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H O M E  I S  W H E R E  T H E  H E A R T  I S . . .

Of je nu werkt of studeert, grote kans
dat je thuis moet werken. Zeker in deze
Corona tijd. Misschien werk je elke week
sommige dagen thuis, maar het kan ook
zijn dat je door allerlei omstandigheden
nu ècht verplicht bent om thuis te
werken. 

Thuiswerken kan natuurlijk heel fijn zijn,
maar tegelijkertijd kan het ook afleidend
en demotiverend werken. Zeker als er
kinderen om je heen lopen en je ook nog
half juf en meester bent. In dit e-book
geef ik je tips hoe je gemotiveerd, vitaal,
productief blijft, zodat je alsnog al je
taken kunt voltooien. Ook krijg je tips
om verbonden te blijven met je team. 

Persoonlijke tips
1. Zorg voor een routine
Probeer zoveel mogelijk om elke dag op
dezelfde tijd op te staan, dezelfde tijd te
gaan slapen, dezelfde tijden te eten en
dezelfde tijden te werken. Je lichaam
heeft behoefte aan regelmaat en dit kan
je productiviteit ook naar boven halen.
Als je bijvoorbeeld elke dag op dezelfde
tijd opstaat gaat je lichaam hier na een
tijdje aan wennen. Sowieso dat het
opstaan je dan ook een stuk
gemakkelijker afgaat. Mogelijk herzie je
hem maar zorg ook nu voor early shine
en niet snoozen. Maak een routine die
zorgt dat je fit en gefocust bent.

Hoe kun je gemotiveerd en ook effectief thuiswerken. De beste tips op een rij!

2. Neem een douche en kleed je aan
Het is heel verleidelijk om lekker je
nachtkleding aan te houden wanneer je
thuis werkt, maar je hebt vast weleens
gehoord over jezelf kleden voor de baan
die je wilt. Kleed je nu eens naar de dag
die je wilt! Dus neem een lekkere warme
douche en kleed je aan zoals je ook zou
doen, wanneer je naar school of werk
zou gaan. Dit doet je productiviteit
ongetwijfeld ook goed.



3. Ga eens thuiswerken buiten je huis
Vind je achtergrondgeluiden fijn tijdens
het werken? Ga dan eens ergens anders
thuiswerken. In de tuin, in je studio. Wil
je de achtergrondgeluiden juist
vermijden? Zorg dan dat je afspraken
maakt wanneer je er bent voor anderen
en wanneer je absoluut stil wilt kunnen
werken. Maak onderscheid tussen stil
werken, ongestoord werken, routine-
matige dingen waarin je best available
bent en tussen familie-, eet-, drink- en
ontspan-tijd en communiceer dit
duidelijk met elkaar.

4. Neem een lunchbreak
Een lunchbreak is ten eerste heel
belangrijk.  Je moet soms even weg bij je
computer of boeken en even rustig eten.
Ten tweede is het iets dat lekker je dag
breekt en je kunt er 's ochtends al naar
uitkijken. Plan dus 's ochtends al een
moment wanneer je lekker even die
break neemt. Je kan er ook voor kiezen
om een extra koffiebreak te nemen in de
ochtend en in de (na)middag.  Zo blijft je
insuline ook op niveau en kun je
ondertussen ook ontspannen. Iets wat
veel mensen nu tijdens werk niet meer
neigen te doen.
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R I C H T  J E  P L E K  E N  T I J D  I N

Waar voel jij je thuis en gemotiveerd en welke tijd routine geeft jou een BOOST

5. Bepaal duidelijk wat je hogere doel wordt. Ik plan
nu dagelijkse taken die steeds moeten gebeuren. En
toekomstgerichte dingen die gekoppeld zijn aan wat
er gemanifesteerd kan worden als ik dadelijk na
quarantaine tijd weer de markt op ga. Mijn werk
maakt nu een shift met andere focus die ook goed is
en versterkend werkt op wat ik al deed. Houd ook
een lijstje bij van dingen die je gaaf vindt en dus
behoudt en wat je tòch wegdoet. Je leert in deze
situatie, dat sommige dingen beter gaan en andere
dingen juist niet. Gebruik die scenario’s. De app
"Focus" helpt om je belangrijke doelen, die niet
urgent en urgent zijn, op je radar te zetten. Je
verwerkt  deze dan vervolgens steeds in cycli van 20
minuten focussen en 5 minuten pauze. Super!



