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Eén w eek , één m issie:
elk e d ag een Top d ag!

2

Beland je van de ene drukke week in de ander? Verlies je tijd aan e-mail, vergaderingen en
drukte? Komt de stress af en toe je oren uit, voel je je overweldigd en lukt het niet meer om in
je vrije tijd te ontspannen?
Dan heb ik dit boek speciaal voor jou geschreven.

Verander je koers vandaag: stress omlaag en energie
omhoog.
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Als je deze week één missie voor ogen houdt, kun je je koers veranderen en korte metten
maken met drukte, chaos en stress. Ik heb de allerbeste én meest praktische technieken in dit
e-book opgenomen. Ze zijn getoetst in de praktijk en écht toe te passen in complexe situaties,
dankzij het begeleidingswerk on the job dat wij de afgelopen jaren hebben verzorgd. Het zijn
de best mogelijke technieken geworden dankzij onze ‘office rescue’ in meer dan duizend
coachingsessies. Daardoor zal je direct resultaat ervaren: de beschikking over veel meer ruim te
en tijd.

Je leert h oe je:






je dag start op een heel nieuwe manier ;
focus houdt ondanks chaos en drukte;
veel minder stress ervaart;
de juiste resultaten behaalt vanuit inspiratie en plezier.
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On s overb elast e b rein
Manager, specialist, professional, coör dinator en ondernemer, iedereen heeft zijn of haar brein
nodig om goed werk af te leveren. En dat brein wordt steeds meer belast. Het hele leven is
drukker en sneller geworden. Wachten tot het rustiger wordt, helpt niet. Integendeel, de
laatste 15 jaar zie ik als efficiencycoach een enorm e toename in werkstress en in de
hoeveelheid informatie die ieder te verwerken heeft.
Ondanks stresspreventie-programma’s en aandacht vanuit de overheid trekken gestreste
werknemers vaak te laat aan de bel. Mijn klanten geven aan dat de stap naar een collega, HRafdeling of de bedrijfsar ts soms te groot is. Bijvoorbeeld omdat ze zelf leidinggevende zijn en in
hun organisatie geen oplossing zien voor de toenemende taakdruk. Maar ook andere redenen
spelen een rol: niet bestempeld willen worden als ‘overspannen’, angst om collega’s (nog) meer
te belasten, of hoop dat de situatie binnenkort vanzelf zal veranderen.
Ondertussen neem t drukte, input en daarmee ook de stress maar toe en zo kun je vast komen
te zitten in het web-van-stress. Hoe kom je daar weer uit? Je zult je aandacht en energie op een
andere manier moeten inzetten.
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Tijd is m agisch
Tijd is misschien wel het meest kostbar e ‘goed’ op aarde. De wijzen en rijken der aarde zijn het
eens: tijd is kostbaarder dan geld. Je hebt onherroepelijk tijd nodig te zorgen voor je
gezondheid, liefde, verbondenheid, rust en geluk. ‘Had ik maar tijd om te sporten, naar de
markt te gaan voor verse groente, kon ik ‘s ochtends maar rustig ontbijten, uitgebreid koken ‘s
avonds, op tijd naar bed gaan, vaker samen eten, eens ongestoord te genieten, gewoon
helemaal niks doen’. Herkenbaar? Tijd-hebben is de magische sleutel.

Wellicht raakt tijdnood ons daarom in onze kern.
Te hoge werkdruk(beleving) helpt je werk- én levensplezier op zeep. Het verkr ampt je houding,
verzwaart je gevoelens en verwart je gedachten. De meest geweldige projecten worden onder
deze druk een zware last.
Vanaf deze week is dat alles voor goed anders.
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Hoe geb ru ik je d it e-b ook ?
Lees elke dag één hoofdstuk, en pas de eenvoudige oefeningen toe. Na vijf dagen ben je vijf
top-strategieën rijker en kun je de daaropvolgende weken genieten van het verder ‘finetunen’
van deze strategieën op jouw eigen situatie. Zo ervaar je steeds minder werkstress en steeds
meer plezier.
Staat het water je aan de lippen? Doe dan ook de verdiepingsoefeningen en stap een fijner en
relaxter leven in.

Voor je het weet heb je elke dag een Topdag.
Verbaas je over niets. Je gaat ruim te en tijd creëren op je werkdag, maar niet vanuit
tim em anagem ent . Iedereen die kan klokkijken kan tijd ‘managen’. Dit boek gaat niet over het

‘managen’ van tijd, maar over het optimaal benutten en genieten van tijd: jouw 24 kostbare uren,
die je elke ochtend weer in je bezit hebt. Door de technieken in dit boek kun je een sprong
maken van een negatieve spiraal naar een positieve, opwaartse spiraal. Wie zich in een
positieve spiraal bevindt, maakt aandacht, energie en tijd vrij.
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Met de technieken uit dit e-book win je minimaal een uur
tijd per werkdag.
Besteed die kostbaar teruggewonnen uren eerst aan jezelf. Ga niet nóg meer doen, want dan
krijg je het alleen maar drukker. Als je je kostbare herwonnen tijd gaat gebruiken om
vervelende achterstanden weg te werken, of om werk over te nemen van collega’s, dan heeft
het geen zin. Gebruik je vrijgemaakte tijd voor jouzelf. Dit is één van de essentiële stappen om
in de positieve spiraal te komen.

Wat ga je doen met al die extra tijd en energie?
Ga eerder naar huis. Misschien heb je uren te compenseren van de afgelopen maanden?
Adem, slaap, doe niets, lees een stuk in dat leuke boek, ga uitgebreid koken, m aak een
strandwandeling of ga naar het museum. Steek het vuur aan in de open haard en nodig fam ilie
of vrienden uit. Het is vast even wennen…
En als je eenmaal uitgerust bent, wat zou zich dan aandienen? Waar zou je zin in krijgen? Een
opleiding, je sport oppakken, een nieuwe taal leren, je foto’s inlijsten, je klanten of collega’s
beter leren kennen, een zaak onderzoeken waar je al een tijd nieuwsgierig naar bent?
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Dit kun je verwachten






een andere kijk op je situatie;
minder stress en meer plezier;
meer energie en je fitter voelen;
5 tot 10 uur tijdwinst per week.

Minder stress, en veel meer tijd en energie. Zou je daar blij van worden?
Ontspanning en plezier. Wie daar weer tijd voor heeft, hervindt creativiteit, intuïtie en
inventiviteit. Dat heb je allemaal nodig op de werkvloer als je topprestaties wil neerzetten
vanuit inspiratie en plezier.

Veel plezier,
Ester Braat
Executive coach / Efficiencycoach
Eigenaar Office Rescue
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M aan d ag
Relax, je b en t er al
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We beginnen met goed nieuws: je bent al een
timemanagement-expert.
Het zit in onze genen. In de afgelopen honderdduizend jaar zijn we heuse tim emanagementmachines geworden. De clans of groepen jager-verzamelaars waren voornam elijk bezig om ‘op
tijd’ te zorgen voor onderdak, voedsel en warmte.
Had je pech en behoorde je bij een groep zonder timemanagement-gen?
‘Oeps, het is al donker en we hebben nog geen vuur gemaakt…’
'Help, we hebben te lang gedaan over het villen van de mamm oet, nu is de helft van het vlees
bedorven.’
‘Ah-nee, zijn al die bessen al door de vogels opgegeten.’
‘Ik red je graag van deze dodelijke hoest, maar ik had geen tijd om de vlierbloesem te drogen.’
Je snapt, zo’n clan zonder tijdbesef had geen schijn van kans op overleven.
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Al die vaders en moeders vóór jou wisten zich te ontwikkelen en leerden anticiperen op
honger , ziekte, kou, storm en onweer , onzekerheden en verveling, de seizoenen en getijden.
Daar was meer voor nodig dan een knuppel, vuur en spieren. Het is hun ongelofelijke en soms
onbegrijpelijk nauwkeurige planning geweest. Mooi, die heb je dus in de pocket.

Gefeliciteerd, ook jij bent een timemanagement-expert!
Waar gaat het dan m is? Voor je gevoel ren je de hele dag achter jezelf aan. Je weet in grote
lijnen wel wat je te doen staat, maar het lijkt of er altijd iets tussenkom t. Deadlines haal je
ternauwernood, je leeft van m oment tot m oment (maar niet op de m indfull-manier die je zou
willen) en alleen in de lift heb je tijd om even adem te halen. Moe, druk en onvoldaan.
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Relax, hier komt nog meer goed nieuws: het ligt niet aan jou!
Echt niet. Je mist geen discipline, er is niets mis met je geheugen en je bent ook niet de enige
die moe, druk en onvoldaan leeft. Wat is er aan de hand?

Je hebt geen stress omdat je het te druk
hebt, je hebt het te druk omdat je stress
hebt.

Wie stress ervaart op kantoor , probeert het meestal op te lossen met het managen van tijd.
Dat lijkt wel een logische aanpak, maar het resultaat van het managen van tijd is dat je nóg
meer gaat doen. De spanning neemt alleen maar toe en je raakt van de regen in de drup.
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De oorzaken van stress die wij op het werk ervaren, zijn
moeilijk te zien, maar niet minder echt.
De oorzaak van stress is anders dan in de oertijd. De irritante collega, stapels ontzettend
stom me klusjes, uren aaneen in een vergadering, gebrek aan beweging, je veeleisende en
onberekenbare leidinggevende. Ander e oorzaken dan 200.000 jaar geleden, maar met
hetzelfde effect op het lichaam.
De hartslag versnelt. Stresshormonen worden aangemaakt. De mond wordt droog, onze
spijsvertering gaat langzamer, ons imm uunsysteem vertraagt. En anno 21 e eeuw is dat niet
eventjes, of een korte periode, maar uur in uur uit, dag in dag uit. Alsof er een voortdurende
dreiging is van vuur, wild of water.

Ons lijf wil vluchten of vechten en maakt stresshormonen
aan.
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Wie niet vlucht of vecht, kan de stresshormonen niet kwijt, met alle gevolgen van dien. Hoe
langer de stress duurt, hoe hoger de prijs. De inhoud van de medicijnkastjes in Nederland,
geeft een goede indicatie van wat dit ons doet: één op de vier Nederlanders slikt medicijnen
voor het har t. Eén op de drie Nederlanders heeft een maagdarmstoornis. Eén op de vier
Nederlanders heeft een slaapprobleem.
Als de spanning hoog is, het plezier
ver te zoeken, en je hebt
onvoldoende nachtrust om te
herstellen… werkt timemanagement
dan? Nee, doorgaans niet.

