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Voorwoord  
p een ochtend loop je je kantoor binnen. Je weet het nu al: het wordt 
een pittige dag. Je agenda staat boordevol afspraken, je mailbox puilt uit. 
Er knaagt iets aan je: dat project waar je eigenlijk alláng aan had moeten 

beginnen. Je kijkt naar je papieren to do lijstje, die alsmaar langer en lang wordt. 

Er is niet echt iets als een lonkend perspectief: je weet dat morgen eenzelfde dag 
wordt als vandaag. Je hebt het gevoel elke dag op -1 te starten. In plaats van dat 
de energie door je aderen stroomt, begin je je wat zwaarmoedig te voelen en 
voel je je nek een beetje. Hier moet verandering in komen. Maar hoe? Waar te 
beginnen? 

In dit boekje geef ik je 25 - veelal -  praktische tips over hoe je in een korte tijd al 
de eerste stappen kunt zetten richting minder werkstress. Er is namelijk altijd 
wel iets wat je kunt doen om je werkstress te verlagen. Deze oplossingen hoeven 
allemaal helemaal niet zo ingewikkeld te zijn! Misschien dat één simpele tip voor 
jou al het verschil maakt. En voordat je in de stress schiet over de grote 
hoeveelheid tips: kies gewoon 2-3 tips en experimenteer daar eens een maandje 
mee. Rome is ook niet in één dag gebouwd. 

Laat je inspireren door dit boekje en probeer de tips die bij jou en jouw situatie 
passen gewoon eens uit.  

Veel leesplezier! 
 

  

O 

Sandra van Dijk 
Timemanagement Expert & Business Organizer 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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1. Wat is stress? 
 

et een beetje spanning in je lijf is niets mis. Sterker nog: positieve, 
kortdurende stress kan er juist voor zorgen dat we net even wat 
betere prestaties halen. Deze stress geeft ons energie, maakt ons 

alerter en daagt ons uit om boven onszelf uit te stijgen. Riskanter wordt het als 
wij onszelf te lang teveel onder druk zetten. Daar houdt het lichaam niet van. De 
gevolgen zijn niet mals: ons immuunsysteem heeft eronder te lijden, we kunnen 
ons slechter concentreren, we kunnen vermoeid raken, onze spieren gaan 
kraken, et cetera. Een burn-out ligt op de loer.  

Theo Compernolle - neuropsychiater, coach en trainer - beschrijft stress als een 
ernstige verstoring van het evenwicht tussen de eisen die door een bepaalde 
situatie worden gesteld en de capaciteiten die aanwezig zijn om aan die situatie 
het hoofd te bieden, terwijl de hantering van deze situatie belangrijke gevolgen 
heeft. Oftewel: een voor jou belangrijke situatie eist meer van je dan je aankan. 
En dat levert spanning op, zowel mentaal als lichamelijk. 

Een hoge werkdruk an sich hoeft niet zo’n probleem te zijn, het gaat om de 
hoeveelheid belasting die jij persoonlijk aankunt. Het vervelende van langdurige 
stress is dat deze stress ons relativeringsvermogen aantast en ervoor zorgt dat 
we steeds meer beren op de weg gaan zien. We vinden de tijd en rust niet om 
onze situatie te overzien en overstijgen. Gevolg is dat we niet meer helder 
kunnen nadenken over de dingen die wij zelf kunnen doen om onze situatie te 
verbeteren. We denken een willoze speelbal te zijn van wat ons overkomt. 
Zonde, want zoals uit dit boekje zal blijken, zijn er genoeg dingen die je zelf kunt 
doen om je werkstress te verlagen. Vergeet alleen niet eerst het volgende 
hoofdstuk te lezen! 
  

M 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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2. Wat veroorzaakt werkgerelateerde stress? 
 

oordat je begint met de tips in dit boekje door te nemen, is het allereerst 
van belang bij jezelf na te gaan wat jouw werkstress veroorzaakt heeft. 
Pas als je weet waar de schoen wringt, kan je passende actie 

ondernemen.  

Mogelijke oorzaken zijn (deze lijst is niet uitputtend): 

x Onduidelijke taakomschrijving 
x Geringe voorspelbaarheid of beïnvloedbaarheid van het werk 
x Gebrek aan sociale steun 
x Gebrekkige planning en organisatie van het werk 
x Moeite met delegeren 
x Onregelmatige werktijden, nachtdiensten 
x Perfectionisme, de lat te hoog leggen 
x Te weinig of juist overload aan informatie 
x Zeer sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel 
x Onduidelijke koers van het bedrijf 
x Werkzaamheden matchen niet met aanwezige kennis en vaardigheden 
x Gebrek aan waardering 
x Et cetera…  

Moge het duidelijk zijn: met alleen wat praktische oplossingen kom je er lang 
niet altijd. Dit is zeker het geval wanneer je last hebt van langdurige, negatieve 
stress en je hiervan zowel lichamelijk als geestelijk negatieve effecten ervaart. 
Dan is een afspraak met een arts of psycholoog een absolute must.  

