
Training gezond omgaan met 
werkdruk



Leuk dat je er bent! 

• Jullie kunnen mij zien en ik jullie. Zo kunnen we zo direct mogelijk met 
elkaar communiceren. 

• We hebben 3 uur en we gaan een hoop doen, maar… er is tijd 
genoeg! ;-)

• In je mail heb je 2 werkboeken van me ontvangen. Hou het bij de 
hand, we gaan er ook in de training mee aan de slag. 



Wat gaan we doen vandaag?

• Wie ben je, waar werk je, en wat kom je halen?

• Het belang van je mindset en het gevaar van de bliksemafleider

• In het NU werken en leven

• 1 voor 1 regel, omgaan met verstoringen en je aandacht sturen

• Tijd en energielekken herkennen en voorkomen

• Makerstijd en managerstijd slim inzetten 

• Theorie over je gaspedaal en je rem in je lijf

• Je overactieve gaspedaal herkennen

• Hoe schakel je terug? 



Gezond omgaan met werkdruk

Gezonde tijdgewoontes, 
stress-regulatie en het managen van je energie. 

Ik noem dat: 



Zacht Werken

Voor al die mensen die geen tijd hebben

omdat ze zo druk zijn met hard werken 



Wat heb ik met Zacht Werken? 
• 2 burnouts
• Van alles gedaan om te leren hoe het anders kan: 

• Time-management, therapie, yoga, meditatie, 
mindfulness, lichaamswerk, leertherapie, grenzen 
leren voelen en aangeven, etc

• Toch gaspedaal op 300 km per uur, want het werk is zo 
leuk! 

• Totdat ik het boek Een zaak van Zacht Werken las
• Alle puzzelstukjes vielen daarmee op hun plek. 
• En ik wist… heel werkend NL moet dit weten! 



Nu jullie: 

Wie ben je, wat doe je voor werk 
en wat kom je in deze training halen?

(wat is je leerdoel?) 



Wat is Zacht Werken? 



Zacht werken:

Je hoeft niet 
te mediteren 
op een berg 
in Nepal



Zacht werken 
kan ook in de 

Randstad



Zacht Werken in het kort

• Je energie managen in plaats van je tijd

• Werken met volle aandacht in het hier en nu 

• Een ding tegelijk in plaats van multi-tasken

• Precies die dingen doen die ertoe doen in plaats van in de waan van de dag 
te worden meegezogen

• Gebruik maken van je lijf en je gevoel, maar ook je gezonde boerenverstand 
inzetten



Zacht Werken is persoonlijk

• Het is een leerproces en niet voor iedereen hetzelfde

• Pak mee wat je aanspreekt en wat jij herkent 

• Ga op zoek naar je eigen lampjes op je controlepaneel 



Kies de Mindset die je helpt



Valkuilen versus de goede mindset

Valkuilen Goede mindset

“Dat weet ik al”
“Dat weet ik al wel,  maar 
wat doe ik nog niet?”

“Dat kan ik al”
“Hoe kan ik het nog beter 
doen?”

“Dat doe ik al”
“Hoe kan ik het nog vaker 
doen?”

“Dat is net iets voor…”
“Hee, hoe kan ík hier meer 
mee doen? 

“Dat kan ik niet!”
“Hoe kan ik het leren?” “Wat 
lukt al wel?”



Onbewust 
onbekwaam

Bewust 
onbekwaam

Bewust bekwaam

Onbewust 
bekwaam



De bliksemafleider - als het spannend 
wordt, kijk je niet naar jezelf



In het NU werken en leven



Tijd Maken



Tijd maken

1. Wat is tijd en hoe kun je tijd maken? 

2. Lekken van tijd, energie en aandacht

3. Makerstijd versus managerstijd 



Wat is tijd?



Tijd bestaat niet
Er is alleen het nu

Steeds weer



Hoe ga dan goed met je tijd om? 

• Niet teveel op de klok kijken, wel helemaal aanwezig 
zijn in het moment. In dit moment. 

• Elke dag heeft 24 verse uren, helemaal van jou!

• Geen tijd? Onzin. Geen prioriteit! 



Bedenk:
Wat doe jij NU met 
je tijd? 
Waar geef jij NU je 
aandacht aan? 



Waar is jouw aandacht? 



Je aandacht bij het verleden:

• “Ik had… moeten doen“

• “Hij/ zij had niet moeten….”

• “Als ik nou maar….had gedaan”

• “Was het nog maar als toen. Het 
wordt nooit meer hetzelfde!”

• Vaak: piekeren en spijt. 

