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Voorwoord 

Mijn naam is Sija Dupré. 

Ik coach zorgprofessionals om weer te genieten van hun werk, grenzen aan te geven 

en balans te krijgen tussen werk-privé en inspanning-ontspanning. 

Weer ‘Gewoon’ Werken na Corona heb ik voor jou geschreven om de volgende reden. 

Tijdens de Corona crisis heb je heel hard hebt gewerkt, vele uren gemaakt en je hebt de 

vreselijkste dingen meegemaakt. Dankbaar werk lijkt mij, maar nu ben je moe en misschien 

zelfs uitgeput. Nu het aan het coronafront iets rustiger wordt en jij weer toekomt aan rust en 

jezelf, wordt er van je verwacht dat je het “gewone” werk weer “gewoon” oppakt. Maar je 

rugzak zit nog zo vol en je krijgt je hoofd amper leeg. 

Want wat is er nog gewoon na Corona? Na alles wat jij hebt meegemaakt? Na al dat leed 

wat jij gezien hebt. Je leven hebt geriskeerd.  

Er begint nu een leven van na Corona. Maar dat leven voelt krampachtig. Je komt voor 

andere keuzen te staan.  

Misschien kreeg je psychologische hulp tijdens de corona crisis, maar nu, nu moet je zelf 

verder. Af en toe bespringt je de angst om terug te keren in die “gewone’ werkomgeving. Je 

bent hier waarschijnlijk niet de enige in, jouw collega’s zullen dit gevoel ook hebben, of een 

groot deel ervan.  

Ik kan je helpen weer op te starten. Herstarten is namelijk stap voor stap tot een nieuwe 

balans komen. 

Met dit e-book wil ik je simpele, praktische tips geven om zelf de regie te behouden in jouw 

leven en in jouw werk om werkstress of een burn-out te voorkomen. 

 

 

Ontspannen groet,  

Sija Dupré 

werkstresscoach 
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Inleiding 
 

Terug op de “gewone” werkvloer en dan ……..  Hoe kom je weer in balans na de corona 

hectiek en wat kun je doen om werkstress te voorkomen. 

Er is een nieuwe jij ontstaan in de afgelopen tijd, met nieuwe normen en waarden en dat is 

oké. 

Want hard werken is niet erg, daar wordt je moe van en daar kun je snel van herstellen. Dat 

heb je afgelopen crisis ook ervaren. Met alle waardering en het fijne teamgevoel dat er toen 

was. Maar nu moet je weer verder in het ‘normale’ leven en werk. Heb je hier nog energie 

voor? Waar sta je eigenlijk? Waar wil je staan? Doordat je zo lang werd geleefd heb je daar 

lange tijd niet bij stilgestaan, dat hoefde ook niet. Maar de nieuwe jij heeft hier wel behoefte 

aan. Deze kan niet meer op oude voet verder gaan.  

Hoe herken je de stresssignalen en hoe reageer jij daarop? Zodat je kunt blijven genieten 

van je werk en voldoende energie overhoudt voor zowel werk als privé. IN BALANS. In een 

nieuw evenwicht. 

 

Waar te beginnen …… 

 

Het allerbelangrijkste is dat jij je happy voelt bij wat je doet of beslist. Doe geen dingen 

overhaast en laat je niet onder druk zetten.  

Maak eerst afspraken met jezelf. Neem de regie in handen van jouw leven en jouw werk en 

laat de terugkeer op de werkvloer je niet overkomen. 

Hoe zorg je voor goede begeleiding en wat doe je als het je toch te veel wordt? 

Hieronder geef ik je enkele tips die jij kan meenemen in jouw terugkeer op de werkvloer 

 

Lees gauw verder………
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Stress is niet altijd ongezond.  
Stress is een hele natuurlijke en ook gezonde reactie van het lichaam.  

Het heeft je tijdens de Corona crisis geholpen om goed te presteren. Het maakt je alert, 
geconcentreerd en efficiënt, net wat je toen nodig had. 
 
De spanning maakt het lichaam klaar voor actie en dat was hard nodig om te kunnen 
reageren in deze bedreigende situatie. Als dit een korte periode duurt, is dat niet erg. Maar 
als je niet meer kunt ontspannen dan bouw je een ‘hersteltekort’ op, die levensbedreigend 
kan zijn. 
 
Dus na de crisis terug naar gezonde stress die voldoende is bij ‘gewoon’ werken. 

Tip 1) Ga op zoek naar jouw stress factoren 
Een goede zelfreflectie is belangrijk bij het herkennen van stressfactoren 

Herken jij jouw stressfactoren? Weet jij waar jij stress van krijgt? Natuurlijk van het werken 

tijdens de Corona crisis heb jij stress gekregen. Maar waar kreeg jij dan precies stress van?  

Weet je dat jouw stressfactoren van 3 pijlers komen? Dit zijn werk(druk), gedrag & karakter 

en je persoonlijke omstandigheden. Heb jij inzicht in jouw factoren? 

Schrijf  eens voor jezelf uit, waar jij stress van krijgt: 

 -Op het werk (druk) 

- Door je eigen gedrag? (denk aan perfectionisme, pleasen, controle willen hebben)  

- Bij je persoonlijke situatie? (welke ballen houd je allemaal in de lucht?) 