Dit boekje geeft jou vooral praktische tips over hoe je de druk van de ketel kunt 
halen, hoe je kunt voorkomen dat je in de werkstress ‘kolk’ meegezogen wordt. 
Mijn belangrijkste tip is: doe wat bij jou en jouw situatie past!  
  

V 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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3. Wat kost werkstress eigenlijk? 
 

aarom zou jouw organisatie werkstress hoog op de agenda moeten 
zetten? Werkstress is – los van het menselijke aspect - ongelofelijk 
duur. Simpel. Ten eerste schroeft werkstress het gemiddeld 

ziekteverzuimcijfer enorm op. De cijfers van 2015 logen er absoluut niet om:  op 
de factsheet van www.duurzameinzetbaarheid.nl staat dat in 2015 maar liefst 
2,7 miljoen Nederlanders last hadden van een hoge werkdruk en 35% van het 
werkgerelateerde ziekteverzuim veroorzaakt werd door werkstress. Eerdere 
berichten stelden dat werkstress het Nederlandse bedrijfsleven zelfs ongeveer 1 
miljard euro per jaar kost!  

Een kleine rekensom geeft nog wat extra inzicht. Stel dat een willekeurige 
medewerker € 30,- p/u kost en een half uur per dag verspilt door inefficiëntie als 
gevolg van werkstress. Bij 200 werkbare dagen per jaar is dat al gauw € 3000,-  
down the drain.  

Daarnaast is de kans ook groot dat deze medewerker al voor langere tijd niet zo 
goed meer functioneert. Een vol hoofd zorgt namelijk voor overhaaste 
beslissingen, een korter lontje en een inefficiënte manier van werken. Staat 
ondernemerschap, klantgerichtheid en innovatie op de rol voor dit jaar? Dan is 
het wijs vandaag nog te investeren in preventie van werkstress. Lees hierover 
meer in deze blog: Te drukke medewerker kost geld, veel geld.   

 

  

W 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
http://optiworkadvies.nl/drukke-medewerker-kost-geld-geld/


         
 

                                                                 www.masterofworkflow.com
  6 
 

4. 25 tips 
 

un je niet wachten om wat aan je situatie te doen? Hierbij de beloofde 25 
tips, in willekeurige volgorde. Doe er je voordeel mee! Hieronder start ik 
met de eerste tip. 

 

Tip 1: Creëer overzicht 

 

Ik hoor het tijdens mijn trainingen heel vaak: “Ik moet meer prioriteiten stellen, 
ik heb het gewoon te druk.” Heel goed om meer focus aan te brengen in je werk, 
gerichte keuzes te maken. Mijn overtuiging is namelijk dat je pas écht het verschil 
kunt maken in je werk, als je gefocust aan je kernactiviteiten werkt. Het 
vervelende is echter dat als wij het druk hebben, wij gaandeweg het overzicht 
kwijtraken. We hebben zoveel to do’s, dat wij niet meer weten waar we moeten 
beginnen met keuzes maken.  

Creëer dus allereerst overzicht in je werkzaamheden. Ruim je werkplek op, filter 
alle to do’s uit je inbox en doe de rest in een archiefmap en bekijk welke 
afspraken er in je agenda staan. Zo ontstaat inzicht in wat jouw workload is. 
Vervolgens kun je keuzes maken: wat nog wel en wat niet meer? Op basis 
daarvan organiseer je je werk.  

 
 

  

Overzicht Inzicht Organiseren
Rust in hoofd 

/ ruimte in 
agenda

K 

Een overvolle mailbox en een grote hoeveelheid en diversiteit aan taken. Na verschillende 
systemen, actielijsten en checklists, moest dit toch echt grondiger en professioneler aangepakt 
worden. Het bewaren van overzicht kostte al zoveel energie. Dankzij de training van Sandra en de 
door haar aangereikte technieken en tips, is er zoveel meer rust ontstaan. Het is de kunst om je 
hoofd meer leeg te krijgen en je werksysteem goed gevuld. Sandra laat je zien hoe dat kan. Nu, 
maanden later kan ik ook constateren dat de training duurzaam tot verandering heeft geleid. Dit is 
zeker ook te danken aan de begeleiding die Sandra laat aansluiten bij jou als persoon. Een 
absolute aanrader dus! Tamara – Hoofd behandeling 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 2: Stel jezelf de vraag: “Does it make any sense?” 
Niemand is alle werkuren alleen maar met briljante, relevante dingen bezig. Er 
wordt zelfs gesteld dat wij slechts in 20% van onze tijd 80% van onze resultaten 
behalen. Als je het ‘te druk’ hebt, is het goed om eens na te gaan waar je nu 
eigenlijk zo druk mee bent. Zet het eens op een rijtje. En wees dan eens eerlijk 
naar jezelf toe: voegen die werkzaamheden écht wat toe aan jouw beoogde 
doelen? Durf toe te geven dat ook jij dingen doet die er niet toe doen en probeer 
die te schrappen of op zijn minst minder vaak of minder lang te doen. Dat lucht 
op!  
 