6. Als de mogelijkheid er is, zorg dan
voor een werkcomputer.
Een computer waar je alleen
werkgerelateerde dingen op kan doen.
Dus weg met de afleidingen door
Facebook, Twitter en andere
interessante websites. Zet alle
meldingen  uit. Kijk slechts 5 minuten
naar Corona-nieuws en vermijd toch
een beetje meer social media of geef je
zelf daarvoor beperkt de tijd. Zoek nu
juist meer de verbinding op en activeer
zaken die je vitaal maken. Probeer de
social media zoveel mogelijk te
vermijden en bewaar dit eventueel voor
je breaks. Dit kan voor sommigen
meteen een extra stimulans zijn om écht
die breaks te nemen. ;-)

7. Vermijd sommige plekken om te
werken
Ga jij altijd op bed liggen om te werken of
om te studeren? Niet doen! Het is
natuurlijk heel verleidelijk om lekker op
bed te gaan liggen, maar je lichaam
reageert hier op een verkeerde manier op.
Wanneer jij bijvoorbeeld op je bed gaat
liggen, schakelt je lichaam automatisch in
de slaapmodus. Dit wil je
waarschijnlijk niet, dus zorg ervoor dat je
ergens gaat zitten waar je ook echt
gaat werken. Een bureau of een (eet)tafel
lijkt de beste plek. Zorg voor een stoel op
de juiste hoogte. Investeer in een tableau
waar je je laptop op kunt zetten. Heb je
dat geld niet? Pak een stapel boeken en
zorg dat je op de juiste hoogte kunt kijken.
Bij voorkeur bij natuurlijk licht, dat houd
je fit.
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F O C U S  O N  W H A T  I S  I M P O R T A N T

Kortere cycli werken beter plus werk vooral volgens het
"to do - doing - done principe"!

En geniet ook van de tijd met je
familie... it's once in a life-time!
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O N T W E R P  E E N  N I E U W E  R O U T I N E

In de nasleep van COVID-19 beginnen
werkende ouders nu aan een geheel nieuwe
wereld. Veel mensen moeten carrière
combineren met de zorg voor (en
thuisonderwijs) van hun kinderen - zonder
hulp, einddatum of ontsnapping. Het licht is
in zicht  maar hoe lang het duurt, weet
niemand. En dat allemaal in  de stress van
een wereldwijde pandemie, 'de controle-
drift' van 67% van de managers, 'de interne
noodzaak' die je jezelf oplegt om minstens
acht uur te werken (wie houd je voor de gek?
De meesten van ons werken zelfs nog veel
meer dan dat), het verdelen van aandacht
tussen werk en privé en de saaiheid van
alleen maar thuis zijn. We hebben hierdoor
het perfecte recept voor een totale zenuw-
inzinking gecreëerd. Dramatisch? Of is er
een oplossing voor deze waanzin? 

Ja, dat kan ècht anders! Dus wat is de
oplossing? Daag je kinderen uit voor een
spelletje verstoppertje en kom vijf uur lang
niet naar buiten? Happy hour voortaan om
12.00 uur laten beginnen? 

Dat kàn maar ik heb andere tips die goede
balans brengen in zorgen voor je kinderen,
effectief  samenwerken, terwijl je  ook je
steentje bijdraagt   aan het afvlakken van de
COVID - curve.

1. Maak een schema voor iedereen.
Omdat de prioriteiten en taken van
meerdere mensen in evenwicht moeten zijn,
is het belangrijk om een   schema te hebben
voor elk gezinslid. Individuele schema's
helpen je de werkdruk, prioriteiten &
mogelijke conflicten van elke persoon te
begrijpen. Neem de volgende dingen mee in
je overweging: Bekijk de opdrachten van je
kind. Zoek uit welke taken zelfstandig
kunnen worden uitgevoerd en waarvoor hulp
van jou nodig is. Organiseer het werk in een
gemakkelijk schema dat je kind zelf kan
volgen. (Inclusief pauzes voor snacks,
spelen, lezen, sporten, etc.) Als je een
partner hebt, bespreek dan ook hun
werkschema, hoeveel uur er per dag van hen
nodig zijn en op welke tijden van de dag ze
het beste kunnen werken. Zo wordt het
gemakkelijker om  verantwoordelijkheden af
te stemmen  en de begeleiding/ opvang met  
elkaar te delen. Bv. 06.00 uur - 09.00 uur:
Partner 1 werkt; Partner 2 verzorgt het
ontbijt. 9.00 - 13.00 uur: Partner 2 werkt;
Partner 1 werkt naast kinderen, terwijl ze
schoolwerk afmaken en helpt waar nodig. 12
uur - 13.00 uur: gezamenlijke lunch. 1 uur 's
middags. - 15.00 uur: partner 1 en partner 2
werken, terwijl kinderen een film of shows
kijken. 15.00 uur - 17.00 uur: Partner 1 werkt;
Partner 2 brengt tijd door met kinderen
door. Avond relaxen en planning voor
morgen doornemen. 

