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Sessie 3

Welkom bij ‘Versterk jezelf’
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• De sessies zijn op voorhand opgenomen.

• Er is een hulpverlener beschikbaar in de chat. Je kan vragen stellen 
via de chat.

• Lessen a.d.h.v. powerpoint en individueel werkboekje: 
https://www.cggwaasendender.be/preventie/versterk-jezelf

• Neem werkboekje en/of pen en papier bij de hand.

• Na afloop krijg je automatisch een mail met de heruitzending en 
een link naar de werkboekjes/powerpoints.

• Evaluatieformulier op het einde van deze sessie.

Praktisch

https://www.cggwaasendender.be/preventie/versterk-jezelf
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1. Wat is stress?

2. Waarom krijg ik stress? Hoe ga ik ermee om?

3. Stress aanpakken: stappenplan.

Overzicht sessies
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• Werken aan de onderkant van je balk: de stutten

• Focus op de toekomst: weten waar je naartoe wilt en hoe je de 
tocht (vol met hindernissen) kan aanpakken?

• Aanzet tot een actieplan

• Oefening voor thuis en take home message

Sessie 3
Overzicht
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Werken aan de onderkant van de balk

Wat ondersteunt jou? 
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Leven krimpt in

Problemen

Leven
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Leven krimpt in

Problemen

Leven
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Leven krimpt in

Problemen

Leven
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Leven krimpt in

Problemen

Leven
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Leven terug uitbreiden

Problemen

Leven
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Leven terug uitbreiden

Problemen

Leven
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Leven terug uitbreiden

Problemen

Leven
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• Neem je balkmetafoor er terug bij.

• Welke stutten zijn er momenteel?

• Welke stutten waren er, die er niet meer zijn?

Oefening

Leven uitbreiden

Werken aan de onderkant van de balk
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Veelgestelde vragen…
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Stress aanpakken
Hoe kan ik ermee omgaan? 
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• Welke stutten kan je extra bij creëren?
➢Wat is voor jou belangrijk/helpend?
➢Waar leef je voor?

Leven uitbreiden
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‘Hij die niet weet 
waarheen hij vaart, 
heeft nooit wind in 

de zeilen’
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Ons levenskompas
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• Intieme relaties

• Ouderschap

• Familie (los van intieme relaties en ouderschap)

• Vrienden/sociaal leven

• Werk/opleiding

• Ontspanning/plezier

• Geloof/spiritualiteit

• Burgerzin/gemeenschapsleven

• Gezondheid/lichamelijk welzijn

• …

Levensterreinen
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• Hoe belangrijk is dit levensterrein?

• Hoe tevreden ben je er over?

Oefening
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• Intieme relaties

• Ouderschap

• Familie (los van intieme relaties en ouderschap)

• Vrienden/sociaal leven

• Werk/opleiding

• Ontspanning/plezier

• Geloof/spiritualiteit

• Burgerzin/gemeenschapsleven

• Gezondheid/lichamelijk welzijn

• …

Oefening

Hoe belangrijk zijn deze 
levensterreinen?

Hoe tevreden ben je er 
over? 



Veelgestelde vragen…
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Actie plannen

We maken de oefening omtrent de levensterreinen 
verder concreet.
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• Kies een belangrijk levensterrein.

• Wat wil je bereiken, welke richting wil je uit?

• Wat is de eerstvolgende kleine stap die je kan zetten in die richting? 

• Maak het concreet:

• Wat?

• Wanneer?

• Waar?

• Met wie?

• Hoe?

• …

Actie plannen
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Doel:

• Wat: elke dag naar buiten voor frisse lucht en wat 
beweging

• Wanneer: tijdens de middagpauze

• Met wie: eventueel met mijn partner of een 
vriendin die in de buurt woont

• Waar: in de omgeving van mijn huis

• Hoe: korte wandeling om tot rust te komen in de 
natuur, niet op gsm kijken, geen muziek

Levensterrein gezondheid

Voorbeeld
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Doel:

• Wat: tijd met mijn kinderen doorbrengen, tonen hoe graag ik hen 
zie

• Wanneer: na het werk tot aan het avondeten bezig zijn/spelen met 
de kinderen

• Met wie: eventueel met mijn partner

• Waar: maakt niet uit

• Hoe: gsm aan de kant, hen laten voorstellen wat ze willen doen…

Levensterrein ouderschap
Voorbeeld
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• Kies een levensterrein.

• Wat wil je bereiken, welke richting wil je uit?

• Wat is de eerstvolgende kleine stap die je in die richting kan 
zetten? Brainstorm met jezelf!

• Maak het concreet (wat-wanneer-waar-met wie...)

Oefening
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EN DAN: DOEN!

De laatste en belangrijkste stap is het plan uitvoeren.
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Actie

Kleine stappen in de juiste richting + volhouden + tijd =

ONGELOFELIJK VERSCHIL!

MBockstaele
Getypte tekst
Bron spreuk: boek 'Compound effect' van Darren Hardy

MBockstaele
Getypte tekst

MBockstaele
Getypte tekst

MBockstaele
Getypte tekst

MBockstaele
Getypte tekst

MBockstaele
Getypte tekst
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Vergelijk het met een balans:
• Iedere kleine stap is een storting aan de voor jou

belangrijke kant van de balans.

• In het begin zie je geen verschil in de balans – het 
gewicht aan de andere kant werkt tegen jou.

• Maar als je blijft volhouden, zorgt één kleine
storting op een moment voor het 'tipping 
point'. Vanaf dan slaat de balans om, gaat het 
gemakkelijker en werkt het gewicht in jouw
voordeel

• Er zijn altijd stortingen aan beide kanten – je hoeft
niet 100% perfect te zijn. Het volstaat 51% van de 
momenten het voor jou belangrijke te doen.

Gebruik de kracht van actie en gewoontes
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• 'De meest praktische en haalbare manier om 
te veranderen wie je bent, is te
veranderen wat je doet.'

• Neem kleine, gerichte acties in de richtingen
die voor jou belangrijk zijn – en ervaar de 
resultaten.

Meer weten/zelf aan de slag: lees het boek hiernaast
afgebeeld (in het Nederlands: 'Elementaire gewoontes')

Begin klein...eindig groot!
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‘Iedere tocht van duizend kilometer, 
begint met een enkele stap’ 

Lao Tzu



Hindernissen
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Het is niet de berg die we 
overwinnen, maar onszelf
- Edmund Hillary –
één van de eersten die top van de Mount Everest bereikte
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• Geen zin hebben/geen fut hebben

• Uitstellen

• Niet durven

• Denken het niet te kunnen

• Vrezen dat je gaat afgaan

• Geen neen durven zeggen

• Te weinig tijd hebben

• …

Hindernissen in onszelf…
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Welke hindernissen ervaren jullie zelf? 

Poll
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• Kijk naar je werkblad met doelen en acties

• Plan je acties: wanneer ga je iets doen?

• Zet eventuele reminders in je agenda/gsm…

En DOE!

Oefening voor thuis

Sessie 3



• Stress is normaal en menselijk.
• Dagelijkse stress + acute stress = totale stress
• Lange periode van meer stress kan invloed hebben 

op je functioneren

• Leer je eigen stresssignalen herkennen!
• Wat ondersteunt jou? Wat vermindert de stress?

• Verander wat je kan veranderen en accepteer wat je niet 
kan veranderen!

• Wat is belangrijk voor jou? 
• Waar wil je concreet naartoe? Zet de eerste stap! 

Take home message

Sessie 3