  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 3: Vergaar kennis 
“Ik moet met dat project starten, maar ik heb geen idee hoe ik een project handig 
kan aanpakken. Om die reden schuif ik het maar voor mij uit en knaagt het aan 
mij. Mijn collega’s beginnen nu ook wat te sputteren, omdat ik niets oplever…” 
Herkenbaar? Als we ergens onvoldoende kennis van hebben, zijn wij geneigd die 
taak uit te stellen. Helaas zorgt uitstelgedrag er vaak voor dat een situatie alleen 
nog maar ingewikkelder wordt. De oplossing? Doe kennis op over hetgeen je 
tegenaan hikt. Vraag ervaren collega’s of zij je kunnen helpen, volg een cursus 
en struin het internet af. Negen van de tien keer is het allemaal helemaal niet zo 
ingewikkeld als je denkt... en kun je gewoon beginnen! 
  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 4: Doe iets aan je mindset 
     Stress zit grotendeels tussen de oren. Of wij 
     daadwerkelijk stress ervaren, hangt namelijk af 
     van hoe wij de situatie interpreteren, of wij 
     denken dat wij in staat zijn goed om te gaan met 
deze situatie en hoe wij onze lichamelijke reactie interpreteren. Voor wat  
betreft dit laatste: als je bij een spannende situatie een versnelde hartslag 
krijgt, kun je dat als heel negatief ervaren (“Zie je wel, ik raak in paniek”), of 
juist positief (“Wauw, mijn lichaam staat in de actiestand”).  

En nu het goede nieuws: je kunt je mindset beïnvloeden. Als je dit lastig vindt in 
je eentje, vraag dan de hulp van een collega en vriend. Probeer je situatie eens 
anders te ‘labelen’, gebruik positieve woorden. Ga ook eens bij jezelf na in 
hoeverre jouw oordeel dat je de situatie niet goed de baas kunt terecht is. Is dit 
op basis van ervaring? De kans is aanwezig dat je allemaal irreële overtuigingen 
hebt!  

  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 5: Ontspullen maar! 
Als je al onrustig bent vanwege een hoge werkdruk, dan helpt een rommelig, 
onoverzichtelijk bureau zeker niet. Ja, het prikkelt volgens de laatste 
onderzoeken misschien je creativiteit, dat is natuurlijk een mooie bijvangst. 
Maar afgezien daarvan maakt een rommelig bureau vaak onrustig. Die onrust 
wordt veroorzaakt door het knagende gevoel dat die stapels printjes, 
documenten en ongelezen vakbladen je geven. Immers: je weet – door een 
gebrek aan overzicht - niet zeker of daar nog iets belangrijks tussen zit.  
Je zult versteld van de bijna meditatieve werking die uitgaat van opruimen en 
organiseren. Je ruimt er letterlijk je hoofd mee leeg! Een goede manier om deze 
werkzaamheden te doen is letterlijk alle fysieke spullen door je handen te laten 
gaan en jezelf een aantal vragen te stellen. Bijvoorbeeld: 
 

- Is dit nog relevant? 
- Moet ik het nog fysiek bewaren (of kan ik het inscannen)? 
- Is er een to do verbonden aan dit document? Zo ja, dan inplannen in de 

agenda 
 
Wacht niet tot ‘het juiste’ moment, want dit soort beheersmatige klussen komen 
zelden echt gelegen. Een stok achter de deur kan je helpen (vertel anderen dat 
je op middag X gaat opruimen) of deel je opruimwerkzaamheden op in hapklare, 
kleine brokken. Geen zin? Een muziekje op of het in samenwerking met iemand 
anders doen doet wonderen!  
 
  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 6: Zorg goed voor je lijf 
Ten tijde van drukte gebeurt er iets geks met ons: we verwaarlozen dan ons 
belangrijkste werkinstrument. Ons lichaam. We vergeten voldoende te drinken, 
komen niet van ons bureau af en proeven niet eens wat wij eten tijdens de lunch. 
Als dit maar tijdelijk is, is dit niet zo’n ramp. Gevaarlijker wordt het als je 
structureel de behoeften van je lichaam negeert. De kans bestaat zelfs dat je 
hierdoor impulsiever gaat reageren, iets wat jouw drukte zeker niet ten goede 
komt. Enkele tips: 

x Start de dag met 2 glazen water, dit heeft een verkwikkend effect. Zie 
hiervoor ook deze vlog 

x Wandel een half uurtje buiten tijdens de lunch. Dit prikkelt je hersenen, 
zeker als je in de natuur rondloopt. Je zult merken dat naderhand ineens 
puzzelstukjes op hun plek vallen en dat je meer gefocust aan je 
vervolgtaak begint 

x Loop tussen je werkzaamheden door ook eens naar een andere 
verdieping, haal daar je koffie. Even de bloedsomloop weer laten stromen 
helpt je om energiek te blijven 

x Houd rekening met jouw bioritme. Kun je je beter concentreren in de 
ochtend? Werk dan dat complexe visiedocument uit 

Meer tips en weetjes? Bekijk deze blogs: ‘Surf jij al op je concentratiegolf?’ en 
‘Met water meer mans op het werk’. 