Design samen een nieuwe routine en maak duidelijke afspraken



2. Pak de uren die je kunt krijgen.
Hoewel bepaalde taken mogelijk tijdens
traditionele werkuren moeten worden
uitgevoerd, kunnen sommige op elk moment
worden afgehandeld. Als je taken niet aan tijd
zijn gebonden, kun je creatief worden, door je
wakkere uren te maximaliseren en de
beschikbare tijd op de juiste manier te
verdelen met je partner (indien van
toepassing). De vroege ochtend is bijvoorbeeld
een ideaal moment om te werken. Je kinderen  
zijn nog niet op en de e-mail-drukte is nog
niet begonnen. Door je dagen om 6 uur 's
ochtends of 7 uur' s ochtends te beginnen,
kun je je ochtend beginnen met enkele uren
productief te werken aan je belangrijke  &
urgente taken. Ook kun je 's avonds plannen
voor de dag van morgen. Probeer daarnaast 
 ook tijd in te plannen voor relaxen. Want
enkel taken wegtikken maakt ongelukkig. 

3. Vergeet niet te slapen.
Voor veel mensen bestaat waarschijnlijk de
verleiding om laat op te blijven en voor de
volgende dag zoveel mogelijk werk klaar te
krijgen. Maar werk is in deze maatschappij
nooit af. Het grote probleem is dat als  je
doorgaat tot in de kleine uurtjes, je fors
inlevert op gezondheid en mentaal welzijn. Je
brein heeft gewoon 5 diepe slaapmomenten
nodig om uitgerust wakker te worden. Zorg
ervoor dat je voldoende tijd reserveert voor
rust, zodat je je immuunsysteem sterk kunt
houden, je geduld de hele dag beter kunt
behouden en je werk efficiënter kunt
afhandelen. Dit geldt zowel voor 's avonds; ga
rond 10.30 uur naar bed en doe geen
explosieve dingen meer. Maar plan ook in je
dag 3 rustmomenten. Een mens in rust neemt
namelijk betere beslissingen. En dat bepaalt
de kwaliteit van je dag! 

F A M I L I E  T H U I S P A G I N A  6  

P A K  D E  U R E N  D I E  J E  K U N T  K R I J G E N  

& plan ook relaxtijd in! 

De consistente stroom emoties
die je ervaart, bepalen de kwaliteit

van je leven! 



4. Zorg ervoor dat je tijd waarde heeft.
Het is bijna onmogelijk geworden om te
stoppen met de vele e-mailtjes, whats-
appjes, social media & nieuws.  Leer
informatie als 1 geheel te zien en laat het
preferabel op 1 lijst binnenkomen. Verzet je 
 tegen afleiding en focus op 1 ding en maak
het af. Laat zo elke seconde van je werktijd
tellen. Tijd is kostbaar; je haalt het nooit
meer in. De rest kun je inkopen, delegeren,
niet doen, of voor een bepaald percentage
doen. Je hoeft namelijk niet altijd 100% te 
 scoren. Soms is 20% genoeg, soms 60%,
soms 75%, en heel soms 100%. Werk
geconcentreerd en focus 25 minuten en
neem dan 5 minuten pauze. Herhaal dit vier
keer en neem dan 15-20 minuten pauze.
Hierin kun je dan vrij-geleid aandacht
besteden aan wat jij wilt: je gezin , koffie,
socializen met een een collega, of....?
Wellicht is het nu ook tijd om eens het
beperkende patroon van de eeuwige
perfectionist of de over-verantwoordelijke
helper te herzien. Dit geeft je veel meer rust,
plezier en (effectivi)tijd!

5. Communiceer.
Ja, je werkt nu virtueel, maar dat betekent
niet dat je uit zicht van je collega's moet
verdwijnen. Zorg ervoor dat je vaste
afspraken maakt hoe en wanneer je e-mails
beantwoordt, werk-telefoontjes aanneemt
en communiceert met klanten en collega's
via Zoom, Teams of Google Hang-outs. Je
wilt zeker weten dat je baas, werknemers &
klanten weten dat ze je gemakkelijk kunnen
bereiken en dat je betrouwbaar bent.
Bovendien is regelmatig contact belangrijk
om met elkaar het 'teamgevoel' te behouden.
Wees lief voor jezelf en elkaar. Heb begrip
voor elkaars nieuwe werkomgeving. Maar
plan ook niet-storen momenten voor thuis
in. Zorg dat je collega's weten wanneer je
aan iets belangrijks werkt en wanneer je
gemakkelijk bereikbaar bent. Zorg dat het
thuisfront weet wanneer je niet gestoord
mag worden. En mis je je collega's?
Overweeg dan ook om een   virtueel happy
hour of koffiepauze, zodat iedereen kan
bijpraten. Bel elkaar en toon interesse in de
mens achter je collega. Het werkt! 
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G E E F  J E  T I J D  W A A R D E  

Focus, focus en nog eens focus!

