met plezierige collega’s die niet te moeilijk doen.  

Als het tegenzit, dan heeft juist hij, na zijn verzuimervaring, dat niet verdiend (‘I gave at the 

office!’). In de visie van de RET is er niets mis met de wens, maar wel met de eis, die in de 

richting gaat van lage frustratietolerantie en rechtvaardigheidseisen stellen. Zulke eisen leiden 

onherroepelijk tot teleurstellingen, want de realiteit is nu eenmaal dat organisaties, met al hun 

hebbelijkheden en onhebbelijkheden, niet plotsklaps van karakter veranderen als een 

medewerker terugkeert na een periode van uitval. Er is geen wet die reïntegrerenden het recht 

geeft op werk dat alleen maar gemakkelijk en zonder tegenslagen verloopt.  

 

Tenslotte is er de rampdenker, die zich overmatig bezorgd maakt over of het hem wel gaat 

lukken om weer aan de slag te komen. Als het even niet gaat, ziet hij dat als een bewijs dat hij 

weer zal terugvallen in overspanning. Dit zal zeker tot een ramp leiden, die in de realiteit vaak 

ongedefinieerd en onwaarschijnlijk is. 



 

Veel voorkomende irrationele ideeën bij reïntegratie 

 

“Ik ben genezen, en moet dus minstens evenveel kunnen presteren als vóór mijn 

verzuimperiode, anders tel ik niet meer mee.” 

“Ik moet extra aardig zijn voor mijn collega’s, die ik zolang heb laten zitten, alleen zo ben 

ik loyaal. ” 

“Er is niets veranderd hier; dat kán toch niet!” 

“Elke dag die goed gaat is mazzel, vroeg of laat ga ik door de mand vallen.”  

“Alles moet nu heel gemakkelijk gaan, anders kan ik er niet tegen.“  

 

Casus 3 

Robert heeft een zware hartoperatie ondergaan en keert, na een herstelperiode van 4 

maanden, terug in zijn organisatie. Terugkeren op zijn oude plek, de ploegendienst, is 

medisch niet verantwoord, en Robert gaat nu als docent zijn kennis overdragen op jongere 

collega’s. In het begin valt dat niet altijd mee. Hij moet een geheel nieuwe vaardigheid leren, 

een nieuwe balans vinden in het hanteren van zijn energie,  en soms mist hij de lol met de 

mannen van de ploeg. Regelmatige gesprekken met een coach helpen hem om door die eerste 

periode heen te komen. Nog steeds heeft hij af en toe de neiging om teveel hooi op zijn vork te 

nemen, maar hij schrijft aan het einde van elke dag in een logboek hoe de dag is verlopen, en 

die reflectie helpt hem om zichzelf tijdig een halt toe te roepen. Werk is leuk, maar zijn leven 

is belangrijker, zo heeft hij op harde wijze geleerd. Hij ziet zijn huidige werk niet als minder, 

maar als anders. Hij beschouwt de laatste maanden als een periode waarin hij weliswaar 

zaken is kwijtgeraakt, maar waarin hij andere heeft gewonnen.     

 

Een veelvoorkomende angst bij reïntegrerenden is dat ze opnieuw zullen vervallen in 

werkstress en uitval, ook al brengen ze, naar aanleiding van wat ze van hun ervaring geleerd 

hebben, positieve veranderingen aan in hun manier van werken. Ik merk echter dat mensen 

die reïntegreren en die van plan zijn om de lessen die ze geleerd hebben goed in de praktijk te 

brengen, ontvankelijk zijn voor het argument dat ze, als gewaarschuwd mens, voor twee tellen 

en juist een kleinere kans hebben om terug te vallen.  

 

 

Besluit 

Werkstress, arbeidsverzuim en reïntegratie leveren voor de mens niet altijd plezierige 

uitdagingen op. Dergelijke uitdagingen kunnen het beste het hoofd worden geboden met een 

optimale mentale weerbaarheid. Het is beslist onwaarschijnlijk dat de mentale weerbaarheid 

van een werknemer vergroot wordt door van wensen eisen te maken, richting de organisatie, 



collega’s en natuurlijk richting zichzelf. De genoemde situaties zijn op zichzelf al lastig 

genoeg, en wie dan onrealistische eisen gaat stellen, bezorgt zichzelf extra last; last die 

gelukkig vermeden kan worden.  
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