 

 

 

  

Ik vond de workshop van gisteren erg interessant en 
heb besloten alvast 1 tip op te pakken! Bij die 
opdracht over ‘goed voor je lijf zorgen’ stond ik 
helemaal rechts… Om die reden ben ik vandaag de 
dag begonnen met een glas water drinken. Super! 
Janneke – Teamleider Technical Maintenance 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0BA10-wzba8&t
http://optiworkadvies.nl/surf-jij-al-op-je-concentratiegolf/
http://optiworkadvies.nl/met-water-meer-mans-op-het-werk/
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Tip 7: Delegeer 
Wat heeft NIVEA met delegeren te maken? NIVEA staat voor Niet Invullen Voor 
Een Ander. We zijn vaak geneigd te denken dat de ander het te druk heeft, of 
het maar irritant vindt als je hem om hulp vraagt. De praktijk is echter dat je dit 
gewoonweg niet weet. Niet is zo complex als het voorspellen van het gedrag van 
de ander. Immers: of iemand A, B of C doet hangt af van veel factoren (zijn 
emotionele toestand, of hij lekker in zijn vel zit, of de lampen fel genoeg zijn, of 
hij honger heeft, of hij goede voornemens had die dag, of hij…, et cetera). Treed 
de ander met open vizier tegemoet en kijk eens of dit helpt. En verder: als je 
moeite hebt om ‘nee’ te zeggen, kun je ook een nee verpakken met een ‘ja’. “Ja, 
ik kan je helpen, namelijk volgende week.” Of: “Ja, ik weet bij wie je wél kunt zijn 
op dit moment”.  

Probeer deze tip maar eens uit en kijk wat het effect hiervan is op jouw agenda! 

  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 8: Mantra “Moet Ik Dit nu Doen” 
Stel, er komt weer een nieuwe klus binnen via de mail. Of er staat iemand aan je 
bureau. Spring er dan niet meteen bovenop, maar tel tot 10 en stel jezelf de 
vraag: “Moet Ik Dit Nu Doen?”  Elk woord heeft een betekenis: 

 

Moet:  Is het noodzakelijk? Belangrijk? 
Ik:   Hoort dit bij mij? Kan ik het delegeren? 
Dit:   Is mij duidelijk wat er van mij verwacht wordt? Wat houdt DIT in? 
  Wat is de vraag achter de vraag? 
Nu:   Is het zo urgent dat het niet kan wachten? En als het even kan 
  wachten: wanneer kan/wil ik het dan wél doen? 
Doen:  Moet ik überhaupt wel iets doen? Of kan ik het gewoon ter  
  kennisgeving aannemen? 
  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 9: Gebruik je systemen optimaal 
Zoals eerder aangegeven geeft overzicht rust in het hoofd. Technische systemen 
kunnen je daarbij helpen. Idealiter gaan zij zelfs voor jou denken. Door 
bijvoorbeeld je to do’s uit je inbox te halen en in je agenda weg te zetten, kun je 
deze loslaten. Ze ‘poppen’ wel weer op als die bewuste dag is aangebroken.  

Wil je meer overzicht aanbrengen in je 
projecten? Voor projectmatig werken in teams 
lenen OneNote, Evernote en Trello zich prima.  

De meeste organisaties werken ook met eigen 
systemen. Het valt mij op dat de mensen die ik 
train zich vaak niet bekwaam voelen in het 
gebruik van dit soort systemen. Zij hebben ooit 
eens een gezamenlijke training gehad en 
daarna werd van hen verwacht dat ze er 
zelfstandig mee konden werken. Zo eenvoudig 
past ons brein zich echter niet aan: het kost tijd 
en energie om nieuwe vaardigheden aan te 
leren. Als dit niet goed begeleid wordt, 

vervallen mensen snel weer in oude patronen. Heb jij ook moeite om met jouw 
systeem te werken? Je bent vast niet de enige. Wees niet beschroomd en vraag 
hulp. Waarschijnlijk bewijs je je collega’s hier een dienst mee (dan kunnen zij zich 
ook aanmelden voor die opfriscursus). En: je organisatie heeft er alleen maar 
baat bij als je hun systemen goed gebruikt! 
 

 

 

 

 

 

  

Juist door de hoeveelheid 
verschillende taken en schakelen 
tussen zeer diverse onderwerpen is 
het fijn dat Sandra mij heeft geleerd 
om meer rust te creëren tijdens mijn 
werkdag. Beter gebruik van outlook; 
taken en to do’s duidelijk wegzetten 
en ook ruimte blokken voor 
structurele taken helpen mij enorm. 
Ook vind ik het heerlijk dat ik tot nu 
toe mijn postvak in op orde kan 
houden. Verder is het een fijn gevoel 
dat ik allemaal ‘vinkjes’ kan zetten 
als ik mijn taken en to do’s ook echt 
af heb. Nu nog eens door de 
mappen heen… 
Anja – beleidsmedewerker 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 10: Vergader effectief 
Als vergaderen écht noodzakelijk is, scheelt het een 
hoop frustratie, onduidelijkheid en werk achteraf als 
deze effectief wordt ingeregeld.  