Timemanagementtips
toepassen kan dan
juist averechts werken.
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Je past de ‘tips & tricks’ toe en gaat nóg meer doen, nog harder rennen en zinloos resultaat
boeken. Weet je wat je beter kunt leren? Ten eerste: goed voor jezelf zorgen. En ten tweede:
hoe je je aandacht, tijd en ener gie op je doelen richt. Wees gerust, automatisch win je dan uren
per week terug én beleef je een r uimer gevoel van tijd.

9-t ot -5-m en t alit eit – p rim a t och ?
In de meeste organisaties is een ‘9-tot-5-mentaliteit’ niet gewenst. Dat is jam mer, want dagen
van 9, 10 of 11 uur leiden niet tot topprestaties, maar tot ziekte, stress en fouten. Werknemers
die structureel te veel werken maken grote kans om vermoeid, ontgoocheld en uit balans te
raken.
Een goede werk-privé-balans loont op lange termijn. Handig om daar rekening mee te houden
vóórdat je uitgeblust bent. Wie zijn grenzen in de gaten houdt (zowel op het werk als in vrije
tijd), kan ontspannen, sport, goed slaapt, op tijd thuis is om een échte maaltijd te eten en een
écht sociaal leven te onderhouden, heeft grote kans om tot ver na de pensioenleeftijd goed en
gezond te presteren.
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Als je w erk t , w erk je en als je vrij b en t , b en je vrij
Simpel en gezond. Dat houdt voor ons in dat je optimaal en volledig je expertise uitrolt in je
projecten en taken. Dat je niet na de lunch instort en alleen nog puf hebt om achter je e-mail
te hangen.
Stel je toch eens voor: gewoon van 9 tot 5 je werk doen. Optimaal, energiek, collegiaal, hoog
efficiënt en met kans op functioneren met plezier tot ver na je pensioen.
Regelmatig gaan onze klanten zelfs zó efficiënt werken dat ze aan een 5-urige werkdag
voldoende hebben. Wat doen ze dan in die andere uren? Uitrusten en inspir atie opdoen, hun
deskundigheid vergroten en kennis delen, hun creativiteit een kans geven, nieuwe netwerken
ontdekken, intercollegiale bruggen bouwen. Allemaal activiteiten waar leven en werk leuker van
worden én die bijdragen aan het realiseren van de missie, visie en doelen van de organisatie
waar je werkt.

Werknemers die bijzonder lekker werken en
gelukkig leven, zijn productief en dragen
optimaal bij aan het team of de organisatie.
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Elke ochtend word je wakker en ben je opnieuw de trotse
bezitter van 24 eenheden van de meest kostbare stof in het
universum: tijd. Die 24 uur zijn van jou. Niemand krijgt meer
of minder. Je kunt er mee doen wat je wilt.
Arnold Bennett

M aan d ag-oef en in g: b egin b ij h et b egin
Als je dit boek leest op kantoor of op je werkplek is de kans groot dat je een tijdje geleden
besloten hebt om een deel van je beschikbare tijd te ruilen voor geld. Opeens kon je (nadat je
je handtekening onder je contract had gezet) een onderscheid maken tussen je ‘vrije tijd’ en
‘werktijd’. Ik stel voor dat je deze werktijd ook blijft beschouwen als ‘jouw’ tijd, waarin je zelf kunt
beslissen waar je je aandacht aan besteedt. Hierbij houd je uiteraard rekening met wat je met
het ondertekenen van je contract bent overeengekomen.
Trouw blijven aan deze afspraak komt zowel jou als je werkgever ten goede. Als je een contract
hebt voor 38 uur in de week, werk dan maximaal 44 uur per week gemiddeld. Als je over het
hele jaar genomen meer dan 15% over uren maakt, is dat niet gezond voor jezelf én daarmee
ook niet gunstig voor je werkgever.
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Te veel overwerken zonder daarvoor gewaardeerd en/of betaald te worden, kan een gevoel
van onvrede voeden en speelt een grote rol in het zoeken naar een nieuwe baan. Zo verlaten
ervaren, bekwame en hardwerkende medewerkers de organisatie en moet de organisatie
opnieuw investeren in het inwerken van nieuw personeel. Dit kost de organisatie niet alleen
een hardwerkende medewerker, maar ook handen vol tijd en geld.

Niem an d h eeft er iet s aan als je t e veel w erk t .
In je vrije tijd is je belangrijkste opdracht om weer op te laden. Binnen de uren die je werkt ligt
je focus op je werk. Buiten deze uren besluit je je aandacht op andere zaken te richten. Dus als
je woensdagmiddag vrij bent, hoef je pas donderdagochtend op kantoor te checken welke
mails je hebt. Als het écht dringend is, dan bellen ze wel.

Top -act ie: b eslu it h oeveel u u r je gem id d eld m axim aal w ilt w erk en .
Bepaal hoeveel uur je gem iddeld wil werken per week (20, 60, het maakt niet uit, zolang je
werk maar naar je doelen leidt en zolang je maar rekening houdt met wat je
overeengekomen bent met je werkgever). Onbetaald overwerken? Leg de grens bij
ongeveer 10 a 15% van de uren die je overeengekomen bent op je contract. Een extra
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motivatie voor deze ‘beperking’ is dat bij deze maximale overschrijding je werkzaamheden
als pakket (behorende bij één functie) nog daadwerkelijk overdraagbaar blijven. Dat
bevordert de transparantie en gezondheid van de organisatie als geheel.
Lastig om te bepalen hoeveel je zou willen werken, bijvoorbeeld omdat je over uren
doorbetaald worden? Benader het dan van de andere kant. Hoeveel avonden in de week
wil je dat de laptop echt uit gaat? Welke dag in het weekeinde ga je niet online? Welk
weekeinde in de maand is écht van jou en van je gezin, en dus niet gedeeld m et de
werkgever of je online-comm unity? Zo kom je erachter hoeveel tijd er overblijft om te
werken.
Als je gemiddeld genomen maximaal 45 uur per week wilt werken, kan dat betekenen dat
je weken van 50 á 55 uur afgewisseld met weken van 35 á 40 uur. Schrijf het zelfs op:
Ik kies ervoor om gem iddeld m axim aal ……… uur per week te werken. De andere uren
van de week hoef ik niet m et m ijn werk b ezig te zijn (en hoef ik er ook niet aan te
denken). Hoe m eer plezier ik heb in m ijn vrije tijd en hoe m eer ik ontspan, hoe beter ik
m ijn intelligentie, creativiteit en inventiviteit kan inzetten, tijdens m ijn werkuren.

Besluit nu dat je zo efficiënt en gefocust mogelijk gaat werken bínnen de afgesproken
uren. Dus als je werkt, werk je en als je vrij bent, ben je vrij.
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Top -act ie: elk e w eek w erk je m in st en s één d ag n iet .
Heb je ontzettend veel op je bord, ben je dol op veel uren maken of ben je ondernemer?
Besluit desondanks dat je m instens één dag in de week niet werkt. Helemaal niet. Je doet
noppes, nada, gar nichts aan werk. Zaterdag of zondag of welke dag dan ook. Deze dag is
voor jou – de persoon die je bent ongeacht welke professie je uitoefent.
Juist die ene dag laad je je batterij weer helemaal op. Zo bewaak je je werk-privé-balans.
Sterker nog: zo bewaak je het plezier in je leven én dus ook op je werk.

Als je jezelf ru st gu n t , w erk je efficiën t er.
Wie oplaadt, zich ontspant en de creativiteit weer laat stromen, stoomt zich klaar voor nieuwe
uitdagingen en complexe klussen. Blijven doorgaan blust creativiteit en inventiviteit uit. Blijven
doorgaan werkt fouten, vermoeidheid en frustratie in de hand.
Vind je het lastig dat je in al die vrije ur en niet beschikbaar bent?
Bedenk dan hoe vaak je nu óók al niet beschikbaar bent. ’s Nachts bijvoorbeeld, of als je in een
vergadering zit, bij een klant bent (dan heb je hopelijk je telefoon uit), naar de tandarts of
dokter gaat, of als je in noodgevallen ‘alles’ ineens wel opzij kan zetten. Op dat soort
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momenten missen we je natuurlijk verschrikkelijk, maar ook dan laten we de wereld gewoon
doordraaien.

M aan d ag-verd iep in gsoef en in g: f ocu s op je p lan
Start deze dag nu eens niet in volle vaart. Ben je gewend om maandag meteen de post te
openen, collega’s te woord te staan, e-mail te scannen en dan de vergadering in te duiken? Je
begint vol goede moed, maar onbezonnen. Dan loopt je batterij snel leeg. Voor je het weet
bevind je je in een wirwar van ad-hoc-verzoeken en vele losse eindjes. Niets krijgt je volledige
aandacht.
Begin daarom rustig. Vergaderen hoor t daar niet bij. Tijdens de maandagochtendvergadering
zijn de meeste mensen sowieso nog m et hun gedachten bij het weekeinde of bezig met het
accepteren van hun komende drukke week.
Start daarom maandag met het plannen van de week. Creëer overzicht. Wees je bewust van je
werkdoelen. Je herinner t jezelf aan deadlines en acties die je nog te nemen hebt. Bij deze
aandachtige start zie je welke informatie je verderop in de week nodig hebt. Je kunt verzoeken
en nieuwe opdrachten nu nog uitzetten.
Eventuele problemen in de agenda zie je van te voren aankomen, je kunt dus anticiperen. Als
je bijvoorbeeld overziet dat je op woensdag afspraken hebt staan op verschillende locaties,
met onvoldoende reistijd, kan je nu de overlegtijden nog aanpassen. Of de locatie. Je regelt het
alternatief nu al en niet een uur vóór het overleg start, of pas als je op weg bent die
woensdagmiddag…
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Top -act ie: st art d e w eek m et jou w p lan
Plan in je agenda elke maandagochtend minimaal 15 minuten in om overzicht te creëren over
de week. Met deze tien of vijftien minuten die je aan het begin van de week gebruikt om
vooruit te kijken, win je uren aan tijd en energie verderop in de week.

