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Welkom
Training grip op je stress
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Annemiek Tigchelaar

Stress- & ADHD coach 
Slimmer werken trainer
Sr. Professional Organizer
Auteur o.a. Grip op je stress
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Wat wil je leren?

Waar loop je 
tegenaan?
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1) Wat is stress?

2) Stress bespreekbaar maken

3) Rust krijgen

4) Effectiever werken

Programma
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1) Wat is stress?
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Even opwarmen:
welk cijfer geef jij…..
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je werkdruk?
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jullie doelstellingen?
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de helderheid van 
werkafspraken?
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de interne communicatie?
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jullie samenwerking?
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jullie flexibiliteit?
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jullie werksnelheid?
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jullie overwerken?
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jullie waardering voor 
elkaar?
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je werkplezier?
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• Baanzekerheid
• Veiligheid, sfeer
• Leidinggevende
• Waardering
• Bezetting

• Hoge werklast
• Capabel
• Onderbrekingen
• Flexibiliteit
• Zingeving

• Persoonlijkheid
• Relativeren
• Geluk
• Thuissituatie
• Gezondheid

Werkdrukscan
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werklast

werkdruk

werkstress

De druk die je ervaart om deze 
hoeveelheid werk te realiseren. 
Kan van laag tot hoog zijn.

Het negatieve effect van te hoge 
werkdruk die te lang aanhoudt.

De objectief meetbare 
hoeveelheid werk die iemand op 
zijn bordje heeft liggen.
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druk hebben druk maken = stress
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Balans in draagkracht & draaglast

Wat verhoogt je draagkracht?Wat verlaagt je draaglast?

Gezondheid
(Nacht)rust
Sociale steun
Plezier
Stabiele omgeving 
Duidelijke aansturing
Eigenschappen

Eisen/verplichtingen
Ingrijpende levenservaringen
Onzekerheid, zorgen
Conflicten 
Eigenschappen
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Hoe verlaag je je draaglast? 

Wat kan je draagkracht 

verhogen? 
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2) Stress bespreekbaar maken
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Wie heeft er het meeste stress?

Een introvert vs. Een extravert

Een starter vs. Een ervaren mw.

Deadline junk vs. Ruim op tijd klaar

Vrolijke mw vs. Altijd serieus

Chaoot vs. Gestructureerde mw



25

Hoe herken je stress 

bij jezelf of een ander?

Hoe voelt stress?
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Signalen

stress
Gedrag
onrustig

geïrriteerd
agressief
vaker ziek

slechter eten
meer roken/drinken

Verstandelijk
vergeetachtig

concentratieproblemen
besluiteloos

piekeren
niets afmaken

impulsief

Lichamelijk
hoofdpijn

nek-rugpijn
slecht slapen

maag- darmklachten
moe

duizelig

Emotioneel
prikkelbaar

labiel
ongeïnteresseerd

lusteloos
ontevreden

onzeker
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Hoe kun je elkaar helpen?
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Hoe kun je elkaar helpen?

pesten 
grensoverschrijdend 
gedrag

fysieke & mentale

complimenteren bedanken positief reageren

vragen stellen luisteren serieus nemen

hulp bij prioriteren
bereikbaarheid helder 
maken

verwachtingen 
afstemmen

vrijheid in werktijden
werkplek kunnen 
kiezen

zorgtaken kunnen 
regelen

respect voor elkaar overwerken stoppen minder e-mailgekte

Veiligheid

Waardering

Oprechte interesse

Duidelijkheid bieden

Regelmogelijkheden

Cultuur
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Oprechte interesse

Jouw kracht:

Oprecht luisteren
Serieus nemen
Vragen stellen
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Lastige reflexen: NIET DOEN
1. De Ik-reflex
‘dathebikookmaardanerger!’ 

2. De help-reflex
‘Zal ík het anders eens proberen?’ ‘Ik doe het wel even’

3. De advies-reflex
‘Weet je wat jij moet doen?’ ‘Boek X, therapie Y, cursus Z heeft míj 
zo geholpen, echt iets voor jou!’
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Oefen het gesprek 

over stress met je 

collega’s
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1) Wat is stress?

2) Stress bespreekbaar maken

3) Rust krijgen

4) Effectiever werken

Programma



34

3) Rust creëren
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Hoe kun je je 
minder druk maken?
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Rust in je hoofd

Minder perfect

Grenzen bewaken

Minder apen

Minder betrokken

Minder tegelijk

Meer loslaten
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Cirkel van

betrokkenheid

Cirkel van 
invloed

Stop je energie 
in de juiste zaken.

