
3 praktische tips om met
minder stress te leven.  

WERKSTRESS
VERMINDEREN

AGNES  KLE INSM I T



ONTDEK HOE JE WERKSTRESS KAN
VERMINDEREN 

Heb je bergen werk voor iedere dag

over? Ben je gestrest en loop je daardoor

vast in je dagelijkse leven? Lees dan

onderstaande praktische tips om minder

stress in je leven toe te laten. Het zijn

praktische tools die je keer op keer kan

toepassen.

 

Downloaden en lezen is een mooi begin,

maar eigenlijk niet genoeg.

Een nieuwe weg en nieuwe start begint

met lopen. 

Begin vooral met Doen dan is het

onmogelijke Mogelijk.

Een pad ontstaat

door erop te lopen

Boedha

Warme groet, 
Agnes



Themadagen zijn een vorm van taken batchen. In

het kort komt het erop neer dat je alle taken

groepeert. Je koppelt daarbij specifiek werk aan

bepaalde dagen van de week. Zo raak je niet

overweldigd door de hoeveelheid taken die je

allemaal op 1 dag wilt doen.

Plan bijvoorbeeld twee vaste dagen voor afspraken

en focus de andere dagen op andere thema’s. Doe

de administratie zoals facturen betalen en

inboeken op vrijdag. Combineer dit met

neventaken zoals het wekelijkse onderhoud van

de website. De rest van de week hoef je daar dan

niet mee bezig te zijn. 

Werken in themadagen is niet geschikt voor elke

functie. Lukt dit voor jou niet iedere dag? Creëer

dan één of twee themadagen op de dagen dat het

wel kan. Plan ook een dag waarop je geen

vergaderingen hebt; een No-Meeting dag en richt

je die dag alleen op je eigen werk.

TIP1 BUNDEL TAKEN IN THEMADAGEN 

Themadagen geven je
meer grip over je dagen
en je leven. Zo ben je
productiever en ervaar
je minder stress. 



Leg de focus op de afronding van elke taak en bundel je acties. 

Blok hiervoor tijd in je agenda.

Doe andere taken, zoals mail, daarna. 

Wanneer je tussentijds wisselt van taken duurt het de helft van de tijd langer

dan wanneer je van begin tot eind iets afmaakt. Alles heeft namelijk een

opstarttijd nodig. Werk dus in sprints om complexe taken en/of taken die je

steeds voor je uitschuift af te ronden. 

Start als eerste met een taak die al een tijd je aandacht vraagt. Dan heb je de

meeste energie en focus. Het begin van de werkdag is de beste moment om

productief en creatief te zijn.

 

HOE HET CONCREET WERKT 

 

 

Stop met multi-tasken en begin te single-tasken. 

Doe één ding tegelijk.

We zijn gewend heel veel dingen tegelijk te doen en

zijn daardoor 'druk’. Brandjes blussen en ballen in de

lucht hangen waardoor veel werk blijft liggen.

Herkenbaar? Wissel dan niet tussentijds van taken

maar maak het in één keer af.

TIP 2 FOCUS: DOE ÉÉN DING TEGELIJK 



Focus op die ene taak en laat je niet afleiden door sociale media, telefoon of e-

mail. 

Plan ook meteen diverse tijdsblokken later op de dag voor sociale media,

telefoon of e-mail. Verwerk in één keer je hele inbox. Heb je 6 telefoontjes?

Doe ze dan achter elkaar. Zo kun je veel meer in flow werken. 

Ter info: Elke keer als er een de telefoon gaat of een berichtje binnenkomt, dan ben

je afgeleid van je werk. Dit kost je veel energie en verhoogt je stress.

Gebruik onderstaand stappenplan voor afronding van iedere klus.
Stap 1 Beschrijf in één zin hoe een succesvolle afronding van deze taak er uit

ziet. (Hou het simpel en voorkom dat het vaag is) Bijvoorbeeld: voltooi offerte

voor klant x voor vrijdag -datum- ipv Ik moet een offerte maken.

Stap 2 Doe eerst het denkwerk ter voorbereiding.

Zo maak je er een haalbare taak van en neemt je energie en motivatie toe. Schrijf

dan op welke concrete fysieke actie je als eerste gaat nemen.

Bepaal vervolgens de overige concrete actiepunten en zet actie uit voor het

eerste tijdsblok.

Stap 3 Ga het gewoon doen

Op de vroege ochtend een taak afmaken maakt je blij. Afgerond en klaar! Dat

lucht op. Zo begin je de dag soepel en met minder stress. Hoe erger je 

er tegenop ziet hoe blijer je bent als het achter de rug is. 



Neem regelmatig micro-pauzes van vijf minuten.

Zo komt je brein snel tot rust en put je minder uit.

Daarna kun je weer volop verder met je werk. Vijf

minuten na een uur werken werkt al. Kom even in

beweging en haal een kop koffie. Laat je telefoon

liggen want dat geeft geen rust. Appen en scrollen

telt niet als pauze voor je hersenen.

Ga de planten water geven of gewoon uit het raam

kijken. Kijk eens naar een boom of ander groen en

je zult merken dat dit rust geeft. 

Ga Lunchwandelen voor een frisse neus en

beweging. Wandel eens naar een stadspark of

groenstrook want in de natuur ontspan je nog

makkelijker. 

Onderzoek van Dr. Eleanor Ratcliffe toont aan dat

luisteren naar vogelgeluiden helpt om tot rust te

komen.

TIP3 NEEM REGELMATIG PAUZE 

Druk VANDAAG 
eens op de 
PAUZEkNOP 
en kom tot RUST



Met je eigen positieve ervaringen ontdek je meer (innerlijke) 

rust, krijg je meer energie en plezier in je leven en werk.

Wil je minder stress en meer eigen regie?

Volg dan het programma “Happy met minder stress”. Dit programma heeft al vele

werkenden geholpen bij het omschakelen naar een andere mindset en relaxte

manier van werken en doen. 

Wil je persoonlijke begeleiding bij je specifieke situatie?

Weten hoe je persoonlijk (werk)stress kan verminderen, vaste patronen kan

doorbreken en/of vlot kan herstellen van spanningsklachten of burn-out?

Ontdek met 1 op 1 coaching hoe je leeft vanuit meer rust, ontspanning en plezier. 

Neem hier contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Met deze 3 tips werk je aan minder werkstress. Ze helpen je

om stress te verminderen. Gebruik deze kennis. Zo heb je

meer grip op stress en je leven. 

MINDER STRESS EN MEER GRIP

Jij zit aan het stuur en kunt veel meer dan je nu denkt. Ga het

ervaren. Gebruik mijn tips in de praktijk en ga het doen. 

TOT SLOT 
DIT IS PAS HET BEGIN....

Warme groet,
 Agnes

Wandelcoaching haalt je letterlijk uit je stressvolle omgeving.

De natuur is een veilige omgeving waarin je veel makkelijker

herstelt. Geen negatieve prikkels, indringende geluiden of iets

anders dat je aandacht op eist. Alleen rust. 

Mijn praktijkruimte is veel gezonder dan ieder gebouw.

https://groenmotief.nl/coaching/happy-met-minder-stress/
https://groenmotief.nl/coaching/happy-met-minder-stress/
https://groenmotief.nl/contact/
https://groenmotief.nl/contact/