23

Din sd ag
Aan st ress h eeft
n iem an d iet s
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Stress is hot. We praten erover, schrijven erover, zien
collega’s eronder gebukt gaan en ervaren het aan den lijve.
En ja, uiteraard heb je stress ook nodig om te groeien en in
noodsituaties te kunnen handelen. Maar over chronische
stress zijn we het eens: je wordt er ziek van.
Bovendien levert het niets op. Je werkt minder efficiënt en levert ook nog eens minder
kwaliteit.
Natuurlijk gebeuren er af en toe lastige dingen op de werkplek, zoals een project dat misloopt,
een collega die je dwarsboom t of een kop koffie die over je toetsenbord gaat. Maar het zijn
vooral onze geda chten over ons eigen inefficiënte gedrag die zorgen voor ‘stress-op-stress’.

 Je verplaatst een lastige taak naar volgende week en vindt dat je een uitsteller bent.
 Je maakt je druk over een fout die je hebt gemaakt en daardoor maak je nog een fout.
 Je werkt tot laat aan een project en geeft jezelf op je kop dat je die klus zo onderschat hebt.
Stress op stress, op nog meer stress. Voor je het weet bevind je je in een vicieuze stress-cirkel.
Tijd om eruit te stappen.
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In efficiën t w erk en leid t t ot st ress.
Inefficiënt werken, zoals deadlines missen, fouten maken, taken uitstellen, je niet concentreren
of regelmatig overwerken, heeft eigenlijk maar drie oorzaken. Wat je nu te doen hebt, is
bepalen welke oorzaak bij jou van toepassing is.

De d rie oorzak en van in efficiën t w erk en

1
2

Oorzaak 1: Je m ist informatie. Het kan zijn dat je nog nooit hebt geleerd hoe je

optimaal gebruik maakt van je agenda. Of hoe je efficiënt vergadert. Hoe je je dag
het best indeelt, hoe je je dag het best start, hoe je iemand onderbreekt, omgaat
met lastige mensen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Heeft iemand je weleens
uitgelegd en voorgedaan hoe je het beste je e-mail verwerkt? Eigenlijk best knap
dat je op je eigen houtje zo ver bent gekomen, toch?

Oorzaak 2: Een extern obstakel. Er speelt zich iets af in je omgeving, dat een

obstakel vorm t als het gaat om efficiënt en stressvrij werken. Je hebt bijvoorbeeld
een collega die je moet inwerken, of je werkt in een compliment-arme werkcultuur ,
of je zit met je team in een reorganisatie. Een computer die vastloopt, vier uur
reistijd naar je werk en een onrealistische takenlijst zijn ook voorbeelden van
obstakels. Die nieuwe baan, een kindje dat je de hele nacht wakker houdt of de
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zorg voor je ouders, noemen we in plaats van een obstakel liever een externe
realiteit. Een blijvende of tijdelijke om standigheid die een deel van je kostbare
energie, tijd een aandacht vraagt.

3

Oorzaak 3: Een intern obstakel. Dit zijn misschien wel de lastigste, omdat we ze

niet kunnen zien. Dit zijn je bewuste en onbewuste overtuigingen en gedachtes.
Overtuigingen kunnen zijn: ik mag geen nee zeggen, ik weet nooit wat ik wil, ik kan
niet plannen, ik ben een chaoot, ik moet alles alleen doen, ik ben ner gens echt
goed in. Je hebt overtuigingen over jezelf, maar ook over anderen en over het
leven in het algemeen. Bijvoorbeeld: zij mogen geen nee zeggen, hij weet nooit wat
hij wil, deze organisatie is één chaos, daar zal wel iets achter zitten, dit is oneerlijk,
wie vraagt wordt overgeslagen, werk is een noodzakelijk kwaad.

Alle voorbeelden die ik noem staan gar ant voor een flinke dosis stress, met alle uitgestelde
projecten, dubbele afspraken, vergeten taken en fouten die daarbij horen. Tenzij je er op een
positieve en constr uctieve manier mee om gaat. Een overtuiging hoeft niet altijd hardnekkig te
zijn en het zal je verbazen hoe veel ruimte, tijd en ener gie er ontstaat als je er mee aan de slag
gaat.
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Din sd ag-oefen in g: on d er d e loep
Bepaal eerst wat een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn van je stress en energieverlies en
gebruik daarvoor de bovenstaande tekst.

Oorzaak 1: M is je informatie?

Zorg dan dat je de juiste informatie tot je neem t. Zoek uit hoe je meest efficiënte en relaxte
collega’s aan hun infor matie komen en vraag ze om hulp. Duik de boeken in van Stephen
Covey, David Allen, Martha Beck, Kerry Gleeson, Julie Morgenstern, Tony Crabbe en zoek
bijbehorende filmpjes op You Tube.

Top -act ie:
Neem elke dag een half uur (bijvoorbeeld na de lunch) om een stuk te lezen of een
instructiefilmpje te bekijken. Blijf leren en experimenteren. Deze tijd win je uiteindelijk in
tienvoud terug.
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Oorzaak 2: Is een extern obstakel oorzaak van je stress op de werkvloer?

Met de inzichten en opdrachten in dit e-book kun je een heel eind komen: kijk welke obstakels
je kan en wil opruimen om zo tijd en ruimte te creëren. Neem je situatie eens onder de loep
met iemand die je vertrouwt. Ga in gesprek met je leidinggevende, een fijn teamlid, of een
goede coach. Bespreek je knelpunt oplossingsgericht.
Je kunt een exter n obstakel niet altijd weghalen (en soms wíl je dat ook niet), maar je kunt wel
de manier veranderen waarop je ermee omgaat. Bespreek ook die kant van de zaak eens met
iemand. Lucht je hart. Een luisterend oor van een empathische collega kan echt helpen.
Noteer daarna op welke nieuwe manier je met het ‘externe obstakel’ wil omgaan, zodat het
jouzelf minder stress oplevert.

Een van de meest voorkomende externe obstakels is een onrealistische takenlijst oftewel een

te hoge taakdruk. Als je een onrealistische takenlijst hebt, zie je soms door de bomen het bos
niet meer. Ondanks je inspanning blijven de stapels op je bureau groeien, of loopt je emailbox steeds verder vol.
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Top -act ie:
Maak ruim te, zodat je weer kunt bewegen. Het doel is dat je ruimte maakt voor de
belangrijkste en leukste klussen. Dit zijn de manieren om r uim te te maken:

o Delegeer (en accepteer dat het werk op een andere manier gedaan zal worden dan op
o
o
o

o
o

jouw manier);
Schrap taken volledig;
Verschuif taken naar een ander moment (wees realistisch, denk vér vooruit);
Lever minder werk per klus, maar behoud je kwaliteit (bv een kor t puntsgewijs verslag in
plaats van een lang rapport, minder overlegmomenten in het project in plaats van de
reguliere frequentie);
Lever tijdelijk minder kwaliteit (bv. kiezen voor een telefoongesprek in plaats van
persoonlijk langsgaan, gebruik een kant-en-klare oplossing waar de klant toch blij mee is) ;
Comm uniceer met je leidinggevende of in je team over je werkdruk. Beslis samen welke
taken en projecten kunnen blijven liggen of zullen worden gereor ganiseerd.

Als je merkt dat je agenda steeds weer dichtslibt, ondanks je doelgerichte en efficiënte aanpak,
dan moeten er echt eerst taken en verantwoordelijkheden van je bord af. Het gevolg daarvan
zal zijn dat je ruim te krijgt om strategisch te werken. Strategisch werken betekent: doelgericht
werken, kansen zien, kansen benutten, belangrijke problemen vóór zijn, en je niet laten
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afleiden door onbelangrijke problemen. Met als resultaat dat je met méér plezier en meer
succes werkt en leeft.

Oorzaak 3: Is een intern obstakel oorzaak van je stress op de werkvloer?

Als je bewust wordt van je belem merende overtuigingen, kun je ze inruilen voor nieuwe,
ondersteunende overtuigingen. Nieuwe overtuigingen die wél naar je doelen leiden.
Ben je iemand die geen nee kan zeggen en daarom allerlei klusjes doet die best door een
ander gedaan zouden kunnen worden? De eerste stap is dat je beseft dat je niet zo b ént , maar
dat je een tijd geleden over jezelf heb t besloten dat je iemand bent die geen nee kan zeggen.
Mensen die denken dat ze geen nee kunnen zeggen, zeggen eigenlijk net zo vaak ‘nee’ als ieder
ander. Je zegt namelijk nee tegen alles waar je nu niet aan toekom t. De taken die je óók
beloofd hebt om te doen, maar waar je nu geen tijd voor hebt. En doordat je zo vol zit, en al
het werk maar aanneemt, zeg je eigenlijk ook ‘nee’ tegen ontspanning, plezier en je eigen
doelen en dromen. Gun jezelf daarom een nieuwe overtuiging.
Oude overtuiging: ik kan gewoon geen nee zeggen.
Nieuwe overtuiging: elke keer als ik ja zeg tegen een extra klus zeg ik nee tegen mijn eigen plan.
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Een ander voorbeeld is de overtuiging: ‘Als ik wil dat het goed gebeurt, moet ik het zelf doen’.
Met deze overtuiging krijg je het heel druk. Een overtuiging waardoor je minder werkdruk
ervaart, zou kunnen zijn: ‘Als ik alles zelf doe, ontneem ik m ijn collega’s de kans om
professioneel te groeien.’ Of: ‘Als ik wil dat het goed gebeurt, zal ik duidelijk m oeten
communiceren met anderen over mijn kwaliteitswensen.’
Enkele andere voorbeelden:
Oude overtuiging: ik stel lastige klussen altijd uit.
Nieuwe overtuiging: bij lastige klussen is hulp vragen slim en

gezellig.
Oude overtuiging: iedereen is veel beter dan ik.
Nieuwe overtuiging: samen kunnen we alles.
Oude overtuiging: er is ook altijd gedoe in ons team.
Nieuwe overtuiging: in een krachtig team hoeft niet iedereen elkaar

aardig te vinden.
Bewust worden van je eigen gedachtes en een keuze maken voor een ondersteunende
gedachte, kan je heel veel energie en tijdwinst opleveren. En een zucht van opluchting. Schenk
aandacht aan nieuwe, ondersteunende overtuigingen en de ontspanning die ze je opleveren.
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Top -act ie:
Welke belem merende overtuiging zou jij willen veranderen? Een nieuwe overtuiging kan

direct ontspanning geven, omdat je anders naar jezelf gaat kijken en anders over jezelf gaat
nadenken.
Als je constateer t dat het bij jou vooral je inter ne obstakels zijn waardoor je inefficiënt werkt,
en er zelf niet goed uitkom t, ga dan ga eens in gesprek met je leidinggevende of een goede
coach.

