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Jager-verzamelaars die na de IJstijd in Nederland leefden trokken rond zonder vaste 
woonplaats. Daar waar voedsel was bouwden ze hun tijdelijke onderkomen en als 
er niet genoeg meer te vinden was trokken ze weer verder. Hadden deze mensen 
ook al te maken met stress of burn-out?

Op het eerste gezicht hadden de jager-verzamelaars een moeizaam bestaan en geen 
‘prettig werkklimaat’. Maar als je er op een andere manier naar kijkt: ze leefden en 
werkten in een kleine en hechte groep, waren vrijwel altijd buiten in de natuur en veel 
in beweging. Ze hadden een overzichtelijk leven zonder social media en mobiele 
telefoons. Iedereen had duidelijke taken en er was genoeg ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. Want reken maar dat je werd ingezet als jij razendsnel noten en vruchten 
bij elkaar kon sprokkelen. Of als je een ster was in het besturen van een boomstam-
kano. 

Het lijkt erop dat bij deze jager-verzamelaars voldaan werd aan de drie basisbehoeften 
in het werk: autonomie, bekwaamheid en verbondenheid. Om te beginnen met 
autonomie, ofwel regie in wat je doet: ik denk dat ze in die tijd niet werkten met 
protocollen, handboeken of strikte regels. Bekwaamheid: als jij ergens goed in was 
werd gebruik gemaakt van jouw talent. Ik stel me zo voor hoeveel waardering je 
kreeg na het maken van alweer een vlijmscherpe harpoen van vuursteen. Door alle 
talenten in het jager-verzamelaar team te koesteren en te benutten zal een enorme 
verbondenheid zijn ontstaan. Er moest intensief worden samengewerkt om tot een 
goed resultaat te komen en te kunnen overleven. 

Dit is een nogal schril contrast met onze grote anonieme steden, kantoortuinen en 
fabriekshallen. We zijn vrijwel altijd onderweg, online of hebben deadlines te halen. 
Om aan de permanente stress te ontkomen doen we aan yoga of gaan in retraite, 
liefst ergens in de natuur waar het mooi en stil is. Want stilte is schaars nu we 
eigenlijk altijd bereikbaar zijn.

Was het dan echt alleen maar fijn en positief bij de jager-verzamelaars? Nee, 
natuurlijk niet, ook zij hadden stress. Want geen succesvolle jacht betekende geen 
eten en ze moesten ook weleens op de vlucht. Maar dit was kortdurende stress en 
door te voldoen aan de drie basisbehoeften in het werk waren ze opgewassen tegen 
hun pittige leven.

Als wij moderne mensen nu eens stappen zetten om te voorkomen dat alle negatieve 
voorspellingen over burn-out uitkomen? Ga in 2020 samen met collega’s te werk als 
een team energieke, talentvolle jager-verzamelaars. Beweeg meer, wees creatief en 
probeer constante stress en prikkels te vermijden. En mocht dat onverhoopt toch 
niet helemaal lukken? Vraag dan hulp. Neem contact op met PSY Business, wij 
helpen u om uw boomstamkano weer op koers te krijgen.
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