
Doel: In gesprek over relaxed werken. Weet van elkaar wie minder ontspannen 
werkt en wie meer en krijg tips welke ze vandaag nog kunnen toepassen. 

1. Dia 5 en 6 is plenaire. Probeer ook door te vragen, laat de meeste even kort 
aan het woord. Dit is een onderwerp die ze niet vaak bespreken. 

2. Van Dia 7 t/m 13 worden diverse tips gegeven, niet alles is misschien 
relevant voor dit team. Kies er een stuk of 3. Eindig wel altijd metl dia 14 (de 2 
minuten break), voer deze ook echt ter plekke met elkaar uit (geeft weer 
even een energie boost!) 

3. Slide 15. Post-its plakken of als je deze toolbox digitaal/online doet: Gebruik 
dan de gebrieksvriendelijke en gratis tool: https://ideaboardz.com/. Als 
teamleider zet je makkelijk de vragen neer (section) en elk teamlid kan 
tijdens de toolbox zelf digitale  post-its plakken. 

https://ideaboardz.com/


www.slimstehandentoolbox.nl

RELAXED WERKEN
Hoe ga jij om met hectische dagen op het werk? En dan hebben we 
het nog niet eens over de combi met je privé. In deze toolbox krijg je 
handige tips waardoor jij hopelijk jouw werk in de toekomst relaxter 

kan gaan uitvoeren! 

http://www.slimstehandentoolbox.nl


15-20 min

Pen/
papier 1. Hoe relaxed/ontspannen doe jij je werk? 

2. Tips algemeen

Klop-klop 2 minuten break

3. Tips aan elkaar 



Geef jezelf een cijfer van (1-10) hoe relaxed/ontspannen doe jij 

over het algemeen je werk? 
(1 = totaal niet ontspannen altijd gestresst en druk in het hoofd 

10 = altijd chill, nooit stress)

Doe je deze toolbox digitaal/online? Geef dan antwoord in de chat! 



Vraag aan de 2 personen die zichzelf het hoogste cijfer gaven:

Hoe komt het (denk je) dat jij relaxed/ontspannen je werk doet?



Vraag aan de 2 personen die zichzelf het laatste cijfer gaven:

Hoe komt het (denk je) dat jij minder relaxed/ontspannen je 

werk doet? 



TIP: de 3 minuten koffie-break
Tijd voor koffie! Maar niet zomaar een koffie. Even helemaal weg uit 
je werk (met je hoofd).

> Zeg tegen jezelf: ‘’Ik ga nu even lekker genieten van mijn bakkie!”
> Ruik aan je koffie
> Neem aandachtig de eerste slok
> Je bent nu even koffie aan het drinken en niks anders!



TIP: de 3 minuten muziek-break
Muziek werkt altijd. Voor je door rolt in je andere taak/naar de 
volgende klus. Zet je favoriete (up-tempo) nummer aan en leef je 
helemaal in het nummer. 

Dansen? Mag! Meezingen > als je alleen bent;). 



TIP: mini break 30 seconden!
1. Ga goed op je stoel zitten en zet je voeten plat op de grond.
2. Zit rechtop met je ogen open
3. Adem vanuit je buik in en uit
4. Adem in door je neus en uit door je mond
5. Doe dit 7x totaal en tel in gedachten mee

Voel je je rustiger? Dan was dit dus zeker even nodig! 



TIP: ZEG VAKER NEE
Vroeger (al helemaal als kind) had je geen moeite met nee zeggen. Wilde 

je iets niet, dan zei je gewoon nee. Helaas vinden we dat steeds lastiger, 
omdat we ons willen bewijzen en willen laten zien dat we hard werken.

Toch moeten we ons realiseren dat als je weinig nee zegt, je te veel hooi op 
je vork neemt met stress als resultaat. En we moeten ons beseffen dat de 

ander het niet erg vind als je nee zegt.

 Kan je lastig nee zeggen?  Ga oefenen en zeg wat vaker nee.



TIP: STAY POSITIVE
Wat motiveert jou? Denk hier eens overna, dit kan van alles zijn. Een 

vakantiefoto, foto van je kind, lekker muziekje, een quote, .. Zorg dat je dit in 
de buurt hebt, op je mobiel, uitgeprint op je werkplek/in je bus. Dit zorgt dat 

je positiever blijft!  



TIP: PRAATJE MET COLLEGA
Praat niet altijd en alleen over werk met elkaar. Heb het over je interesses, 

over iets dat je leuk vindt. Wij mensen zijn sociale dieren, door relaties op te 
bouwen kun je aan je werkstress ontsnappen:).



Teveel dingen die je moet doen (werk en/of privé). Hoe maak je nou een 
keuze wat je wel of niet gaat doen? Gebruik daarvoor deze matrix! 

Vak 1: Geef dit echt prioriteit
Vak 4: Niet doen! 

TIP: TO DO MATRIX

Urgent Niet Urgent

Belangrijk 1 2

Niet Belangrijk 3 4



TIP: Klop-klop 2 minuten break
Klop jezelf om relaxed aan het werk te blijven!
> Klop met je vlakke hand
> Begin met je linkerarm (met je rechterhand) van boven naar 
beneden
> Doe hetzelfde met je rechterarm
> Klop dan op beide schouders, op je onderbuik
> Klop je benen van boven naar beneden
> Wrijf in je wangen
> Tik met 10 vingers op je kruin
Klaar! 



De vorige tips kan iedereen doen. Jullie doen hetzelfde werk en 
weten wat stressvol kan zijn en hoe je hiermee om kan gaan. 

Neem 2 minuten de tijd om een tip of actie op te schrijven wat jij 
zelf doet om relaxed te worden. 

Deel dit met elkaar!

Digitaal? https://ideaboardz.com/.

 

https://ideaboardz.com/


Schrijf voor jezelf op: 

● Welke drie tips (uit deze toolbox of van elkaar) ga jij 
komende week is een keer uitproberen? 

● Maak duo’s en spreek met elkaar af volgende week kort te 
zitten of te bellen om  je ervaring te delen over de tips die je 
hebt uitgeprobeerd! 

 