Din sd ag-verd iep in gsoef en in g
Direct minder stress.
Komt de spanning af en toe je oren uit? Dit is een snelle, eenvoudige en praktische oefening.
Doe de oefening regelmatig, zodat je er bedreven in bent op m omenten dat het nodig is!
Het 5-minuten-plan voor snel minder stress:
1. Adem! (echt, het verlaagt direct je stresshormonen). Ga niet overdreven diep of snel

ademhalen, dan maak je juist stresshormonen aan. Leg je handen op je buik of op je hart
en richt je op ontspanning door een paar minuten rustig in en uit te ademen. Dit kun je
gewoon een paar minuten achter je bureau doen.
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2. Plaats je uitdaging in een groot kader:

 Beeld je in hoe ontzettend groot de wereld is – draaiend in ons enorme universum.
Alle miljarden mensen op deze wereld hebben af en toe te maken met problemen,
soms kleiner maar soms ook veel groter. Dit verbindt ons. Er gebeuren daarnaast veel
mooie en prachtige dingen. Onze wereld is gigantisch en elk continent of gebied of
plek heeft haar eigen uitdagingen - in dat kader lijkt je probleem wellicht behapbaar
en minder overweldigend.

 Bedenk hoe lang de mens al op aarde is. Niet alleen je vader en moeder, opa’s en
oma’s, maar al jouw voorouders hebben de afgelopen honderdduizenden jar en voor
hetere vuren gestaan. We zijn er allem aal voor gemaakt om met uitdagingen om te
gaan. Het zit in je genen om ook je huidige probleem te tackelen.

 Bedenk hoe veel ervaring jij zelf al hebt opgedaan met het oplossen van vraagstukken
en uitdagingen. Dit is er gewoon wéér eentje - je kunt er dus net zo goed plezier in
hebben. Echt: je bent er al. Het is al goed. Je bent al er gens voor aangenomen, dus ga
gewoon doen waar je goed in bent.
Zelf heb ik een ansichtkaart van de wer eldbol om me te helpen bij deze visualisatie. In
een paar minuten kan ik daardoor meer afstand nemen van een probleem en voel ik
beter wat ik nodig heb om verder te komen.
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3. Laad op: sta even stil bij wat jij leuk vindt om te doen (in een bepaalde situatie). Waar

steek jij graag je energie en tijd in? Wat zou deze situatie voor jouw de moeite waard
maken? Dit creëert nieuwe perspectieven. Neem twee of drie minuten om de beste
uitkomst van vandaag te visualiseren.

Top -act ie:
Je kunt deze oefening gewoon achter je bureau doen, zo vaak als je nodig hebt. Heb je zoveel
stress dat het effect van bovenstaande oefening al snel verdwenen is? Herhaal deze oefening
dan elke 30 of 60 minuten.
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W oen sd ag
Om h oog m et d ie
en ergie!
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Waar ligt jouw passie? Zodra je dat helder hebt, kun je je
passie gaan volgen. Simpel.
“Ja, mijn passie is dus onuitvoerbaar,” wil je zeggen. Want je hebt een gezin, een hypotheek,
een baan en drie honden en dat kun je niet zomaar naast je neerleggen om snoeptomaatjes te
gaan telen in Spanje. Alhoewel ik iemand ken die precies dat is gaan doen, kun je op een
minder rigoureuze manier de focus, flow en vrije tijd terugbrengen in je leven.

Hoe k rijg je f ocu s, flow en vrijh eid t eru g?
Het is veel makkelijker dan je denkt. Kijk eens hier naar; waar wil jij het allerliefst je tijd en
aandacht aan besteden?











Genieten van het leven met bijvoorbeeld je partner en kinderen?
Leuke dingen ondernemen met je familie en vrienden?
Mooie dingen maken en creatief bezig zijn?
Raadsels oplossen? Uitvindingen doen?
Mensen helpen, lesgeven, coachen of begeleiden van mensen?
Buiten zijn? Erop uit? Reizen?
Gerechten verzinnen, lekkere dingen maken?
Jezelf ontwikkelen en altijd blijven leren?
Sporten, filmpjes maken, evenementen organiseren?
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Grote kans dat je ooit bent gaan werken bij de organisatie waar je nu werkt, omdat er een link
was met één van je levensdoelen of idealen. Help je graag mensen? Vind je het interessant om
complexe problemen op te lossen? Zet je je graag in op het gebied van ontwikkeling of
onderwijs? Houd je van nieuwe uitdagingen? Zie je wel. Dáárom besloot je bij dit bedrijf te
solliciteren.
Voel je vrij om te gaan doen waar je voor bent aangenomen. Daar begin je m ee zodra je
binnenkom t op kantoor, dus vóórdat je je e-mail opent.

De Pow erst art – d ie eerst e u ren lan ceren je d e d ag in
Jij beslist vanaf vandaag waar jouw mooie, kostbare energie naartoe gaat. Zo simpel is het.
Goede ochtendrituelen, zoals star ten met jouw doelen voor ogen, kunnen je efficiency
vergroten met 30%.
Je hoeft daar weinig voor te doen. Je m oet er vooral iets voor láten. Als je binnenkom t op je
werkplek start je namelijk NIET met je e-mail. Never nooit niet. Je mail is een lijst met taken of
verzoeken van wat andere mensen van je nodig hebben. Nooit mee beginnen! Het is
verbazingwekkend hoeveel werknemers nog steeds hun dag starten met die elektronische
waslijst van zaken waar andere mensen mee bezig zijn.
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Heb ik al gezegd dat je niet moet starten met je e-mail?
Misschien is dit wel één van de lastigste rituelen die
je gaat doorbreken op je werk. Kijk maar eens om je
heen. Al je collega’s starten waarschijnlijk met ‘door
hun mail te gaan’… rond 17:00 uur vragen ze zich af
waarom ze nooit toekomen aan hun werk. Maar let
op: zodra je er eenmaal een gewoonte van hebt
gemaakt om te starten met tja, jóuw werk te doen,
zal je het gevoel krijgen dat je de rode pil uit ‘The
Matrix’ hebt geslikt. Je wordt wakker in een nieuwe

wereld.
Wat heb jij nodig om te breken met de e-mailgewoonte? Een buddy die je daaraan houdt, een
gezamenlijke afspraak met je team, een stuk
chocolade als beloning na elke top-dagstart? Wat
het ook is, ga ervoor! Week jezelf los uit de grootste
verslaving van het kantoorleven van vandaag de dag.
Echt, je komt er sterker uit… én fitter, efficiënter,
vrolijker, gezonder, creatiever, slim mer!
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W oen sd ag-oefen in g: d e Pow erst art
Hoe start je wel?

1. Focus. Je mooiste, frisse aandacht zorgt voor vooruitgang. Je focust onder het genot van je
eerste kopje koffie of thee op de belangrijkste zaken die nu liggen te wachten. Schrijf één of
twee acties op waarmee je de voortgang van je belangrijkste projecten veilig stelt.
2. Jouw agenda is het grote masterplan. Je trouwe, digitale assistent. Nu je weet waar je
vandaag in ieder geval je aandacht voor nodig hebt, open je dus… je agenda . Je bekijkt jouw
plan voor de dag en deze week. En als je er niet blij van wordt, (tromgeroffel) dan verander
je je plan. Je eerste blok in je agenda kan heten: Focus, agenda, projectwerk en mail. Dit
agendablok heet zo omdat je in dit blok aandacht besteedt aan:
 focus – op je belangrijkste project / doel.
 je agenda (5 à 10 min.);
 actie verbonden aan je belangrijkste pr oject (‘projectwerk’ 30 à 45 min.);
 je post en mail (45 à 60 m in).
Informeer je collega’s over je nieuwe dagstart en maak duidelijk dat je absoluut je e-mail
verwerkt, maar niet direct bij aanvang van je werkdag.

Als je op deze manier leert starten, kun je de ommezwaai
maken van energieverlies naar energiewinst.
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3. Nadat je met gerust hart hebt vastgesteld dat alles wat je vandaag te doen hebt ook
daadwerkelijk past binnen de beschikbare tijd, ga je over tot actie.
Initieer die ene of die twee acties die je bij stap 1 opschreef en die te maken hebben met je
belangrijkste projecten, contacten of werkdoelen. Het kan zijn dat je tijd neem t om langs te
gaan bij een collega en checkt of een bepaald probleem nu is opgelost. Misschien schrijf je
een stuk van je rapport, of bereid je een presentatie voor. Neem de tijd om dit werk te doen
en zorg daarbij ook dat je het op tijd afrondt. Je kunt daar 45 á 60 minuten voor gebruiken.
Pas daarna maak je de overgang naar het openen van je (post en) e-mail. Je wilt namelijk
niet dat iedereen straks aan je bureau komt vragen wanneer je hun mails hebt
beantwoordt.

4. Pas na het uitvoeren van je eerste belangrijke acties van deze dag, ga je je mail (en post)
verwerken. En niet eerder. Je hebt daar dan nog ongeveer 30 tot 60 minuten voor. Als je
veel nieuwe mails binnenkrijgt, breidt de 1 ½ uur van je Powerstart dan uit naar 2 uur, zodat
je je mail goed kunt verwerken.

Door op deze manier je dag te starten, investeer je tijd,
maar je wint twee keer zoveel tijd.
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Je mail verwerken hoor t dus nog steeds bij je start, maar je begint er niet als allereerste mee.
Waar je voorheen direct je mail indook, verspilde je je mooiste, frisse energie aan die
elektronische to-do-lijst. Als je dit mom ent benut om te werken aan één van je belangrijkste
taken of projecten, levert je dit tijd op later die dag en/of week. Twee keer zoveel tijd!
Bovendien win je focus en rust, omdat je jezelf leer t dat je de dag ‘mag’ beginnen met wat jij
belangrijk vindt. En niet met het openen van een bult e-mail. Je voelt nu niet alleen dat je tijd
kostbaar is, maar je handelt er ook naar.
Het effect van deze pro-actieve houding werkt de rest van de dag door.
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Hé, geen verd iep in gsoefen in g?
Nee, lekker he? Je bent al klaar! Dat is het gevoel dat je uiteindelijk élke werkdag een paar keer
kunt ervaren als je vooruit gaat werken, in plaats van steeds achter jezelf aan gaat hollen.
Wil je toch nog iets extra’s doen? Bekijk je agenda en je werkweek eens. Kun je ergens een dag
of middag minder gaan werken? Zijn de dagen waarop je werkt nog oké, of kun je beter de
donderdag omruilen met de dinsdag? En dat hele blok vergaderingen elke m aandagochtend,
kan dat ook één keer per twee weken?