Together Each Achieves More



6. Bevorder onafhankelijkheid.
Als je kinderen heel klein zijn, kan het vooral
moeilijk zijn, om ze tijdens het werk alleen
te laten spelen. Maar er valt ook iets te
zeggen om het onafhankelijkheids-gevoel
van onze kinderen op te bouwen. Vanuit
positieve opvoedkunde zegt men; spreek
duidelijke regels af, schep verwachtingen -
en misschien zelfs wel een beloningssysteem
- voor oudere kinderen om ze gefocust te
houden op hun werk in plaats van op hun
telefoon. Moedig je kinderen op basisschool-
leeftijd aan, om zoveel mogelijk van hun
opdrachten zelf aan te pakken. Dit betekent
wèl dat je het als ouder geduldig en goed
uitlegt & dat zij weten dat je open blijft staan
  voor hun vragen. Leer kinderen ook hoe ze
hun eigen lunch kunnen bereiden of andere
huishoudelijke taken kunnen uitvoeren,
zodat ze thuis meer verantwoordelijk
worden. Maar geef kinderen ook de ruimte
om hun verbeeldingskracht te gebruiken, in
plaats van ze constant te vermaken, en kijk
dan waar dat heen leidt. Je kinderen hebben
nog steeds je aandacht nodig, maar je kunt
vaak een beter evenwicht vinden tussen
helpen bij alles èn ook wat zelfstandigheid
ontwikkelen. 

Omarm het, er zijn mogelijkheden genoeg.
Goed geplande tv-/ pc-tijd geeft je kinderen
een onderbreking van hun schoolwerk en jou
meer tijd om je werk goed aan te pakken.

7. Doe het niet alleen.
Niemand vraagt   je om een   superheld te zijn.
Je hoeft geen spoedcursus onderwijs te
volgen en het perfecte lesplan te maken om
de dag van je kind te vullen, terwijl je zelf
alles doet om ook nog eens je eigen fulltime
baan in balans te houden. Als kinderen ouder
zijn, kunnen ze waarschijnlijk het grootste
deel van hun huiswerk zelfstandig uitvoeren
en lukt het zo ook wel om te communiceren
met hun leraren. Maar jongere kinderen
hebben meer hulp en begeleiding nodig.
Neem eventueel contact op met de leraar of
lerares van je kinderen. Win gewoon advies
in over uitleggen van bepaalde onderwerpen,
om aanvullende instructies of materialen
aan te vragen, of om aanbevelingen te doen
over aanvullende online bronnen die je kunt
raadplegen. Vaak weten andere ouders en
leraren ook hier de beste tips en tricks.
Gebruik ze: van simpele taal en rekenbladen,
tot online leesprogramma's. Kidsproof.nl
heeft een overzicht van 17 educatieve webs
en apps voor kinderen op de basisschool. 
 https://super-prof.nl geeft laagdrempelig
lessen voor de middelbare  scholier. 

En wil je je kinderen goed leren studeren?
Leer ze snellezen, geheugentraining &
mindmappen bij mij. Kortom: Versneld
Leren. Bel gerust! W 073 522 5656. 
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B E V O R D E R  O N A F H A N K E L I J K H E I D

Maar gebruik vooral ook de hulp van experts 



8. Ga naar buiten!
Niemand kan non-stop werken zonder
pauzes. Neem de tijd voor een kopje koffie
of thee tussendoor. Bel een leuke collega.
Doe iets waar je blij van wordt en waar je
ook bezieling voor hebt. Neem ook de tijd
voor een goede lunch of voor  een
gezinswandeling Speel  even met je kinderen
zodat iedereen zich kan opladen. Het helpt
je daarna om weer beter te focussen op je
werk Zijn je kinderen zelfvoorzienend?
Spreek dan blokken af, waarbij je samen echt
iets leuks gaat doen. Doe het met aandacht
of doe het niet. De 'pijn' komt als je iets
mòet doen en er loopt dan van alles
tussendoor. Wees mild voor jezelf, je
collega's en ook je kinderen. Dan ontstaat er
een positieve sfeer!  

9. Laat gevoelens toe. Staat het  thuis onder
spanning? Welkom in de nieuwe realiteit
voor heel veel gezinnen! Zowel kinderen als
volwassenen vinden dat het leven nu even
op zijn kop staat.

Iedereen probeert de impact van dit virus
te begrijpen en wat dit voor eenieder ook
betekent. Probeer niet te oordelen Veel
mensen voelen zich opgesloten en voeden
zich nu ook met de bijkomende stress.
Driftbuien, tranen, zorgen, somberheid;
het hoort er allemaal bij. Wees dus aardig
voor jezelf, je kinderen, je collega's en
andere mensen. Emoties komen en gaan.
De wijze hoe jij hier gevoel en gevolg
aangeeft, dat bepaal jij! Dus verlies je je
geduld.  Bied je excuses aan en ga verder.
Ook zijn er veel hulpbronnen eenvoudig te
bereiken om even te praten: vrienden
waarmee je wandelt, therapeuten
/coaches, je leidinggevende of je collega's
die virtueel of via de telefoon beschikbaar
zijn. Deel je angsten/ zorgen over Covid,
thuiswerken, de juiste balans, je
opgesloten gevoel. Zo ventileer je gevoel
en kun je gemakkelijker omgaan met
stress. Want weet, samen komen we hier
sterker uit! 
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G A  N A A R  B U I T E N  &  R E S E T

