
MINDER STRESS? BENUT TALENT!

Wat kan een organisatie doen om stress te

verminderen en burnout te voorkomen? Een eerste

inzicht is dat een stress en burnout altijd 2  

 medeplichtigen hebben: de werkgever en de

medewerker. Een medewerker die zich niet gezien

en gewaardeerd voelt loop eerder kans op burnout. 

 

Wat kun je doen om de creativiteit, energie en

talenten van medewerkers optimaal te benutten? 

En hoe leren medewerkers zelf beter omgaan met 

keuzestress, perfectionisme, te veel prikkels en

verwachtingen van anderen? Zet met de

medewerkers een eerste stap en verken samen de

valkuilen! 

 

De trainers Helene Baarda (Veluwecoach) en

Nanette Hagedoorn (Spring Training en Coaching) 

 

 

 

 

 

gebruiken in hun werk graag speelse, creatieve en

ervaringsgerichte vormen.

 

Centrale vraag in deze workshow voor

medewerkers is: waar zeg je JA tegen in jezelf en in

je leven? Wat is belangrijk voor je, waar krijg je

energie van? Wat zijn terugkerende en

stressverhogende activiteiten, ergernissen en

frustraties? 

 

Stresspreventie is geen cursus time management of

leren nee zeggen, maar een teruggaan naar jezelf

(wat zijn je energiegevers en krachtbronnen),

voelen wat je nodig hebt en daar naar handelen. 

 

Welke omgeving  en welk type leiderschap zorgt

ervoor dat je talent bloeit en hoe kan de omgeving

ervoor zorgen dat je batterijen niet leeglopen? 

HET 
NIEUWE 

Ja!  
Lichtvoetige korte workshow voor 
organisatie, scholingsdag of teamsessie     



Na afloop van deze ervaringsgerichte en

onderhoudende workshow:

 

         Herkennen deelnemers de factoren die

bijdragen aan hun gevoel van stress en spanning 

 

        Hebben deelnemers energiegevers en

energievreters ontdekt in hun werk

 

        Is het thema stress en overspanning in de

organisatie goed bespreekbaar

 

        Kunnen deelnemers eerste stappen benoemen

om hun energie en potentie te benutten

 

         Wordt inzichtelijk wat nodig is om te veel

stress en burn-out op de werkvloer te voorkomen.

 

WORKSHOW: HET NIEUWE JA! 

 Confronterend om te ontdekken dat er zo veel factoren zijn die zorgen dat ik continu

stress ervaar zonder dat ik het door heb.   

 

 

Meer weten? 

 

Vraag naar de mogelijkheden, ook voor

vervolgtrajecten op maat over stress- en 

burn-out preventie.

 

De workshow kost €575. Tot 1 oktober bieden

wij een aantrekkelijke kennismakingsprijs van

€450 (ex BTW)  

 

Voor aanmelding en contact: 

Nanette@springcoach.nl 

(06) 216 495 68 

BOEK voor 
1 oktober! 

Foto's: Jorgen Wilmsen