Top -act ie:
Neem je ‘normale’ werkweek eens onder de loep. Wat kan leuker, fijner, relaxter? Dit valt
allemaal onder extreem goed voor jezelf zorgen. En weet – hoe relaxter, vrolijker en fitter jij
bent, hoe meer je je kunt inzetten voor je bedrijf en je team.
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Don d erd ag
Focus en Flow
b ew aak je zo
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We leven in een bijzondere, intense, prachtige tijd. Via de tv,
computer, smartphone en social media komt er van alles op
je af. Thuis, onderweg en op je werk. Omdat er zo veel
tegelijkertijd en op elk ogenblik mogelijk is, lijkt het wel of
het ook allemaal ‘nu’ moet.
Van ontwaken tot het naar bed gaan is er de smartphone. Telefoontjes, sm s-jes of
WhatsAppjes van collega’s, leidinggevenden (díe werkt nog laat!), de oppas, de clubs, de
netwerken. Je mobieltje, tablet of laptop gaat bij de ochtendkoffie thuis al aan. “Even de mail
bekijken, anders heb ik straks weer zo’n lijst.” In de auto wordt gebeld, op kantoor zorgt de
smartphone voor extra afleiding en in de vergadering wordt wederom alvast de mail bekeken.
Soms alvast even snel beantwoord. Na 17:00 uur de deur dicht? Welnee joh, we zijn m obiel
bereikbaar! In de trein kan je best even die extra informatie lezen. En ’s avond kan nog één en
ander worden verwerkt of voorbereid. Een half uurtje maar, nou ja… misschien wordt het iets
langer. Een goed boek, even niets, een gesprek, een wandeling of… toch maar de laptop nog
even aan na het avondeten?
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Veel mensen hebben last van een hoge werkdruk. De enorme toename van input (prikkels) en
steeds meer ad-hocwerkzaamheden dragen daaraan bij. Door de waan van de dag blijven
belangrijke klussen liggen. Extra’s, nieuwtjes en vluchtige zaken dringen voor. Dit frustreert en
levert nog meer ongezonde stress op. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Door al d ie p rik k els w ord en w e in p u t -ju n k ies
De uitdaging is om niet overspoeld te worden door de honderden prikkels per dag.
Onderbrekingen kunnen telefoontjes, een sms of WhatsApp-berichtjes zijn die je krijgt. Maar
ook het geluid van de koffiemachine, het signaal van nieuwe mail, of collega’s die met een
vraag aan je bureau staan, kunnen ‘storend’ werken. Ook nuttige, logische onderbrekingen
kosten tijd en aandacht.
Waar je een paar jaar geleden nog kon wachten tot het rustiger werd, blijven de prikkels en
onderbrekingen nu komen (LinkedIn-notificaties, software updates, facebookberichtjes etc.).
De échte brein-tijd, waarin je je kennis aanwendt voor je belangrijke maar niet-urgente taken,
blijft zich vullen met kor te ad-hoctaken. Zo kom je niet aan je werk toe. En als kenniswerker al
helemaal niet.
Door de verstoringen en onderbrekingen hebben tegenwoordig veel mensen het gevoel dat ze
het werk waarvoor ze zijn aangenomen, niet meer op de werkvloer kunnen uitvoeren. Herken
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je dit? Je voelt je versnipperd, gaat na kantooruren te lang door of neem t werk mee naar huis.
Dit zorgt voor meer stress en een hogere werkdrukbeleving.

Nee, je m ist geen d iscip lin e en je geh eu gen w ord t ook n iet slech t er.
Gemiddeld hebben breinwerkers / kenniswerkers vijf tot twintig minuten nodig om na een
onderbreking weer ‘productief’ te zijn. Een medewerker die gedurende de dag twintig keer één
minuutje onderbroken wordt, verliest dus ongeveer twee uur productieve tijd. Aan het einde
van de dag denk je misschien: ik heb bijna niets gedaan! Waar is m ijn tijd naar toe gegaan? Wat
is er aan de hand?

Je m ist m aar één d in g: f ocu s.
Weet je nog hoe het was om met één ding bezig te zijn? Om concentratie af te wisselen met
mijmeren, dagdromen of niets doen. En dan opeens heb je die ongelofelijk sublieme oplossing
te pakken. Of doorzie je ineens de sam enhang tussen belangrijke aspecten van de situatie.
Verbanden. Logica. Visie. Daar heeft je hoofd iets voor nodig: rust!
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Hoe b ou w je w eer elk e w erk d ag ru st in en b lijf je uit d e b u rn -ou t ?
Gefocust werken voelt prettig, omdat je je aandacht op één opdracht of taak richt. Als je langer
dan een paar minuten op één taak focust en lekker kunt doorwerken, kun je in een soort ‘flow’
terechtkomen. Je bent helemaal gefocust op datgene waar je mee bezig bent en je kunt heel
veel werk verzetten in een relatief ontspannen staat.
In deze 'state of flow' gebruik je een bepaald gedeelte van je hersenen en de r est kan lekker
even bijkomen. Een probleem wordt helder of je kunt opeens vernieuwende ideeën krijgen.
Maar om in deze staat terecht te komen, hebben de meeste mensen een m inuut of twintig
nodig. Pas als de motor een tijdje loopt, begint hij echt te snorren. Dus als je steeds gestoord
wordt, bereik je die flow helaas nooit.
Je weet dat je sneller en beter werkt als je je aandacht richt op dat wat nodig is. Regelmatig een
blok ononderbroken werken is super-efficiënt. Dit kan in een blok tijd waarin je niet
onderbroken wordt door je collega’s en waarin je zelf de verleiding weerstaat om je berichten
en e-mail te checken.
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Don d erd ag-oef en in g: on on d erb rok en w erk en
Wie écht uitgerust, fit en succesvol wil functioneren, schakelt ook tijdens
de werkdag regelmatig de mobiel uit. Nee, niet omdat je in vergadering

zit of bij de klant bent. Maar gewoon omdat je je werk wilt doen! Lekker
ouderwets toch?

Elke keer als je een blok tijd on-onderbroken werkt, win je minimaal twee
keer zoveel tijd. Je investeert nu bijvoor beeld één uur voor deze klus,
terwijl je er voor heen twee uur voor nodig zou hebben.

Top -act ie:
Ga het experiment aan! Zet deze ochtend of middag 45 minuten je telefoon op stil (leg hem
ergens waar je geen lampje ziet branden als er een bericht binnenkomt). Schakel ook de
pop-up en het alarm van je e-mail op je computer of tablet uit. E-mail uit, telefoon uit,
collega’s uit.
Dit blok van 45 minuten ononderbroken werken plan je in ergens ná je Power start.
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Je ervaart direct een positief effect. Je kunt weer nadenken. Niet gewóón denken dus – zoals
we de hele dag ‘gedachten’ hebben, die we ’s avonds ook weer lastig kunnen uitzetten, maar
écht nadenken. Bedenken, contempler en, ergens je gedachten over laten gaan, anticiperen.
De kennis en expertise benutten waar je voor aangenomen bent.

Don d erd ag verd iep in gsoefen in g: St op m et alt ijd b esch ik b aar zijn .
Op woensdag heb je je ‘normale’ start ingeruild voor een Powerstart.
Deze donderdag stel ik voor dat je er gens in de ochtend of middag nóg een blok tijd pakt om
minimaal 45 minuten ononderbroken te werken.
Als dit je bevalt, breid je dit na verloop van tijd uit en ga je (ná je Powerstart) twee keer per dag
een uur ongestoord werken. Nee, niet na sluitingstijd, maar gewoon tijdens de werkdag. Lijkt
dat onm ogelijk? Ga dan met jezelf, je team of leidinggevende het gesprek aan over het
volgende:
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Het verschil tussen beschikbaar of bereikbaa r zijn.
Beschikbaar zijn houdt in dat je direct fysiek, verbaal of per mail beschikbaar bent om het

probleem op te lossen, te antwoorden, de krant te halen, het gat te dichten, wat dan ook. Je
rent van hot naar her en ondertussen neem je ook nog de telefoon op.
Bereikbaar zijn is slim mer . Het houdt in dat de klant of je collega een vraag, verzoek of

informatie netjes voor jou kan achterlaten, zodat jij ermee aan de slag kan gaan op het best
geschikte m oment. Dat kan misschien bij jou aan je bureau zijn, maar ook gewoon via je
voicemail of per e-mail.
Stel, je leidinggevende kom t aan je bureau en vraagt om een verslag van het klantbezoek.
Natuurlijk was je al iets belangrijks aan het doen, want je wordt al ergens voor betaald, toch?
Uiteraard zit je niet achter je bureau te wachten tot je leidinggevende met een opdracht kom t.
Je hoeft daarom niet per sé direct te reageren, op te springen en aan de slag te gaan. Anders
uitgelegd: je bent wat tijd betreft nu niet beschikbaar, maar de opdracht bereikt je wel.
In plaats van er direct mee aan de slag te gaan, plan je het maken van het verslag in. Je doet
het die middag of later in de week. De ander moet wel het vertrouwen hebben dat er iets met
de achtergelaten boodschap gebeur t. Doe een belofte en handel daarnaar. Dus doe de klus
inderdaad op het geplande moment, bel of mail inderdaad terug.
Niet beschikbaar zijn is heel begrijpelijk (als je bij een klant bent, in vergadering of op vakantie),
maar niet bereikbaar zijn is voor de ander heel vervelend. Je collega’s kunnen geen e-mail
sturen, geen voicemail achterlaten of niets op je bureau achterlaten. Als anderen wél iets
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kunnen achterlaten, maar er geen vertrouwen in hebben dat je er daadwerkelijk iets mee gaat
doen, blijft het gevoel van onbereikbaarheid bestaan. Als ze geen vertrouwen hebben dat je
doet wat je beloofd hebt, zullen ze je bovendien blijven achtervolgen. Dat kost extra tijd en
extra aandacht.
Als collega’s het gevoel hebben dat je onbereikbaar bent (voor wat zij van jou nodig hebben),
dán gaan ze vaak een probleem maken van je beschikbaarheid. Ja, herkenbaar?
Nu de million-dollar question. Wie kan het verslag van het klantbezoek op tijd inleveren bij de
leidinggevende? De persoon die altijd maar beschikbaar is, of de persoon die altijd bereikbaar
is?