Reset, refocus & ventileer wat je dwars zit. Zoek dan naar oplossingen. 



a. Skype for business 
Met deze communicatietool kun je elkaar
zien en spreken vanaf elke locatie. Er
zijn gratis varianten voor zzp’ers en
bedrijven tot ongeveer twintig
medewerkers. Voor grote organisaties is
er ook Skype for Business. Daarmee
kunnen wel 250 van jouw medewerkers
tegelijk deelnemen aan een vergadering.
Je downloadt het programma binnen een
paar seconden op een computer of
laptop, of je maakt gebruik van de web-
versie. Handig: tijdens de vergadering
kun je ook meteen documenten delen in
de chatfunctie. Ideeën bespreken, taken
verdelen en go!

b. Microsoft Teams 
Microsoft Teams benadert het ‘kantoorgevoel’ en werkt
bovenal effectief. Je kunt groepschatten, videobellen en
samenwerken vanaf elke locatie. Ook kun je gemakkelijk al je
Word- en Exceldocumenten delen en elkaar meteen van
feedback voorzien.
 
c. Whatsapp
Geen praatje bij de koffieautomaat. Geen wandelingetje tussen
de middag? Geen gezamenlijke lunch in de bedrijfskantine?
Veel medewerkers moeten al heel lang thuiswerken. Dan mis je
toch veel sociale aspecten, die een werkplek juist met zich
meebrengt. Dan is het fijn om toch contact met collega’s te
houden. Niet alleen serieus vergaderen, maar ook gewoon de
dagelijkse dingen uitwisselen. Zorg er wel voor dat je met
elkaar afspreekt om het op gezette tijden te doen om bulk-
berichten in WhatsApp te voorkomen.
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S T A Y  I N  T O U C H !

Kies de juiste systemen en leid
mensen erin op
Wees eenduidig in de keuze voor
systemen. Welke systemen gebruik je om
te vergaderen met elkaar? Communiceer
daar zo snel mogelijk over, om
onduidelijkheid te voorkomen. Microsoft
Teams is één van deze tools: hierin kun
je onder meer gebruikmaken van een
white-board, je agenda beheren en live
events organiseren. Via Zoom
vergaderen gaat ook prima. Veel mensen
zijn niet zo digivaardig & dienen te leren
hoe ze deze tools optimaal kunnen
gebruiken. Ik zet de beste tools voor je
op een rij.

Gebruik handige systemen maar blijf behoeften onderzoeken



d. Slack 
Ook handig: het uitgebreide
chatprogramma Slack. Je wisselt
makkelijk berichten uit met collega’s,
kunt documenten delen en taken
verdelen. Het fijne aan deze tool is de
overzichtelijkheid. Mensen hebben in no
time teruggevonden wat zij ook alweer
zouden doen of hoe laat die virtuele
afspraak stond ingepland. Er is een
gratis versie met behoorlijk wat
functionaliteiten. Gewoon doen. Zorg
ook dat mensen de Slack-app op hun
telefoon zetten, dan mist niemand iets.
Ben je kleiner dan is Asana weer heel
fijn.

e. Zoom
Met grote groepen samenkomen? Ook dat
kan nu prima. Zolang het maar virtueel
gebeurt. Via videobellen en -conferenties
bijvoorbeeld. Zoom biedt precies de
software, die je daarvoor nodig hebt.
Hiermee houd je eenvoudig virtuele
meetings en kun je zelfs drukbezochte
webinars organiseren. Efficiënt,
overzichtelijk en goed verstaanbaar. Met
behulp van Miro Virtueel Canvas,
Mentimeter, Padlet en vooral ook via
interactieve werkvormen, kun je online
sessies inspirerend en interactief maken.
We trainen teams hier dagelijks in. De
gratis versie biedt al 40 minuten voor
teams boven 2 personen en onbeperkte
tijd tot 2 deelnemers. 
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S Y S T E M E N  K U N N E N  A L L E S

Wellicht heb je hulp nodig om ze inspirerend te gebruiken! Bel gerust!

f. Bellen kan natuurlijk ook 
Ben je moe van de vele Zoom-sessies of sessies via Teams?
Logisch. Er gaan wel heel veel zintuigen aan. Vaak ook achter
elkaar door. Neem dus 20% rust, tussen elke sessie. En,
gewoon even bellen in plaats van virtueel vergaderen? Dat
kan ook. Vrijwel alle smartphones bieden de mogelijkheid om
telefoongesprekken (gratis) samen te voegen. We leren teams
altijd graag hoe je inspirerende online sessies kunt houden
die productiever, interactiever en effectiever zijn. Waar je
juist niet vermoeid maar positief en energiek uitkomt. Dat
vergt een nieuw inzicht en andere skills. Bel ons vrijblijvend
als je interesse hebt - W 073 522 5656. 