 

Hierbij een aantal tips: 

x Schrap de WVTTK 
x Vergader staand, dat verkort de vergadertijd met 35% 
x Schrap de vergadering als het doel niet helder is bij de deelnemers 
x Houd rekening met de aandachtspanne van onze hersenen van een uur à 

anderhalf uur. Vergaderingen van 2 uur of langer zijn weinig effectief 
x Zorg voor een duidelijke agenda 
x Zorg voor een heldere rolverdeling tijdens de vergadering 

 

Meer weten? Lees deze blog (ook in audiovorm te beluisteren): Hoe help je een 
vergadering vakkundig om zeep?   

  

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
http://optiworkadvies.nl/1187-2/
http://optiworkadvies.nl/1187-2/
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Tip 11: Werk aan je zelfreflecterend vermogen 
Uit onderzoek blijkt dat mensen beter tegen een hoge werkdruk kunnen als zij 
hun eigen emoties goed weten te plaatsen. Als je zelfreflecterend vermogen 
goed ontwikkeld is, begrijp je beter waarom je bepaalde emoties ervaart bij een 
situatie. Je weet ook welke eigenschappen van een situatie zorgen voor die 
emoties. Dit biedt je de kans om die eigenschappen te beïnvloeden (door deze 
te ontwijken of te veranderen bijvoorbeeld), waardoor die emotie niet gaat 
plaatsvinden. Weet hebben van jouw gedrag en emoties biedt je ook de kans om 
de-escalerend te handelen, waardoor het probleem kleiner wordt in plaats van 
groter.  

Een voorbeeld. Stel dat je nu al weet dat je een stressreactie krijgt van het geven 
van een presentatie aan het MT, omdat je bang bent inhoudelijk de verkeerde 
dingen te zeggen en… hierdoor als professional niet meer serieus genomen 
wordt. Hierbij zou je schaamtegevoelens krijgen. Je weet echter ook dat als je je 
goed voorbereidt, je de MT-leden vooraf al even persoonlijk gesproken hebt over 
jouw ideeën en van tevoren wat ontspanningsoefeningen doet, je je een stuk 
‘veiliger’ zult voelen en je beter uit de verf komt. Dit zijn allemaal dingen die je 
van tevoren kunt inplannen!  
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Tip 12: Investeer in je lach 
Dat lachen gezond is, dat krijgen wij met de paplepel 
ingegoten. Maar waarom eigenlijk en hoe kan lachen jouw 
werkstress verlagen? In de blog ‘Productiviteitsproblemen? 
Have a jolly good laugh!’ leg ik uit hoe het zit. In het kort 
komt het erop neer dat je gelukshormonen aanmaakt als je 
lacht, wat onder andere je immuunsysteem ten goede komt.  

Deze gelukshormonen werken pijnstillend én motiverend. Zelfs een neplach 
helpt al! Je lichaam herkent het onderscheid namelijk niet… 
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Tip 13: Pak je uitstelgedrag aan 
Niets kan zo aan je knagen als die ene klus die maar blijft liggen. Op de korte 
termijn kan het verlichting bieden, dat ‘nu even niet’, maar op de lange termijn 
krijg je er vaak alleen maar meer stress van. Als je te lang wacht met acties, 
worden die acties namelijk vanzelf urgent en gaat je omgeving misschien ook 
meer druk op jou leggen. Bovendien is het niet goed voor je zelfvertrouwen om 
belangrijke dingen te laten liggen én loop je hierdoor een succeservaring (“Yes, 
dit heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen!”) mis.  

In deze vlog geef ik vijf praktische tips over hoe je je uitstelgedrag kunt 
aanpakken. De belangrijkste is: oordeel niet te streng over je uitstelgedrag, maar 
onderzoek de oorzaak ervan. Pas als je weet wat de oorzaak is, kun je gerichte 
actie ondernemen. Trek de stoute schoenen aan en zet vandaag nog de eerste 
stap! 

 

 

  

Een training van Sandra is als een enerverende achtbaanrit; direct uit de startblokken ga je samen 
met haar meteen aan de slag door dingen te doen. Een groot aantal nuttige tips en trucs wisselen 
elkaar daarbij in stevig tempo af. Na één dagdeel zie je weer het dessin van je werkblad en is je 
inbox nagenoeg leeg. Nog een dagdeel en je ‘to do’s’ staan overzichtelijk met tijdvakken voor 
afhandeling in je agenda. En als de roemruchte foto bij het eindpunt ook nog een verslag. Je kunt 
merken dat ze zich gedegen op jou en jouw doelen heeft voorbereid. Erik – Beleidsadviseur 

http://www.masterofworkflow.com/
http://www.masterofworkflow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vk3_KLihI5M
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Tip 14: Plan je vakanties en vrije tijd in 
Eigenlijk is dit het eerste wat je moet doen als je in januari weer met je 
werkagenda aan de slag gaat: plan je vrije tijd in. Wacht hier niet te lang mee, 
want je agenda slibt wel vol. Je vrije tijd tussendoor dienen als ‘drukte’buffers.  
Door je vrije tijd al vroeg in het jaar vast te leggen, kun je hier goed op anticiperen 
en ‘omheen organiseren’. En: je hebt iets concreets om naar uit te kijken! 