Minder betrokken
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Minder perfect
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Minder tegelijk
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XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX
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rood groen

geel paars

zwart zwart

blauw rood

rood geel

groen zwart

geel paars

paars groen
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Bewust kiezen

01

02

03

Stop

Denk na

Beslis

= van reactief naar proactief werken
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Meer loslaten

Als je loslaat heb 
je twee handen vrij

Loesje
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Minder apen
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Grenzen stellen en bewaken

1. Denk na over jouw grenzen
2. Trek je lijn
3. Bewaak jouw grens
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Grenzen stellen

• Waar liggen jouw grenzen?

• Zijn jouw grenzen helder voor 

jouzelf en anderen?

• Hoe bewaak je jouw grenzen?
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4) Effectiever werken



48

Test

Hoe SNEL werk jij? 
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Effectiever werken
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Effectiever werken

1. Doel voor ogen
2. Zorg voor overzicht 
3. Plan, plan, plan
4. Gebruik je tijd goed
5. Gebruik je hoofd optimaal
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1. Hou je / jullie doelen voor ogen

Ken je korte en lange 

termijn doelen

Plan je keien
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Plan je grote keien

Belangrijk

Belangrijk

Belangrijk
Belangrijk

Belangrijk

Belangrijk
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Kwadrant I

BELANGRIJK

URGENT

Kwadrant IVKwadrant III

Kwadrant II

NIET
URGENT

NIET 
BELANGRIJK
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Bezint eer ge begint

Stap 1: Moet ik dit nu doen? Assertiviteit

Stap 2: Moet ik dit nu doen? Delegeren

Stap 3: Moet ik dit nu doen? Prioriteiten stellen

Stap 4: Moet ik dit nu doen? Plannen

Stap 5: Moet ik dit nu doen? Alternatieven zoeken
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2. Zorg voor overzicht

Houd je agenda, 

takenlijst en e-mail 

op orde
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Input voor je werk
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AAA-regel

Afdanken

Archief

Actie
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2 minuten

direct doen

Twee minuten - regel

10-30 minuten

takenlijst
>30 minuten

agenda
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Organiseer je taken

1. Noteer 3. Datum 4. Sorteer2. Hapklare 
brokken
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Taken apps

To Do (Office 365)

Todoist

Trello
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Bedenk:

hoe kun jij je werk 

beter organiseren?
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Beschikbare 
tijd

Beschikbare 
energie &

concentratie

Type 
werkzaamheden
→ Op welke plek?

Grootte van 
taken

3. Plan, plan, plan
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De wet van Hofstadter:

Alles duurt langer dan je denkt,  
ook al houd je rekening met de 

wet van Hofstadter.

Beschikbare tijd
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Routine
werk 
30 %

Onvoorzien
& ad hoc

40 %

Kerntaken
30 %

Beschikbare tijd
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Agenda tips

• Voor afspraken met anderen én jezelf

• Noteer terugkomende afspraken en werkzaamheden 

• Maak blokken voor e-mail, taken, lunch, projecten, enz

• Gebruik kleuren of categorieën

• Houd ruimte voor onverwachte zaken

• Maak je takenlijst zichtbaar naast/onder je agenda

• Werk dagelijks je agenda bij
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4. Gebruik je tijd goed

• Beslis bewust

• Korter vergaderen

• Zet eindtijden

• Slik je kikkers

• Maak je bordje leger

Je kunt je tijd maar één keer uitgeven
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Minder druk hebben

Efficiënter werken

Ruimer plannen

Minder perfect

Vereenvoudigen

Verdelen

Meer nee-zeggen

Ambitie bijstellen

Minder verantwoordelijk

Dingen niet doen

Voorkomen
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Hoe zorg je 

voor minder 

op je bordje?

Hoe krijg je 

dingen sneller 

van je bordje?
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5. Gebruik je hoofd optimaal
Zorg voor zoveel mogelijk concentratie

Noteer alles 
(gebruik je hoofd om te denken, 

niet om te onthouden)

Doe / denk 
aan één ding 
tegelijk 

Zorg voor 
stilte / rust

Op tijd
bijtanken
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Focus
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Effectiever werken

1. Doel voor ogen
2. Zorg voor overzicht 
3. Plan, plan, plan
4. Gebruik je tijd goed
5. Gebruik je hoofd optimaal
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1) Wat is stress?

2) Stress bespreekbaar maken

3) Rust krijgen

4) Effectiever werken

Programma



73

Welke ideeën 

neem jij mee?
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www.werkdrukverlager.nl

Bedankt
voor je komst!Succes!