2. Kies vaste momenten
Bouw vaste momenten in om digitaal
samen te komen. Zo zorg je ervoor dat
collega’s contact met elkaar
onderhouden, ook al ben je niet in de
gelegenheid om elkaar face-to-face te
zien.

Niet enkel werkgerelateerd, soms ook
om de vrijdag-middag borrel op afstand
te doen of een moment in de week om
feedback te geven hoe werk is gegaan;
wat ging goed & wat kan nog beter èn
wat is een successen-moment geweest?
Je kunt ook 1 keer per week het team
ervaringen laten uitwisselen of een
leersessie doen. Doe het op vaste
momenten en maak het gezellig en
leerzaam. We doen dit ook tijdens onze
team-gerichte inspiratie-sessies en
mensen vinden dat super. 
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Samenwerken met video1.
Moedig samenwerken met gebruik van
video aan bij je medewerkers. Slechts 7%
van onze communicatie is wat we
zeggen, 38% is hoe we het zeggen
(intonatie, benadrukken van bepaalde
woorden, pauzes). Maar liefst 55% komt
neer op lichaamstaal. Kortom: hoe
persoonlijker, hoe beter. 

Voor leidinggevenden is het nu extra
belangrijk om aandacht te besteden aan
de persoon, de mens achter de
professional. Hoe gaat het met hem of
haar? Ervaren ze stress en hoe kun je
hen helpen oplossingen te vinden? Laat
zien dat je snapt wat er in hen omgaat.
Normaal al moeilijk, maar ruim ècht tijd
in om je team te coachen en ook te
inspireren!

Wat gaat er in mensen om en hoe kun als leidinggevende hierbij
inspireren en coachen?

3. Informeer regelmatig
Check regelmatig hoe het met je collega’s
gaat. Zo voelt iedereen zich betrokken bij
de situatie en sta je open om elkaar vragen
te stellen én te beantwoorden. Pak de
telefoon en voer een leuk gesprek. Stuur
een leuk berichtje of kaartje. Verzend
favoriete boeken en laat wat men leest
overdragen aan het team. Leren,
informeren en verbinden, alles in 1! 



Eet gezond1.
Voldoende eten, gezond eten maakt dat
we ons goed voelen lichamelijk en fysiek,
het gewicht gezond blijft, bloedwaardes
op gezond niveau blijven. Zorg voor
structuur: dit voorkomt dat je teveel of
te weinig gaat eten: 3 hoofd- en 3
tussenmaaltijden Plan vooruit: leg
hetgeen je gaat eten voor die dag alvast
klaar. Begin de dag met een gezond
ontbijt en wissel af: havermout met
blauwe bessen, yoghurt met granola en
fruit, brood met dieethalvarine en mager
beleg en zuivel, volkoren crackers met
dieethalvarine en mager beleg. Stel een
limiet aan het drinken van alcohol
bijvoorbeeld 2 dagen per week en iedere
glas alcohol afwisselen met 2 glazen
water

Kies voor 2 stuks fruit per dag. Haal
gezonde tussendoortjes in huis zoals
rauwkost, ongezouten noten, rijstwafels.
Kies voor voldoende vezel door te kiezen
voor volkoren waar mogelijk: brood,
pasta, crackers, zilvervliesrijst en
minimaal 250 gram groenten en 2 stuks
fruit, handje noten. Kies voor zo min
mogelijk suiker en gezonde vetten uit
plantaardige olie, noten, vette vis.

Mag je dan niet meer genieten?
Natuurlijk wel. Plan gerust een cheat-
day met chips, bier,  pizza, hamburger
en ander lekkers. Dan houd je het ook
vol. Maar weet, 85% van de bouwstenen
van hormonen komt uit voeding. Wat je
eet, is hoe je je voelt. So decide wise. 
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Doe de juiste dingen consistent en win aan energie! 

2. Heb een actieve leefstijl waar jij
bevlogen, positief, energiek van wordt
Doe dus letterlijk ook elke dag dingen die
je energie geven, plezier brengen en die
de verbinding met anderen versterkt. Bel
een leuke vriend. Kijk ontspannen een
film. Lees je favoriete boek. Maak muziek.
Creëer iets uit niets. Geef een
compliment. Pak je kopje koffie in de zon.
Heb sex. Maar doe elke dag dingen  die je
blij maken. Dat geeft een boost aan je
immuunsysteem. Èn, wees dankbaar voor
wat er wèl is. Dat geeft rust. 



3. Ontspannen werkhouding
Zorg voor een ontspannen houding achter
je bureau. Zit rechtop achter je bureau.
Doe ieder uur ook oefeningen om je
schouders en nekspieren los te maken.
Neem (30 min) de tijd om aan tafel te eten
(niet achter je bureau). Èn heb je
telefonisch overleg: doe het wandelend
door het huis of in de tuin. Ook team-
vergaderingen staand houden, geeft betere
focus & meer dynamiek. 