Ikzelf gebruik altijd de eerste week van januari (dan is het toch vrij rustig) om 
mijn vakanties en weekendjes weg alvast te blokken in mijn agenda. Alleen al het 
plannen geeft rust en plezier!  
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Tip 15: Zorg voor een goed gevulde agenda 
Dit klinkt als een hele gekke tip, toch meen ik hem echt. Wat mij vaak opvalt bij 
mensen die het druk hebben is dat hun agenda alleen gevuld is met afspraken 
met anderen. Voorbereidingstijd, uitwerktijd, leestijd…. Hiervan is niets terug te 
vinden in hun agenda. Hierdoor komen ze nog wel eens in de knel met hun tijd, 
omdat ze onvoldoende rekening houden met deze ‘verborgen’ werkzaamheden. 
Behoud goed het overzicht in je werkzaamheden door deze concreet in je 
agenda in te plannen.  

Meer weten? Lees deze blog: ‘Waarom een lege agenda stress oplevert’  
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Tip 16. Zorg voor een goede nachtrust 
Probeer eens een situatie voor de geest te halen waarin je erg druk was én je 
niet goed geslapen had (vaak hangt het één met het ander samen). Wat 
gebeurde er toen met jou? Had je een korter lontje, waardoor je sneller in 
discussie belandde met de mensen om je heen? Vond je het lastiger om je 
situatie te relativeren? Had je de energie niet om na te denken over oplossingen? 
Dit is wat slaaptekort met jou doet. Als je investeert in een goede nachtrust pak 
je niet per se de oorzaak van je stress aan, maar kun je wel beter met je stress 
omgaan. In deze vlog geef ik jou vier tips over hoe je tot een goede nachtrust 
kunt komen. Bijvoorbeeld: leg een piekerboekje naast je bed, zodat je je 
piekergedachten van je af kunt schrijven. Slaap lekker! 
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Tip 17: Vier je successen 
We denken vaak dat het niet nodig is om onszelf in het 
zonnetje te zetten, maar juist door successen te vieren 
worden gelukshormonen aangemaakt, welke ons motiveren 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan, meer uit onszelf te halen.  

Successen vieren vergroot het zelfvertrouwen en geven onze hersenen een 
bevestiging dat wij met het juiste bezig zijn, zodat een volgende keer de 
besluitvaardigheid op dit specifieke aspect toeneemt.  

Hoe kun je het beste je successen vieren? Dat verschilt per persoon. Het kan het 
beluisteren van een mooi muziekstuk zijn, een wandelingetje buiten of trakteer 
jezelf op iets lekkers. Het gaat erom dat jij er blij van wordt en er waarde aan 
hecht. 
  

http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 18: Doe ademhalingsoefeningen 
Je zult het wel merken: als je relatief veel stress ervaart, ga je oppervlakkiger 
ademen. Je hele lichaam bestaat uit cellen, die zuurstof nodig hebben. Door 
eenvoudige ademhalingstechnieken kun je je stresshormonen in je bloed weer 
doen afnemen en je bloeddruk doen verlagen. En: je zult merken dat je weer 
scherper kunt nadenken! Het mooie van deze tip is dat deze vrijwel overal 
uitvoerbaar is: op het toilet, achter het bureau… Je creëert hiermee meteen ook 
je mini-oases van rust. De bodyscan en power breathing zijn bekende 
ademhalingstechnieken. Op internet zijn hier veel voorbeelden van.  
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Tip 19: Zorg voor een buddy 
We hebben zelf niet altijd in de gaten dat wij tegen onze grenzen aanlopen. Het 
gebeurt allemaal ook zo verraderlijk geleidelijk. Wij overschatten vaak wat wij 
feitelijk aankunnen en zien door alle stresshormonen soms de dingen niet meer 
zo helder meer. Het is dan goed om iemand in de buurt te hebben die een oogje 
in het zeil houdt. Bij voorkeur iemand die zelf niet al te stressbestendig is, zodat 
hij waarschijnlijk snel eventuele stresssymptomen herkent bij jou. Het kan een 
collega zijn, of een goede vriend. In ieder geval iemand die je vertrouwt en aan 
wiens mening je veel waarde hecht. Vergeet niet: maak goede afspraken over 
hoe dit buddy-systeem eruit komt te zien. 
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Tip 20: Gun je zelf een focusuurtje per dag 
Deze tip bestaat eigenlijk uit 2 tips. Tip 1: koop een wekker waar je blij van wordt 
en waarop duidelijk zichtbaar is hoeveel tijd er al verstreken is. Tip 2: zet ergens 
op een dag deze wekker aan en al je social media en andere 
communicatiekanalen uit. Zonder je af, doe de deur dicht en… focussen maar. 
Hoe heerlijk is het om even een uurtje diep geconcentreerd te werken aan dat 
ene doel? Belangrijk is wel dat je vooraf zoveel mogelijk mensen even inseint dat 
dit jouw focusuurtje is, om verstoringen tussendoor en eventuele frustraties van 
collega’s zoveel mogelijk te vermijden.   
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Tip 21: Stop met multitasken 
Multitasken bestaat niet, dat weten we zo langzamerhand wel. Toch laten we 
ons hiertoe iedere dag weer verleiden. In een groepssessie hebben wij laatst een 
praktische oefening gedaan waarbij men eerst mocht singletasken, daarna 
multitasken. Wat bleek? Alle deelnemers werkten bij het multitasken trager, 
klaagden over minder energie en constateerden dat zij meer fouten hadden 
gemaakt. Grootste boosdoeners zijn onze telefoon en onze mail. Wil je gefocust 
werken? Zet je telefoon op stil en je e-mailnotificatie uit.  