Juist: de persoon die altijd bereikbaar is en
niet altijd beschikbaar, krijgt het meest
gedaan.
Deze staat dus niet altijd voor iedereen paraat, omdat hij of zij ook tijd
inplant om gewoon daadwerkelijk te werken of te ontspannen.
Als je ervoor kiest om wél bereikbaar, maar niet altijd beschikbaar te zijn,
blijf je productief, fris en efficiënt.
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Top -act ie:
Wil je ook minder gedoe en meer rust in je hoofd? Wil je kunnen focussen op je werk en
ontspannen als je vrij bent?

 Ga het gesprek aan met je team of leidinggevende over het verschil tussen beschikbaar
zijn en bereikbaar zijn.
 Maak nieuwe afspraken over jouw beschikbaarheid zodat je (buiten je Power start om) elke
dag twee keer een uur ononderbroken kunt werken.
 Zorg voor een excellente afhandeling van je binnenkomende telefoontjes en e-mail zodat
je blijft investeren in de vertrouwensband tussen jou en je collega’s en klanten.
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Vrijd ag
In st an t En ergizers
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Ik beloof dat ik deze vrijdag de beste Energizers
voor op de werkplek zal verklappen. Maar…
voordat je een groene smoothie achterover
slaat of een sprint trekt naar de sportschool is
het essentieel om je eerst te ontdoen van je
grootste energie-rovers.
Als je het koud hebt kun je direct de kachel aandoen, maar als je de deur open laat staan, blijft
het koud. Dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Daarom gaan we eerst afrekenen
met de ener gie-lekken.
In Nederland heeft 1 op de 7 werknem ers last van stress. Stress is een enorm energielek op
kantoor en zorgt ervoor dat je minder kwaliteit levert en minder plezier hebt in je werk – ook
als het om een heel klein beetje energieverlies gaat, gedurende een heel lange tijd. En ja, je
vervelen of onder je niveau werken geeft óók ongezonde spanning.
Zijn er zaken, taken of mensen waar je nu veel energie aan verliest? Of zijn er te veel kleine
dingen waar je een klein beetje ener gie aan verliest? Pak die eerst aan!
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De grootste energie-rovers op kantoor:
1. Collega’s. We kunnen niet zonder, maar soms zou dat wel lekker zijn. Menselijke ergernissen

en kleine irritaties kunnen je stemming nadelig beïnvloeden. Zelfs leuke, lieve collega’s die
steeds maar tegen je aanpraten of je continu storen met verzoekjes kunnen je aardig wat
energie kosten.
2. Niet toekomen aan je échte werk. Je werk niet kunnen doen aan je werkplek (of all places…)

is één van de grootste ergernissen. Niet toekomen aan je grote, belangrijke taken is een
heuse energie-killer. Kom je wel toe aan je werktaken, maar weet je dat je eigenlijk iets
anders moet gaan doen? Dat je eigenlijk op de verkeerde plek zit? Onderneem actie, praat
erover, maak een plan. Je leven is te kostbaar om maar een beetje aan te rom melen.
3. Alleen maar zitten en denken. Mensen zijn gemaakt om te lopen, wandelen en rennen.

Zeker niet om de hele dag te zitten op een stoel achter een bureau want dit creëert een
soort verdoving, een halfslaap. Misschien heb je de hele dag wel gedachten in je hoofd en
verwerk je een record aantal prikkels, maar écht ergens over nadenken schiet er bij in.
4. Wat je zegt tegen jezelf. De conversaties in ons hoofd (wat we tegen onszelf zeggen) zijn

helaas meestal negatief. “Dit heb ik weer, waarom lukt mij dit niet, ik krijg het nooit af, wat
ben ik ook een sufferd, ben ik nou nóg bezig”. Ongemerkt word je heel moe van die stem in
je hoofd die je continu onderuit haalt.
56

5. Je geweldige dieet van koffie en cup-a-soup, repen en verjaardagstaart. Oké, ook elke dag

een appel. Maar wie vooral cafeïne- en suiker-shots afwisselt, neem t geen échte energie tot
zich. Er is niks m is met een stroopwafel of witte sandwich met kaas maar eh… fit en gelukkig
word je er niet van.
Herken je één van deze vijf energie-rovers? Of misschien wel meer dan één? Geen paniek. Er is
hoop. Hoog-efficiënt leven en werken heeft alles te maken met energie. Aan de vijf
energierovers die hierboven staan kun je elke dag energie verliezen. Zonde om je alleen te
richten op manieren om je energie om hoog te krijgen (die volgen hieronder), terwijl je zoveel
winst kunt boeken als je anders om gaat met de energie-rovers.
Dus als één van bovenstaande ener gie-rovers je te veel energie kost, ga dan terug naar de
dinsdag-oefening en pak ze één voor één aan.
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Vrijd ag-oefen in g: d e allerb est e En ergizers voor op k an t oor!
1. Vandaag kies jij! Jij beslist (vanaf) vandaag waar jouw mooie, kostbare energie naartoe gaat!

Zo simpel is het. Je hoeft daar weinig voor te doen, maar vooral iets voor te laten. Als je
binnenkom t op je werkplek start je namelijk NIET met je e-mail. Never nooit niet. Als het
goed is, heb je deze Powerstart al onder de knie (zie woensdag-oefening):
Hoe start je wel? Je mijmert bij je eerste kopje koffie of thee wat de belangrijkste zaken
zijn die nu liggen te wachten en dan open je je agenda. Je bekijkt jouw plan voor die dag
en die week. Deze start zor gt voor de grootste om mezwaai die je ooit zult maken van
energieverlies naar ener gie-winst.

Blijf je Powerstart toepassen!
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2. Jij bent de expert. Weet je nog waarvoor je aangenomen bent? Nee, niet om e-mail weg te

werken of te vergaderen. Wat is je belangrijkste taak of project? Zodra dat weer helder op je
netvlies staat, zorg je dat je daar elke dag 45 à 60 minuten ononderbroken aan werkt.
Telefoon uit, mail uit, collega’s uit. Als je werkelijk de tijd neemt om ergens over na te
denken en voortgang te boeken in je belangrijkste proces, waardeer je je eigen expertise en
voel je je goed over je slimme tijdsbesteding. Ervaar hoe heerlijk het is om écht de tijd te
nemen om zor gvuldig en ongestoord na te denken.

Ha! Hier ben je sinds donderdag al mee aan de slag. Neem elke dag tijd om je hersens lekker
hun werk te laten doen – ononderbroken!
3. Sta op . Als je even klem zit, in gedachten rondjes rent of je moe voelt: beweeg. Als je even

wandelt komen je hersenen weer in die geweldige alfa-golven en krijg je toegang tot de
beste ideeën. Ga in de lunchpauze naar buiten of investeer in een mini-trampoline voor
regenachtige dagen. Ook 2 minuten bewegen helpt, dus hup achter je computer vandaan
en loop een rondje. O, nog één tip: tips werken alléén als je zo ook echt uitprobeert.
4. Zorg extreem goed voor jezelf. Helaas gaat niemand anders dat voor je doen. Heb je

fantasieën over een maand in retraite gaan in een wellness-spa met een masseur en sushichef? Haal die ervaring een beetje dichterbij door in alles extreem goed voor jezelf te
zorgen. Rust voor je uitgeput bent, ontspan voordat je moe bent. Neem extra tijd voor het
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lezen van een verslag, ga tien minuten eerder van huis zodat je niet hoeft te haasten, neem
die extra luxe salade bij de lunch, doe dat raam open in de conferentiezaal. Kwaliteit loont
altijd en jij verdient het! Hoe kun je vandaag extreem goed voor jezelf zorgen?
5. Doe iets dat je al heel lang uitstelt. Of dit nu een sociale verplichting is (die brief aan je

suikertante waarin je bedankt voor haar gulle donatie), iets nuttigs (zonwering regelen op je
werkplek) of iets vervelends (je controle-afspraak bij de tandarts). Wat het ook is, zodra je
het gedaan hebt kom t er weer ener gie vrij. Je hoeft er namelijk niet meer elke dag aan te
denken. Voor vervelende klussen geldt: beloon jezelf uitbundig als je het gedaan hebt. Denk
aan chocolade, een lekker drankje, een goed boek, vrije tijd of een heerlijke avond uit.

En voor d e d u rfal: d e u lt ra-k rach t ige En ergizer
Zet de energie-turbo aan door gul te zijn met (échte) aandacht voor de mensen die jij
belangrijk vindt.
Energie trekt energie aan, dus omring jezelf met ener gieke, vriendelijke, aandachtige mensen.
Als je contact hebt met positieve, leuke mensen, geniet je daar samen van. Je geeft en ontvangt
tegelijk.
Een tastbare vorm van aandacht of een compliment werkt ook: geef een klein, onverwachts zomaar-cadeautje aan iemand die je liefhebt of graag mag. Dit kan je partner zijn, je kind, je
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kapper, maar ook een collega. Die onverwachte attenties zijn fijn om te ontvangen, en nog
fijner om te geven. Je kunt je nu al verheugen op de verrassing voor de ander.
Uiteindelijk begeef jij je in het midden van jouw sociale web van geliefden, fam ilie en
gewaardeerde collega’s. Bewust bezig zijn met de mensen die jouw om geving vormen, geeft
vertrouwen, rust en ener gie.

Helem aal op gel ad en ? Gooi je en ergie n iet t e grab b el.
Je hoeft niet meteen al je energie weer dun uit te smeren en onoplosbare klussen op te
pakken, te bemiddelen in conflicten of als enige vrijwilliger weer lootjes te ver kopen. Blijf trouw
aan je grote plan en blijf die dingen doen die jou energie geven. Hoe beter, fitter en gelukkiger
je voelt – hoe meer iedereen om je heen daar weer van geniet!

Vrijd ag verd iep in gsoef en in g:
Hoe meer je slaapt hoe slim mer je wer kt. Hoe kun je de week beter afsluiten dan met het
vooruitzicht op beter en langer slapen?