4.Doe gemakkelijke work-outs voor thuis
 Een combinatie van kracht en duursport
maakt dat je fit blijft, je conditie goed
blijft, je spiermassa optimaal blijft
(energieverbruik op peil) en je goed slaapt.
Kies voor een leuk YouTube filmpje dat bij
je past! 

Cross-fit, dansen, kick-boxen of ballet, er
is keuze in overvloed of wellicht biedt je
sportschool leuke work-outs voor thuis
aan? De app Bettermen is super. Op tv
worden ook allerlei beweegprogramma’s
aangeboden bijv. Nederland in beweging
op NPO 1. Ken je overigens de 7 min work-
out app al? In 7 min doe je allerlei kracht
en duursportoefeningen. 2×7 of 3×7 min is
natuurlijk ook helemaal goed! Je kunt via
internet  een hardloopschema uitprinten
en steeds verder uitbouwen. Racefietsen
en mountainbiken is ook heerlijk. Zoek een
leuke route uit en spring op je fiets.
Tenslotte mijn favoriet is ZUZKA Light op
Youtube. Zij geeft  lichte tot zeer zware
super work-outs.  Het credo is in ieder
geval: "wat je ook doet BEWEEG! Iedereen
heeft 7 minuten, de meeste mensen ook
wel 30 minuten. Go!". 
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Doe de juiste dingen consistent en win aan energie! 

5. Gezond slapen, uitgerust weer op! 
Eet gezond zodat er voldoende melatonine kan worden
aangemaakt. Zorg voor slaaprituelen in de ochtend en de
avond: bouw de dag langzaam op en bouw de dag ook weer
langzaam. Mijd prikkelende stoffen in de avond zoveel
mogelijk: zoals koffie, cola, of alcohol. Zorg voor een
donkere, koele kamer. Mijd schermpjes in de avond zoveel
mogelijk (PC, TV, smartphone). Probeer 7-8 uur nachtrust
te pakken per nacht en ga tussen 22-23 uur slapen. Als je s
’nachts wakker wordt, blijf in het donker. Licht zorgt
ervoor dat het slaaphormoon melatonine vermindert.



 1.Genereer energie!
Schrijf op wat je energie geeft en maak
daar tijd voor. Zorg dat je energievat vol
is.  Adem bewust een  aantal keer per
dag laag. Mediteer, doe mindfulness of
ademhaling-oefeningen. Lage rustige
ademhaling brengt je hartslag omlaag en  
geeft een rustig hoofd. Ga de natuur in
en wandel = bewegen en ontspannen. 

2. Ruim op.
Houd een grote opruiming: in je huis, op
kantoor en daarmee in je hoofd.

3. Focus
Doe 1 ding tegelijk en met aandacht. Plan
meer in blokken wanneer je wat gaat
doen. Richt je op je belangrijke niet
urgente en dan op je belangrijke urgente
taken. zo blijf je bezig met zingeving en
productief zijn. 

4. Navolgen van je behoeften
Bekijk goed wat jij nodig hebt qua juiste
invulling van je interessen, waarden,
persoonlijkheid, talenten, sociaal
contact  en sport en volg dit op.
Communiceer dit ook met je omgeving.  

5. Houd  tijd vrij voor onverwachte
gebeurtenissen. 
Plan ook 3 momenten in je dag om bij te
sturen. Plan op elke taak 20% extra tijd
en gebruik deze niet. Zo ontstaat rust.
Prop niet te veel activiteiten in 1 dag.
Wees realistisch. 
  
6. Kies voor een gezonde leefstijl
Houd een vast dag- en nachtritme aan
verlaag je leefritme. Eet 6 keer per dag
gezond & gelijkmatig = minder dippen.
Beweeg 30 min. per dag & 2 x per week
meer intensief. Ventileer je stress door
te praten. en je zorgen te delen.
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7 tips als noodplan tegen negatieve stress! 

7. Pak problemen pro actief aan 
Als een probleem optreedt, kijk dan tot waar je invloed. Geen invloed beteknt niet druk
over maken en loslaten. Hoe doe je dat? Herken en erken allereerst dat iets je stress geeft.
Accepteer dat iets zo is en kijk dan wat je kunt doen (hetzij in elimineren van het
probleem, hetzij mentaal je perceptie veranderen). Zet op papier wat de feiten zijn, wat je
mening erover is, welk gevoel je dat geeft, wat je ambitie er mee is  & wat je bereid bent
daaraan te doen, definieer je actie en stappenplan, en zet stappen vooruit om tot resultaat
te komen. Dit geeft vaak flow.  Soms verdwijnt een probleem ook als je niets doet.



een centrale discussie
polls
filmpjes
deelnemers laten associëren op een fysiek of visueel object/ quote,/ foto/ of
guilty pleasure
break out rooms met behulp van een whiteboard of canvas als MIRO
wordles en grafische weergaven van meningen via Mentimeter
storytelling
een presentatie aan de hand van slides

De KOP
Warm welkom / inchecken
Verwelkom deelnemers in de virtuele ruimte. Kom 10 minuten te vroeg om tijd vrij te
maken voor een informeel gesprek. Herinner deelnemers aan de werking van je
systeem. Waar staat wat en hoe werkt het? Gebruik vooral hun namen en activeer ze.