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees deze blogs: ‘Even tussendoor 
updaten van social media heeft mentale prijs’ en ‘Er was eens iemand die… 
meerdere dingen tegelijk kon’.  
  

http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 22: Stel ambitieuze, edoch realistische doelen 
Niets is zo frustrerend als een bepaald doel maar niet kunnen 
behalen of niet precies weten wat je nu echt moet doen. Dit 
veroorzaakt stress in je lijf, kan je zelfvertrouwen een deuk 
geven en motiveert niet bepaald om andere taken op te 
pakken. Energiegevend zijn juist de flowmomenten, 
momenten waarin je helemaal opgaat in hetgeen je doet.  

Om flowmomenten te kunnen ervaren is het allereerst van belang dat je een 
duidelijk doel hebt dan je nastreeft, bij voorkeur een doel dat jou enigszins 
uitdaagt.  

Daarnaast moet dat doel matchen met jouw vaardigheden en moet er de 
mogelijkheid zijn dat je directe en relevante feedback krijgt op jouw 
eindresultaat.  

Het helpt wanneer je je doel concreet maakt en zowel een minimumniveau als 
een maximumniveau vaststelt dat je wilt behalen. Wees tevreden wanneer in 
ieder geval het minimumniveau gehaald is, en euforisch als je de top van je doel 
bereikt hebt!  

Meer weten? Lees dan deze blog: ‘Doelen stellen als natuurlijk pepmiddel’ 
  

http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 23: Werk aan je perfectionisme 
Ik kom ze vaak tegen in mijn werk als timemanagement 
expert: medewerkers die de lat zo hoog leggen, dat er 
een zekere mate van verlamming  optreedt. “Ik wil 
het zo goed doen, dat ik er maar niet aan begin.”  Of 
“Ik kom maar niet tot afronding van die taak, omdat ik 
blijf  verbeteren. Hierdoor komt mijn andere werk in 
de knel.” Faalangst en perfectionisme gaan ook vaak 
hand in hand.  

Perfectionistisch gedrag kan je behoorlijk in de weg zitten en ervoor zorgen dat 
je het alleen nog maar drukker krijgt.  

Wat te doen? 

In deze vlog geef ik vijf praktische tips. De allerbelangrijkste is: realiseer je dat je 
perfectionistisch gedrag vertoont, je bent geen perfectionist. De kans is dan veel 
groter dat je er zelf iets aan gaat doen. Je zit er niet de rest van je leven aan vast! 
  

http://www.masterofworkflow.com/
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Tip 24: Start met je doelen, niet met je mail 
Vrijwel iedereen start de dag met het openen van de mail. En vrijwel iedereen 
ervaart vervolgens dat door dit openen van de mail de dag anders verloopt dan 
vooraf bedacht. Begrijp me niet verkeerd: ik snap heel goed dat het belangrijk is 
om je mail te openen. De vraag is echter of je dit meteen first thing in the 
morning moet doen. Wanneer jouw functie het toelaat, adviseer ik je om de mail 
het eerste uur even te laten voor wat het is en gewoon te beginnen met hetgeen 
je van plan was te doen. Dit helpt je te focussen en je vergroot de kans dat je een 
succesmomentje ervaart die dag! 
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Tip 25: Praat met je baas 
Last but not least: praat met je baas of met iemand anders met 
beslissingsbevoegdheid als er iets aan de hand is met je takenpakket. We denken 
vaak dat onze omgeving het wel opmerkt als het werk ons over de schoenen 
loopt, maar dit valt te betwijfelen. Wil je iets aan je situatie doen? Dan is de kans 
het grootst dat je hierin zult slagen als je zelf actie onderneemt.  