61

Bet er slap en leid t t ot slim m er w erk en
De meeste Nederlanders staan moe op. Volgens het Fonds Psychische Gezondheid
(www.psychischegezondheid.nl) presteren acht op de tien Nederlanders regelmatig minder
goed vanwege slaapproblemen. Want als je moe bent, prikkelbaar of gewoon niet helder
genoeg bent, werk je trager. Je ziet informatie over het hoofd. Je neem vaak ook onvoldoende
afstand van je werk en raakt ‘overbetrokken’.
Lekker slapen leidt direct naar meer efficiency op de werkplek. Wie een half uur eerder naar
bed gaat, levert de dag daarop meer kwaliteit en productieve tijd. Gewoon omdat je helder en
energiek bent.
Moe zijn is normaal geworden. Als ik een training geef, roept altijd wel iemand: ‘niet iedereen
heeft 8 uur slaap nodig hoor!’. Eh… inderdaad, zeg ik dan, maar de meeste m ensen hebben die
uren wel nodig. Ben jij zo’n wakkere waker wiens voorouders het vuur gaande hielden om de
wolven buiten de grot te houden: gefeliciteerd. Waarschijnlijk kun je echt een gezond, gelukkig
en productief leven leiden met 5 uur slaap per nacht. Dit geldt voor ongeveer 1 op de 10
mensen.
Ikzelf plus de meeste anderen behoren tot de mensen die acht en een half uur mochten
slapen terwijl de onvermoeibare waker de wacht hield. Waarom slapen we nu vaak korter?
Sinds de uitvinding van de elektriciteit is het minder logisch om naar bed te gaan als het
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donker wordt én we kunnen nu verdoofd voor de TV of de computer wachten tot we echt
instor ten.
Dat we de TV of com puter als m odern slaapm utsje gebruiken gaat
natuurlijk ten koste van onze gezondheid. Wetenschappers weten dat,
m aar bovenal voelen we het zelf. Voor wie ervaart dat elke dag m oe
opstaan niet de weg is naar een gelukkiger leven, heb ik de volgende
tip: ga eerder naar bed. Sim pel toch?

Top -act ie:
Ga deze week vroeger naar bed. Niet meteen een uur eerder, maar een pijnloos en vrijwel
onmerkbaar kwartiertje eerder. Als je dat bevalt, ga je volgende week nóg een kwartier
eerder naar bed. Zo coach je jezelf naar een nieuwe gewoonte.
Merk je dat je liever niet te vroeg naar bed gaat, omdat je dan ligt te piekeren over alles wat
nog gedaan moet worden? Als je merkt dat je hoofd nog te vol is met ‘to-do’s’, helpt het om
een goed herinnerings-systeem te creëren.
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Je hebt een systeem nodig om de infor matiestroom het hoofd te bieden. Je agendaplanning
is hiervan een onderdeel. Als je een goed systeem hebt, hoef je niets meer te onthouden. Je
parkeert de 200 grote en kleine taken die anders in je hoofd blijven zoemen.
Met een herinneringssysteem bedoel ik een informatieverwerkingssysteem waarin je
binnenkomende informatie en verzoeken verwerkt. Dit is niet een online, digitaal pakket,
maar de combinatie van tools in je computer (agenda, e-mail) en het gebruik van je
aantekeningen- en sorteermap. Welke geweldige geavanceerde gadgets je ook aanschaft op
je I-phone of laptop, je vergroot je efficiency alleen als je één sluitend systeem creëert.
De uitleg over het herinneringssysteem van Office Rescue past niet in dit e-book. Vraag die
‘relaxte en efficiënte’ collega welk systeem hij of zij gebruikt, of duik in de boeken van Kerry
Gleeson, David Allen of Julie Morgenstern. Uiteraard staan we je graag te woor d als je meer
wilt weten over het systeem dat wij gebruiken.
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W eek ein d ! W at n u ?
Je hebt het gewoon gedaan!
Dat betekent voor mij dat je iemand bent die zich inzet om zich persoonlijk te ontwikkelen, en
dat je beschikt over doorzettingsvermogen en lef.
Waar heb je je afgelopen week in verdiept?







Maandag: Bepaal je grens en respecteer die.
Dinsdag: Ontspan en pak de oorzaak van je stress aan.
Woensdag: Benut je energie slim met De Powerstart.
Donderdag: Creëer die felbegeerde Focus en Flow.
Vrijdag: Ener gize!

Als je elke komende werkweek deze technieken blijft inzetten, creëer je steeds meer tijd,
aandacht, ruimte en kwaliteit.

Wil je nog meer? Lees dan ‘De niet-zomaar-een-bonus’ en ga
voor eens en voor altijd ongewoon efficiënt om met je email.
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Bon u s
W ek je in n erlijk e
e-m ail-n in ja
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De n iet -zom aar-een -b on u s
Ben je lekker op dreef en kun je nog m eer ontspanning gebruiken? Doe je voordeel met deze
bonus.
Wek je innerlijke e-mail-ninja: 4 sleutels om jezelf te redden in een doorgedraaide wereld
Wat doen je collega’s op dit moment? Nee, laat me raden… Ze checken hun e-mail, waar of
niet? Het lijkt wel of iedereen verslaafd is aan deze focus-vernietigende afleiding. Waarom ,
waarom!? En belangrijker: hoe red je jezelf en je dierbare collega’s?
Onderzoek wijst uit dat elke keer als wij schakelen van de ene taak naar de andere, of als we
iets nieuws zien of onderbroken worden, onze hersens dopamine aanmaken. Dopamine werkt
als neurotransmitter en speelt een grote rol bij het ervaren van geluk en blijdschap. Zo krijg je
van het horen van je e-mail-alarm steeds een kleine dosis ‘happy-drugs’. Van berichtje naar
berichtje springen of steeds je mail checken telkens levert weer de volgende kleine dosis. Je
wordt een input-junkie. Je komt in een oppervlakkige high, die toch niet helem aal lekker
aanvoelt. Het is de opwinding waar je ingezogen wordt. Alsof je op zoek bent naar iets… iets
belangrijks. Toch weer even kijken. Toch nog even checken. Herkenbaar?
Een aantal jaar geleden coachte ik een zeer drukbezette manager. Ik zal haar Melia
noemen, omdat we het tenslotte over e-mail hebben. Ze maakte dagen van 10 tot 12 uur
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en de lol ging er langzaam van af. Ze kreeg ongeveer 60 mails per dag. Ze kon heel snel
de berg mails doorspitten, maar er bleven steeds nieuwe komen. Daarom checkte ze
continu haar inbox. Ze wilde de stroom ‘in toom houden’, ja ook tijdens vergaderingen, in
de lift, de auto en ‘s avonds thuis op de bank.
Melia ontving 60 mails per dag. Maar wat zou ze doen als dat er 100 zouden worden? Of
200? Haar strategie van ‘hard doorwerken en de klus verdelen in kleine stukjes’, was niet
toekomstbestendig. Ze zocht een systeem dat haar doelen en haar werk ondersteunde,
hoeveel er ook op haar bord zou komen te liggen.
Nu zou ik kunnen schrijven dat ik een ingewikkelde techniek heb geadviseerd, die ik van
een oude wijze Azteekse vrouw heb geleerd tijdens m ijn wereldreis. Maar dat zou niet
waar zijn. Ik heb Melia gewoon onze Office Rescue methode laten zien. Ze hoefde niet
ingewijd te worden, geen meesterproef te doen. Scheelt ook weer tijd.
Wat betekende dat voor Melia? Na een week was ze officieel ex-input-junkie. Ze besteedt
nu in plaats van twee-en-een-half uur per dag slechts één uur per dag aan haar mail.
Nee, niet door meer te gaan doen in m inder tijd, maar door haar aandacht bewust te
verleggen. De e-mail gebruikt ze nu waarvoor het bedoeld is.
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Wat is ze met haar overgebleven tijd gaan
doen? Ze is gaan focussen op haar
werkprocessen. Ze heeft bij elk proces
bedacht, hoe het makkelijker en slimm er
kan. Hoe ze m inder kan doen, zodat ze nóg
meer aandacht kan richten op belangrijke
zaken. Melia werkt in plaats van 60 uur nu
40 uur per week. Ze is een opleiding
begonnen. Ze slaapt weer goed. Ze koos
ervoor om in plaats van elektronische tekst
heen en weer te sturen, tijd te investeren in
haar geluk, carrière en persoonlijke
ontwikkeling.
Iedereen kan e-mailen. Of toch niet? Kun je
écht om gaan met je mail of is het voor al een
tijdverslindende, energieverslindende
afleiding geworden? Werken zonder
elektronische post is ondenkbaar, maar hoe
beheers je deze onuitputtelijke en
onbegrensde vorm van informatie-overload?
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M aak je in n erlijk e e-m ail-n in ja w ak k er
Vertrouw me, die is in jou aanwezig, op dit moment nog in een diepe slaap gewiegd door de
werkcultuur om je heen.

Sleu t el één : w ord w ak k er
Hallo! Wakker worden. Of op z’n Japans: sameru! Wat ook betekent ‘kom uit de droom’. Aan het
einde van deze week, maand of jaar geeft niemand je een schouderklopje om dat je zo veel email hebt weggewerkt. Ook kan ik je beloven dat je aan het einde van je mooie carrière niet
gelukzalig zult uitroepen: “O, wat heb ik toch een dynamische rol in het e-mailverkeer
gespeeld.” Nee dus. Bevrijd je van die illusie. Oké, wakker?

Sleu t el t w ee: rich t je volle aan d ach t op je d oel
Wat deed je ook al weer op deze werkplek? Wat heb jij beloofd dit jaar, deze maand, deze week
en vandaag te doen? Kijk – dát is belangrijk. E-mail is één van de m iddelen van communicatie
die jouw ontzettend belangrijke werk gemakkelijker zou moeten maken. Benut dit middel slim,
voordat je jezelf hypnotiseert en je in een staat van half-half werken belandt waarmee je alleen
maar half-half resultaat kunt boeken.
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Je kunt pas strategische beslissingen nemen over je werk, als je glashelder hebt waar je
verantwoordelijk voor bent. Zo neem je niet te veel hooi & zooi op je vork. Als je voor ogen
houdt waarvoor jij moet zorgdragen, kun je absoluut nog flexibel en collegiaal zijn, maar je
springt niet meer in ten koste van je eigen werkdoelen . Dat zou een beetje dom zijn, want dan
moet iemand ander jóu weer gaan helpen. Gewaar van je grotere plan op de werkplek verspil
je vanzelf ook m inder tijd aan het steeds openen van die elektronische enveloppen.