• Soms: romantiseren



Je aandacht bij de toekomst

• “Straks moet ik nog even … ”

• “Ik moet niet vergeten……te 
doen/halen/regelen”

• Vaak: Plannen, regelen, rennen en 
vliegen

• Soms: dagdromen en romantiseren. 



Hoe richt je je aandacht op het nu?

aanwezig zijn door je lijf te gebruiken

• Oefening 1: Kun je je voeten voelen? 

• Oefening 2: Kun je je aandacht op je adem richten?   

• Exercise 3: Kun je je op je zintuigen focussen?  



Pas op! Je lekt!  



Als je lekt…

• Geef je je tijd vaak aan anderen weg (je wilt dat 
anderen je aardig vinden) 

• Je bent je niet bewust waar je je tijd eigenlijk 
aan spendeert (facebook, mail) 

• Je hebt slechte tijd-gewoontes (Altijd te laat, 
gehaast of altijd een tekort aan tijd) 

• Je geeft geen prioriteit (dingen overkomen je 
keer op keer)

• Je geeft je grenzen niet aan (Je zegt geen nee. En 
dus zeg je ook niet echt ja…)



Het lekken van tijd en aandacht in je leven

Oefening om je lekken in beeld te brengen

• Pak een kopje thee

• Neem de opdracht mee

• Ga naar een rustig plekje

• Maak de oefening 

• Kom terug om: ……………..



Help je lekt! 

Uitwisseling:

Wat zijn jouw tijd- en energielekken? 



Jij bedient de 
sluizen: 
waar gaat 
jouw tijd en 
aandacht 
naar toe? 



Toch voelt het vaak anders

alsof je achter de feiten aanloopt. 
Alsof er niet genoeg is.

Hoe los je dat op? 



Focus: Als je wisselt ben je af.

• Hoe werkt je brein? (Mark Tichgelaar, Focus aan/uit)

• Prikkels

• Je P.A.

• Afleiding: als je wisselt ben je af

• Veel afleiding? Je functioneert op het niveau van een 11 jarige  



4 concentratielekken

1. Te weinig prikkels laten ruimte over voor afdwalen

-> ga simpel multitasken of verhoog de moeite die je moet doen

2. Te veel interne prikkels (onze hersenen hebben een voorkeur voor 
alles wat nieuw is) 

-> minimaliseer taakwisselingen en gebruik je hoofd niet als archiefkast



4 concentratielekken

3. Te weinig brandstof (tijd en productiviteit zijn niet lineair 
verbonden)

-> laad regelmatig op (de tijd die je verliest door een pauze is kleiner 
dan het productiviteitsverlies als je doorgaat)

-> kies bewust wát je doet in je pauzes

4. Teveel externe prikkels (gefragmenteerde werkuren maken reactief 
ipv productief)

-> kies focustijd en zet alle mogelijke externe prikkels uit



Makerstijd en Managerstijd

Kies de juiste focus bij deze twee 
soorten werk

(artikel Paul Graham)



Makers-tijd versus managers-tijd

• Managerstijd: je dag indelen in blokken van een uur. 
Je kunt elk uur een andere taak doen, bijvoorbeeld een andere vergadering of 
meeting. Een meeting of overleg kan er altijd even tussendoor in een vrij uurtje. 

• Makerstijd: werken in blokken van een dagdeel voor creatief werk 
zoals je strategie bedenken, het uitwerken van plannen of schrijven. 

Een vergadering onderbreekt je creatieve werk voor een dagdeel of hele
dag. ‘Even koffiedrinken of lunchen’ kan je werkdag ruïneren!

• Blok je vergaderingen en het checken van email (of sociale media) in tijdsblokken. 
Bijvoorbeeld altijd na 14.00 in de middag. Reserveer de ochtend voor creatief werk

Of blok je creatieve werk in de avond: altijd na 21.00 uur tot in de nacht. 
En begin de ochtend je werk later en doe overdag je managerswerk. 

• Mijn ervaring: 2-4 blokken makerstijd per week zullen je werk radicaal veranderen. 



Makerstijd en Managerstijd

Oefening (werkboek):

• Wat is in jouw werk makerstijd?

• Wat is in jouw werk managerstijd? 

Neem 10 minuutjes om deze opdracht uit 
te werken. Daarna wisselen we uit. 



Effectief werken betekent niet 
dat je dingen in minder tijd 

doet.

Het betekent dat je die paar 
hele belangrijke dingen alle 
aandacht en tijd geeft die ze 

verdienen. 



De één-voor-één-aanpak

• Doe één ding tegelijk. Rond het af en ruim alles op. (Hak een 
grotere taak in kleinere delen die je steeds één-voor-één doet).

