
Rennen, vliegen en weer doorgaan. Wanneer stop jij met vluchten? 
 
 

Je hebt het goed voor elkaar. Goede baan. Gezin. Mooi huis. Je houdt veel 
ballen in de lucht. Maar savonds plof je uitgeput op de bank. Om te verdwijnen 
in een netflix serie of een spelletje op je telefoon. Weer een dag voorbij. 
 
Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek met je partner? Over iets 
anders dan huishoudmanagement? Voor sport of die cursus dansen? Wanneer 
had jij het gevoel dat je je lange to-do list onder controle had? En dat je energie 
kreeg van je werk? Denk je steeds vaker ‘ waar doe ik het eigenlijk allemaal 
voor’?  

 
Te hard werken is vaak een vlucht. Ik weet daar alles van, want ik was net als 
jij. Altijd hard werken. Sterk rationeel ontwikkeld. Alles deed ik met mijn hoofd. 
Schouders eronder en gaan! En het voelde heerlijk! 

 
Het legde me geen windeieren. Ik vervulde mooie rollen als teamleider, 
projectleider en organisatieadviseur. Had een gezin met jonge kinderen en 
deed mijn masters. Tot ik burnout raakte. En nog een keer 

 
Ik had maar liefst twee burnouts nodig om tot stilstand te komen. En te 
beseffen dat ik me verstopte achter te hard werken. Ik vluchtte weg van mijn 
persoonlijke verhaal van een onveilige jeugd. Waarin ik al heel jong leerde me 
van mijn gevoel af te snijden en alles op mijn hoofd te doen. Maar… je bent 
niet alleen maar je hoofd. De rest van jou wil ook graag meedoen.  

 
Ik heb geleerd dat het anders kan. Dat je kunt werken vanuit ontspanning en 
met genoeg energie. Met meer balans en tijd voor alle belangrijke dingen in je 
leven.  

 
Ik ben Marijke Hoekstra van Flink Business Coaching. Ik leer teams en slimme 
professionals de balans in werk en leven te herstellen. Door te leren zacht te 
werken. Door je energie te managen in plaats van je to-do list. Door effectief te 
werken in plaats van efficient. Vanuit ontspanning en tijd in overvloed.  

 
Ben jij ook toe aan minder werkdruk? Aan veel meer tijd voor de belangrijke 
dingen in je leven? Wil jij je werk goed doen en er volop plezier aan hebben, 
zonder uitgeput op de bank te ploffen aan het einde van de dag?  

 



Stop dan met vluchten en zet NU de eerste stap!  
Ga Zacht Werken. 

 
Heb je een steuntje in de rug nodig?  
Mail me voor een gratis telefonisch gesprek. We onderzoeken samen wat jouw 
eerste stappen kunnen zijn op weg naar meer balans, en hoe ik je daarbij kan 
helpen.  
Mail me op info@flinkbc.nl    
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