Activeer voorkennis 
Deel een korte video of verhaal over het onderwerp van de sessie. Vraag deelnemers
om in de chat hun definitie / gedachten of hun vragen & verwachtingen over het
onderwerp van de dag te delen. Bij een kleine groep kun je ook een snel rondje per
deelnemer doen. Stel 2 Hoe-vragen, waarvan je weet dat iedereen daar een antwoord
op wil hebben. Vertel aan de hand daarvan hoe je de online sessie opbouwt en wat het
programma is. Bv. Hoe kun je in 3 stappen een goede online sessie houden, die
inspireert en mensen activeert tot actie? Aan het einde... weet je... kun je.. heb je
ervaren... ben je gestimuleerd om... hebben we inzicht in. Daarvoor doorlopen we het
volgende programma. Eindig altijd met een ijsbreker; een werkvorm die de brug slaat
tusssen de kop en de romp en die de interactie op gang brengt. 
 
De ROMP
Gebruik een goede afwisseling van werkvormen: 

Alles is toegestaan. Zorg voor gefocust tijd-eenheden van max 25 minuten. Korter is
ok! 
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Hoe ziet globaal een goede online sessie eruit?



Je leidt steeds het onderwerp in, activeert de werkvorm, haalt centraal de conclusies
terug en vat samen hoe dit relateert aan de doelstelling of het onderwerp. Èn je gaat
door naar het volgende onderwerp. 

Moedig deelname in de chat ook aan. Laat deelnemers in een sessie vooral samen
"werken", hetzij fysiek, hetzij op een gedeeld whiteboard of op een sticky-notes canvas
in Padlet. Houd rekening met de lengte van elke werkvorm. Pauzeer op tijd en geef ook
tijd voor vragen. 

Structureer en versimpel. Dus niet; ga uit elkaar en kom terug met een concrete visie
of de oplossing voor probleem x. Dit kan wel maar vaak helpt structuur als je het
kleiner maakt: "Stap 1.: lees stuk a door. Stap 2.: noteer alvast jouw oplossingen. Stap
3.: brainstorm met elkaar wat er mogelijk is en haak op elkaars ideeën in. Stap 4.: zet
het in categorieën en in volgorde van belangrijkheid. Stap 5.: focus op de top 3 en
verzin daar samen oplossingen voor". 

Als groepen samenwerken aan opdrachten via break-out-rooms, geef dan duidelijk je
verwachtingen mee en wijs in elke groep duidelijke rollen aan: een notulist/
verslaggever, een discussieleider, een tijdwaarnemer, deelnemers en een groep-
stimulator. Heb je de kans, stel dan iemand aan die de techniek bedient om break-out-
rooms, Mentimeter, Padlet en MIRO te activeren en besturen. 
 
De Staart
Vat hier de belangrijkste conclusies samen. Pols hoe mensen de sessie hebben ervaren
en waar ze verbeterpunten zien voor de volgende keer. Verdeel acties en hang er
duidelijke deadlines aan vast. Hier pak je bij de volgende vergadering of het volgende
event kort op terug.  Bedank iedereen voor zijn deelname & inzet en sluit positief af.
Je kunt aan het einde nog een vragenronde doen maar meestal leidt dit tot minder
energie en meer individuele vragen. Wees bedachtzaam hiervoor.
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Samenwerken met Wout Plevier?
Wil je jezelf of je team leren hoe je goede inspirerende online sessies houdt? Òf heb je
behoefte aan een team-sessie of webinar om het team-gevoel te versterken?

Wout verzorgt jaarlijks 250+ online trainingen en inspiratie-sessies en kan je precies
leren hoe dit werkt. Van klein tot groot. Van een simpel webinar tot een uitgebreid
leertraject op maat. Precies op maat van jouw wensen en jouw thema. 

Neem contact op via: W 073 522 5656 - M 06 418 419 75 of info@innerspective.nl. 



E X P E R T S
D E L E N  H U N  B E S T E  A D V I E Z E N

D E  S L I M !
S C H A K E L

W I L  J E  H I E R B I J  G E H O L P E N  W O R D E N ?
 

W  0 7 3  5 2 2  5 6 5 6  -  I N F O @ I N N E R S P E C T I V E . N L  -
W W W . I N N E R S P E C T I V E . N L / D E - S L I M - S C H A K E L  

 
A L T I J D  P E R S O O N L I J K ,  I N S P I R E R E N D  &  P R E C I E S  O P  J O U W  W E N S E N !