• Is er een onderbreking? Kies: negeer ik de onderbreking en ga 
ik door met mijn taak, of geef ik de onderbreking mijn aandacht 
en stel ik mijn taak nu uit? 

• Neem na elke taak een korte pauze: opstaan, weg van je 
scherm, lopen, gedachten vrij. Bepaal daarna je volgende taak. 

• Ontdek: wat zijn jouw afleiders? Op welke momenten of bij 
welke taken laat je je makkelijk afleiden? 

• Op welke manieren kun jij goed ‘in het nu’ blijven of 
focussen? Wat helpt je? 



Je tijd anders 
gebruiken:

Aandacht geven
&

Je energie bepaalt je taken



Een afleidingsvrije 
smartphone 
en 
computer



Schema’s en planningen
zijn vaak hard werken



Je hoofd overziet maar een paar dingen
-> haal het uit je hoofd, op een lijst



Je energie bepaalt je taken

1. Zet alles wat je ooit nog wilt/moet doen op een lange takenlijst.
Vang alle nieuwe ideeën, zodat je hoofd leeg blijft. 
Let op: werk geen ingewikkeld plan uit. Noteer van een project alleen de 
eerstvolgende stap op je takenlijst. 

2. Maak een sublijst met taken die je deze week af wilt hebben. 
3. Maak een sublijst met taken die je vandaag gereed wilt hebben. 
4. Voel je energie. Doe de taak waar je het meeste energie voor voelt. 

Dat mag ook een taak voor morgen of later in de week zijn. 
5. Hou na elke taak een korte pauze en las ‘een witje’ in: lopen en 

gedachten vrij laten. Even opstaan, lopen, thee maken, etc. Beslis ná 
het witje wat je dan gaat doen.

6. Leer van je energie. Wanneer werk je graag aan grotere creatieve 
taken? Direct in de ochtend, of juist na een opstart? Wat werkt goed 
om op te starten? Hoe ruïneer je een creatieve dag (beginnen met 
mail en Facebook, …). 



TAKENLIJST

Zet alle dingen die je nog wilt 
doen op een takenlijst

1. Zet erachter of het makerstijd of 
managerstijd is. 

2. Zet erachter over je het binnen 1 jaar, 3 
jaar, 5 jaar of 10 jaar uitvoerbaar acht. 

(getal)



De magie van lege tijd en tijdsdruk

• Zorg voor voldoende ruimte in je agenda, waarin 
je de dingen voor vandaag en morgen goed kunt 
doen. 

• Plan je je dagen achter elkaar vol? Dan heb je te 
weinig lege tijd om je intuïtie ingevingen te laten 
geven en je ener. Dan krijg je een gehaast gevoel. 

• Als je voldoende lege tijd hebt, zal je intuïtie de 
ruimte krijgen om je briljante ingevingen te 
geven voor vandaag en morgen, voor de dingen 
die nu spelen in je werk en je leven.
Je hoeft je werk dus niet ver van tevoren voor te 
bereiden 

• Zorg voor voldoende makerstijd



• Ver van tevoren met je hoofd beslissen wat je 
eerst gaat doen, in plaats van je energie van het 
moment volgen. 

• Ver van tevoren schema’s maken waarin je 
vastlegt wat je moet doen.

• Op wilskracht aan de slag, in plaats van vanuit 
energie. 

• Gehaast worden en stress voelen door een 
deadline en daardoor aan het werk gaan. Niet 
werken vanuit de energie van het moment. 

• Van hard werken naar luieren naar hard werken

• Stress over de taken die nog niet af zijn. Steeds 
de taken zien die nog niet af zijn, in plaats van je 
takenlijst zien als ‘een lijst met mogelijkheden’. 

Valkuilen: De giftige takenlijst



Theorie: 
Hersenen, je gaspedaal en hard werken



Hoe werkt het gaspedaal van je lichaam?

Zenuwstelsel

Centrale 
zenuwstelsel

Autonome 
zenuwstelsel

Para-
sympathisch

Sympatisch



Autonome zenuwstelsel 

Regelt onder meer: 

spijsvertering, hartslag, bloeddruk, 
lichaamstemperatuur, hormoonhuishouding 
(& veroudering!), 
immuunsysteem, energieproductie, 
stofwisseling. 