Sleu t el d rie: w eerst a verleid in g
Vanaf het moment dat je wakker wordt, tot je naar bed gaat, kun je je tijd vullen met prikkels
van buitenaf. Met nieuwe, slimme, schattige, oh-zo-leuke, bijzondere informatie op Facebook,
Instagram , internet, Twitter , etc. Voor je het weet raakt je doel bedolven onder al die stukjes,
beetjes, filmpjes, mailtjes en weetjes. Tot het je duizelt en je hoofd niet meer helder wil
worden… hoeveel koffie je ook drinkt. Je mooie aandacht heb je weer in duizend onbenullige
stukjes laten hakken. Klik, klik. Weg aandacht.
Die overload aan prikkels waar we mee te maken hebben, wordt echt niet minder.
Hoe weersta je die verleidelijke ‘nieuwe en snelle’ informatie? Door direct bij de start van je
werkdag te kiezen voor een echte Powerstart.
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Dit is een mentale-kick-start die je toepast vóórdat je je e-mail opent. Zodat jij zelf bepaalt waar
je aandacht naar toe gaat, en niemand anders. In dit e-book leg ik bij woensdag uit hoe je van
je ‘half-half-druk-druk-ik-loop-nu-al-achter-start’ een Powerstart maakt.

Sleu t el vier: vin d d e d erd e w eg
Met een wakkere geest, een helder doel en een hoge weerstand tegen verleiding, ben je er
helaas nog niet. Je zult het nu in de kantoorjungle moeten waarmaken. Zie hier: de laatste
sleutel. Vind de derde weg.

De derde weg gaat over doelgericht denken zonder op het
probleem te focussen.
Ik leerde vele jaren geleden over de derde weg in de dojo van mijn aikido sensei. De derde weg
gaat niet over het leveren van een gevecht. Je kunt al je gedachten over strijd, winnen of
verliezen, het onderspit moeten delven, een compromis moeten sluiten tussen wit en zwart of
nét niet krijgen wat je nodig hebt, achter je laten.
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In plaats van er lekker proactief op los te gaan werken of van het éne drama in het andere te
belanden, kun je ‘een derde weg’ bewandelen. Het is de strategie van ‘dichtbij en veraf’: door
emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel méér afstand te nemen, kom je dichterbij je doel.
Lukt het niet in één keer? Houd m oed. Omarm het gedachtegoed van dit e-book, doe de
oefeningen en je slaat de goede weg in. Een weg waarop je jouw kostbare energie niet
automatisch inzet om zogenaamde ‘pr oblemen’ op te lossen.

Wie goed is in problemen oplossen, krijgt steeds m eer
problemen om op te lossen.
Een werk-strategie is alleen succesvol als de resultaten van je harde werk leiden naar je doel.
Hoe helderder je doel voor ogen staat, hoe onbeduidender de problemen of obstakels lijken
die zich (schijnbaar) bevinden tussen jou en je doel in. Als het linksom of rechtsom niet lukt,
dan vliegt de ninja gewoon naar zijn doel. Spinjitzu! Over, onder of dwars door de problemen
heen.
Ga niet uit van veronderstellingen, verbaas je over niets en tja, doe eens gek: ga gewoon doen
waar je goed in bent.
Voor je het weet ben je ook e-mail-ninja Master en gebruik je de e-mail waarvoor het bedoeld
is: een ongelofelijk, fantastische manier om jouw belangrijke werk te ondersteunen.
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Office Rescue
W at d oet Office Rescue
n ou eigen lijk ?
“Office Rescue gaat veel verder dan de werkplek. Ik kreeg m eer tijd en ruim te voor wat ik werkelijk m et m ijn leven wil.”

M arijke Arendsen Hein, psychotherapeut

“Dit raad ik iedereen aan. In een paar efficiënte sessies weet Office-Rescue slim m e technieken aan te reiken voor een
helder hoofd, een total clean-desk en voor doelgericht werken en leven.”

Linda Reijerkerk, directeur Centrum voor Conflicthantering

74

Office Rescue helpt mensen om met veel minder stress
gewoon lekker te werken en zo topprestaties neer te zetten
vanuit inspiratie en plezier.
De continue stroom van informatie die we elke dag te verwerken krijgen is nog nooit in de
geschiedenis van de mensheid zo ontzettend groot geweest. Door de computer, internet en
de smartphone is de m ogelijkheid tot productiviteit de afgelopen jaren enor m toegenomen.
Maar waar vroeger het belang lag bij een hogere productie, draait het nu in organisaties om
impact. Ontwikkeling van nieuwe ideeën, nieuwe producten en nieuwe diensten onderscheidt
een afdeling of organisatie van de concurrentie. Hiervoor is het nodig dat kenniswerkers hun
talent en creativiteit in kunnen zetten. Daar is aandacht, focus en werkplezier voor nodig.
Het managen van die aandacht gedurende de werkdag is prioritiet num mer één geworden.

“Door inzicht in m ijn werkwijze en workload kon ik andere beslissingen nem en in de organisatie van m ijn werk.
Hierdoor besteed ik m ijn tijd weer aan de hoofdzaken en m inder aan bijzaken.”

Peter Wouters, Commercieel Directeur Achmea Corporate Relations
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Op de werkvloer hebben we te maken met continue ‘input’ bestaand uit reacties, opdrachten,
ideeën, veranderingen, vragen en klachten. Met deze input onderbreken we onszelf en onze
collega’s de hele dag door , zodat we niet meer goed kunnen concentreren en niet meer
kunnen focussen op wat écht belangrijk is. Door het ontbreken van deze aandacht ervaren
steeds meer mensen acute en chronische stress op het werk. Deze onmacht, ontevredenheid,
spanning en frustratie horen inmiddels bij het dagelijks werk.

De missie van Office Rescue is dat iedereen
die hoog-efficiënt wil functioneren zonder
stress, toegang heeft tot de allerbeste
technieken die écht werken.
“Een eye-opener: efficiënt werken gaat m eer over m indm anagem ent dan over tim em anagem ent. Ik heb het niet zo
druk als ik dacht, ik plan het gewoon niet voldoende. De uitkom st: m eer ruim te in m ijn hoofd om te reflecteren op
m ijn werk. De coaching was right-to-the-point, right to the heart and thus life changing.”

Inge Hutter – bestuurder Universiteit
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De Of fice-Rescu e-m et h od e b est aat u it d rie elem en t en :

 Onze totaal-aanpak. Onze coaching is gericht op autonomie en zelfsturing. Waar coaching
meestal ophoudt, gaan wij verder. Want naast nieuw inzicht, zelfvertrouwen en ruim te in je
hoofd, creëer je samen met Office Rescue een geheel nieuwe en super-succesvolle
werkstructuur. Die past bij jou.
Onze coaching is m eestal on-the-job of nabij de werkplek, zodat de je nieuwe inzichten en
verworven technieken direct kunt toepassen. Zo slijt je nieuw gedrag in terwijl je je agenda gebruikt
of e-m ail verwerkt. De technieken zijn optim aal afgestem d op jouw actuele praktijk.

 Onze aandacht voor de kern van het probleem. Als je alleen maar symptomen aanpakt
(tijdnood, chaos, volle agenda’s), los je het probleem niet op. We richten ons op de oorzaak,
zodat je voor eens en voor altijd afrekent met inefficiënt leven en werken.
Wat is jouw bron van inefficiënt gedrag? Vaak kom en we uit b ij onduidelijke doelen,
belem m erende overtuigingen of een com m unicatievraagstuk. Eenm aal aangepakt of rechtgezet
kom en je werkelijke doelen pas goed in zicht.

 Ons unieke 7-Stappenplan. Door middel van 7 essentiële thema’s creëer je stap voor stap
een nieuwe focus, overzicht en controle. Office Rescue combineer t hier mee op een unieke
manier m indmanagement met timemanagement en com municatietechnieken. Door deze
krachtige route worden de meest lastige situaties weer behapbaar.

77

Klanten ervaren Office Rescue als verrassend doeltreffend, niet in de laatste plaats door het
eenvoudig toepasbare 7-Stappenplan. Het 7-Stappenplan is een program ma van zeven na
elkaar te volgen stappen. Je bepaalt je doel, maakt een planning, onderneemt actie en
reflecteert. Hierdoor kom je weer toe aan je belangrijkste taken en voel je je voldaan en
gefocust.

78

Als je je voldaan voelt en focus ervaart, lever je vrijwel vanzelf een hoge(re) kwaliteit. Het
leveren van kwaliteit brengt weer ener gie en een geluksgevoel met zich mee. Zo stap je uit de
chaos en geef je sturing aan je eigen output. Je creëert persoonlijk succes.

Heb je nieuwe inzichten opgedaan door dit e-book? Kun je
een andere kant op denken of bewegen? Attendeer gerust
ál je (leuke) collega’s, LinkedIn- en Facebook-contacten op
Office Rescue. Voor je het weet heeft heel Nederland élke
week een topweek!
Office Rescue focust niet op het winnen van tijd, maar op jou. Zodat je zonder stress, drukte en
gedoe het mooiste van jezelf neer gaat zetten.
Wil je na dit E-boek meer weten over ons 7-Stappenplan, of een vrijblijvend gesprek om te
onderzoeken hoe we je kunnen begeleiden in een (team-)efficiency slag? We staan voor je
klaar!
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Ik nodig iedereen met een werkplek uit om
onze methode te volgen en het allerbeste uit
jezelf én je werk te halen.

“Ik ben m e nu m eer bewust hoe belangrijk het is om m ijn werk en privéleven realistisch te plannen – en hoe ik dat het
m eest efficiënt doe.”

Hans van de Weerd, algemeen directeur Artsen zonder Grenzen

“Het rendem ent van het traject sluit aan bij m ijn hulpvraag, m aar heeft dit gedaan op een veel fundam entelere wijze
dan ik van tevoren kon bevroeden.”

Beatrijs Stikkers, directiesecretaris KNCV tuberculosefonds

“Mij is een system atiek aangereikt die na jaren nog steeds onverkort werkt. Iedereen die m ij Office Rescue aanbevolen
heeft, gaf dat blijvend effect al als heel bijzonder aan en het blijkt dus ook waar te zijn!”

Coen Schippers, advocaat en mediator
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