Bereid je gesprek goed voor: zeg wat je anders wilt en hoe jij dit zelf voor je ziet. 
Hoe concreter jouw voorstel, hoe groter de kans dat je baas hier serieus naar 
kijkt. Hij heeft het zeer waarschijnlijk ook druk… 
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5. Tot slot 
 

opelijk heeft dit boekje je geïnspireerd tot het zetten van de eerste 
stappen. Ik heb nu 25 tips gegeven, maar uiteraard zijn er nog veel meer 
mogelijkheden om je werkstress te verlagen.  

Herken je jezelf of jouw team in het volgende profiel: 

x Mijn inbox is één grote to do list 
x Ik word geleefd door de waan van de dag 
x Ik heb moeite om alle ballen tegelijk in de lucht te houden 
x Ik wil meer uit mijn werkdag halen 
x Ik heb geen overzicht in mijn projecten 
x Mijn team werkt minder efficiënt 

Ik onderzoek graag samen met jou welke praktische stappen jij het beste kunt 
zetten om jouw werkdruk dan wel werkstress te verlagen. Aan de hand van jouw 
werksituatie, ambities en jouw persoonlijkheid gaan wij samen aan de slag met 
de dingen waar jij invloed op hebt. Dat zijn er altijd meer dan je denkt! En maak 
je onderdeel uit van een team of ken je een team dat worstelt met werkdruk? 
Ook dan kan ik helpen. 

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en laat je 
verrassen door hoe eenvoudig de eerste stappen soms kunnen zijn! Mail mij via 
info@optiworkadvies.nl, of bel mij op: 06 – 19 93 9215.  

Wil je in contact blijven en vrijblijvend op de hoogte blijven van allerlei tips 
over timemanagement, werkdrukhantering en werkplekorganisatie? Link dan 
met mij via LinkedIn, Twitter of Facebook.   

H 
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6. Over Master of Workflow 
 

k maak met mijn bedrijf Optiwork onderdeel uit van een 
samenwerkingsverband, Master of Workflow. Onze kracht is dat wij flexibel 
inzetbaar zijn op hele brede organisatie / teamvraagstukken. Wij zijn goed 

inzetbaar op projecten waarbij een grotere trainingscapaciteit of expertise op 
diverse gebieden vereist is. Onze teamleden hebben elk een eigen 
expertisegebied binnen Business Organizing en hebben tegelijkertijd veel met 
elkaar gemeen in hun way of working. 

Samen met Astrid Haveman, Milly van der Meulen en Isabel Bosklopper ben ik 
in te huren voor projecten op het gebied van: 

x Teamsamenwerking 
x Werkplekorganisatie / opruimacties 
x Persoonlijk leiderschap op de werkvloer 
x Procesoptimalisatie afdeling 
x Persoonlijke effectiviteit 
x Zelfsturing 
x Vitaliteit 

 

Meer weten? Kijk op www.masterofworkflow.com! 
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7. Over Master of Workflow partner Optiwork en Sandra van Dijk 
 

7.1  Optiwork 
ptiwork begeleidt mensen en teams in het  
praktisch organiseren van hun werkplek,  
werkwijze, werkplanning en energieniveau. Dit  

zodat weer de rust en ruimte wordt gevoeld om zich te richten op de dingen die 
er écht toe doen, zowel zakelijk als privé. Optiwork kiest bewust voor een brede 
benadering als het om timemanagement gaat. Immers: het gaat vaak niet om 
alleen wat tips en trucs. Bijvoorbeeld: ook persoonlijke drijfveren, de behoeften 
van het lichaam en de sociale context spelen een belangrijke rol. Optiwork 
combineert al deze aspecten in haar training on the job concept. Hierin ligt het 
onderscheidend vermogen van Optiwork! Daarnaast is Optiwork inzetbaar als 
spreker of voor adviestrajecten op het gebied van teamefficiëntie- en 
effectiviteitsvraagstukken.  
 
 
7.2 Sandra van Dijk 

n the end gaat het niet om hoe hard je gewerkt hebt in je  
leven, maar of je de dingen hebt kunnen doen die je wilde  
doen. Om goed te kunnen focussen op dat wat belangrijk is,  

heb je rust in je hoofd nodig. Je werk goed organiseren helpt hier 
enorm bij. Tijdens mijn trainingen, maar ook in mijn  
adviestrajecten wil ik mensen en teams laten ervaren dat dit  
organiseren helemaal geen grote stap hoeft te zijn. En: dat je zelf aan het  
roer staat. Je kunt er morgen al mee beginnen! Ik onderscheid mij door mijn 
achtergrond als psychologe en mijn ruimschootse ervaring als HRD Adviseur en 
projectleider. Hierdoor ben ik goed in staat menselijk gedrag te duiden en kan ik 
mij goed verplaatsen in mensen die veel ballen tegelijk in de lucht moeten 
houden.  
Als timemanagement expert en business organizer richt ik mij op het begeleiden 
van medewerkers (individueel of in groepsverband) op de werkvloer in het 
praktisch organiseren van hun werk. Op deze pagina van mijn website en in dit 
filmpje stel ik mij voor. Zullen wij eens verder kennismaken?  
 

O 

I 
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