Toch beïnvloedbaar : 

• Gedachten & hersengolven

• Focus van je ogen: breed of smal

• Ademhaling: snel/oppervlakkig of rustig 
met diepe uitademing



Sympathisch zenuwstelsel (je gaspedaal) 

• Vechten, vluchten -> 
actie

• Adrenaline: hartslag, 
bloeddruk en 
ademhaling gaan 
omhoog



Parasympatisch zenuwstelsel (je rem) 

• Rem, oplader van de accu -
> herstel

• Reparatie, opbouw, rust

• Hartslag en bloeddruk 
dalen, spieren en organen 
krijgen voedingsstoffen, 



Gezonde situatie: 
actie & ontspanning afwisselen



Stress is prima
als het van korte duur is



Na een stressvolle 
gebeurtenis: 
trillen en dan 
ontspannen



Gevaarlijker dan een tijger



De tijgers anno nu
zijn er altijd



Wat kun je doen?
het begint allemaal met 

het herkennen van je 
overactieve gaspedaal

(oefening) 



De verslaving aan rennen en actie
• Verstoring van balans tussen sympathisch 

en parasympathisch zenuwstelsel

• Sympathisch zenuwstelsel staat altijd aan. 
Parasympathisch zenuwstelsel kan niet 
meer inschakelen. Terugschakelen uit 
stress lukt niet meer goed

• Sympathisch zenuwstelsel - het stress-
systeem, met loeiende sirenes naar een 
noodgeval. Je rijdt alleen bij spoed, dus 
moet je zelf overal steeds spoed van 
maken.

• Lastig uitschakelen, bijvoorbeeld als je iets 
ontspannen met je kinderen of vrienden 
doet. Je bent continu op zoek naar een kick 
en snelheid, continue onrust die je in 
standhoudt met sociale media, shoppen, 
deadlines laten verlopen, etc.



Stress vernauwt je blik:
Alles lijkt urgent



Wat doe jij 
in je 
pauze? 

Koffie,telefoon checken, snacken, mails 
lezen, nieuwssites 

= 
je actie-systeem verder opjagen



Stress komt van buiten,
maar je kan het van binnenuit 

oplossen! 



Kun jij goed terugschakelen? 
Zo herken je dat

Je hebt een langzame ademhaling als je stil zit 
(maximaal 6 keer/minuut).
Je kunt 3 minuten stilzitten en niets doen, zonder dat 
het moeite kost.
Je wordt niet slaperig als je niets doet, maar blijft 
alert en vrolijk. 
Je kunt naar iemand luisteren met al je aandacht.
Je kunt naar een boom, blad, tuin of dier kijken met 
al je aandacht gedurende minimaal 5 minuten. 
Je krijgt volop spontane invallen, zonder dat je 
bewust nadenkt. Je hersenen kunnen zich 
ontspannen en ronddwalen. 
Je slaapt ontspannen en diep zonder medicijnen of 
slaapmutsje.
Je lichaam is overal ontspannen. 



Hoe ontspan jij? 

oefening

Ontspannen en 
tot rust komen



Je persoonlijke energiemanagement

• Begint met herkennen wat je energie kost en wat je energie geeft

• En daar een balans tussen te vinden.

• Hoe zit dat gedurende jouw dagen? 

• Een weekje bijhouden is slim! 

• Doe dat elk kwartaal eens een dag of 5, en je 

Weet of je op de goede weg zit. 



Stress

is het verschil tussen 

wat je wil

En wat je kan



Reflectie
Noteer voor jezelf: 

Welke lampjes ben jij 
gaan herkennen 

vandaag? 



Reflectie

Noteer voor jezelf:

Wat ga jij anders doen 
in de komende weken? 



• Kies 1 of 2 zacht werken zaken waar jij mee aan de 
slag gaat de komende periode, en bedenk wat je kunt 
doen om daar concrete stappen in te zetten in de 
komende weken

• Kies een buddy uit deze training en maak een 
afspraak voor een follow up over een week of 2.  
Samen leren versterkt je proces! 

• Doe de oefeningen uit de werkboeken die we nog niet 
hebben behandeld. Ze geven je inzicht en daarmee 
een keuze mogelijkheid. 

Hoe ga jij nu verder? 



• Je persoonlijke werkdruk-de-baas-coach inzetten

• Gezond omgaan met werkdruk met je hele team 
of in je organisatie
• Inspiratielezing (ook online)
• Teamtraining Gezond omgaan met werkdruk 

(ook online)
• Gezond omgaan met werkdruk-onderzoek 

binnen je team / organisatie
• Individuele coaching voor veel te drukke

medewerkers of managers
• Het Team-jaartraject 

• tips en trucs voor gezond werken rechtstreeks in 
je mailbox (gratis) 

Tijd voor meer gezond-aan-
het-werk-actie? 