Zijn de pijlers in balans dan ben je weer ont-strest en heb je weer werkplezier. 
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Tip 2) (H)erken de stress-signalen bij jezelf 
Je weet nu waar stress vandaan komt 

Dan komt de volgende stap: Herken en niet onbelangrijk, erken je stresssignalen. Welke 

klachten herken jij bij jezelf als je spanning voelt opkomen? Dit kan van alles zijn. Vaak 

voorkomende klachten zijn: concentratieproblemen, slecht slapen, hoofdpijn, pijn op de 

borst, piekeren of het werk niet los kunnen laten.   

 

Doe zodra je de eerste signalen voelt direct een stap terug! 

Zet een kruis in je agenda en zorgt dat je voldoende ontspanning in je leven kunt vinden. Jij 

bent nu belangrijk, de nieuwe jij en die kan goed voor zichzelf zorgen na deze crisis. 

Het zal heel fijn zijn als je de klachten of de stressvolle situatie kan voorkomen met de 

volgende tips: 
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Tip 3) Balans tussen inspanning en ontspanning 
Wij weten allemaal dat je hard moet werken in de zorg.  

Maar van hard werken krijg je in principe geen stress, je wordt er alleen maar moe van.  

Heel vaak zijn het de randverschijnselen waar jij je aan ergert wat de stress veroorzaakt. 

Probeer thuis te ontspannen. Of ga in ieder geval datgene doen, waar je weer energie van 

krijgt. Neem meer tijd voor jezelf. Zet af en toe een kruis in je agenda! 

BALANS. Dat is het antwoord op alles.  

Soms mag je best iets meer doen voor een ander. Je moet alleen leren wanneer wel en 

vooral ook wanneer niét. Sowieso geldt: niet te vaak en niet te veel.  

Gun jezelf een herstelperiode als je werkdruk voelt. Waarin je alleen dingen doet die je leuk 

vindt en ontspanning geven zoals wandelen, lezen, yoga, muziek luisteren, sporten of 

handwerken. Het maakt niet uit wat, als het jou maar weer energie geeft.  

 

Goed zorgen voor jezelf is de basis om goed voor anderen te kunnen zijn. 
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Tip 4) Stel duidelijke grenzen 
Welke grenzen wil jij bewaken? 

Wat kan jou helpen om weer op een gewone manier te werken? Bij het weer omschakelen 

naar normaal, kun je misschien gelijk eens kijken of je niet meer kunt veranderen in je 

manier van werken. Waar liep je in de pre-coronatijd tegenaan?  

Wat wil je nog wel blijven doen en wat pertinent niet meer? 

Wil je op je vrije dagen niet meer gemaild of geappt worden door je werk? Geef dit dan aan. 

Respectvol naar de ander en met liefde voor jezelf. 

Wil je niet meer overwerken, kijk dan naar de mogelijkheid om dit te verdelen met je 

collega’s.  

Wil je die cursus niet in je vrije tijd doen? Ga in gesprek met je leidinggevende wat er nog 

meer mogelijk is. Misschien moet je er wat overuren voor inleveren, maar die heb je toch 

genoeg en vrij nemen daarvan, is vaak niet mogelijk. Dit kan dus een goed oplossing zijn. 

Waar ligt jouw grens? Weten anderen dat ook? Grenzen hebben een doel: jou beschermen 

waar het nodig is. 

Jij zult zelf moeten ontdekken waar jouw grens ligt. Je zult die grens ook zelf moeten 

bewaken. Niemand anders kan dat voor jou doen. 

Vind je dit moeilijk? Schrijf dan eens op welke ballen jij allemaal in de lucht houdt. Wat doe je 

allemaal op je werk voor taken. En in je privéleven? Zet hierachter dan de tijd die je er 

dagelijks of wekelijks mee bezig bent.  

Bedenk daarna of je een taak of meerdere taken kan laten vallen. Misschien kun je taken op 

een later tijdstip uitvoeren of overdragen aan iemand anders. En nu niet invullen voor die 

ander hè? Dat die het ook al druk heeft bijvoorbeeld. Nee, het gaat hier over jou en niemand 

anders. 
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Tip 5) Stop met pleasen 
In mijn coaching kom ik veel vrouwen tegen die het anderen graag naar de zin willen 

maken.  

Daar is niets mis mee. In de zorg is dat ook eigenlijk wel een must. Totdat het ten koste gaat 

van jezelf en je eigen belangen en je levensvreugde in de knel komen.  

Anderen voor jezelf laten gaan, ook wel pleasen genoemd, is jezelf wegcijferen en dat geeft 

stress.  

Denk vanaf nu eens na, voordat je iets doet voor een ander. Vraag jezelf af: doe ik het voor 

mezelf of doe ik het om door die ander geaccepteerd te worden?  

 

“Tijd is het meest kostbare dat je hebt, denk daarom goed na hoe jij hem invult” 

 

Tip 6) Leer NEE zeggen 
Nee zeggen tegen een ander, betekent JA zeggen tegen jezelf.  

Vind je dat echt heel moeilijk, om NEE te zeggen, zeg dan in ieder geval niet altijd meteen 

automatisch ‘JA’, maar vraag bedenktijd.  

Zeg dan bijvoorbeeld:  

Ik moet kijken of het in mijn agenda erbij past en kom er later op terug. 

Je ontwikkelt deze vaardigheid door te oefenen met kleine, niet zulke belangrijke dingen.  

Overweeg de mogelijkheden die je hebt en zeg bewust JA als je dit echt wilt. Wat kan er nog 

bij die ballen die jij in de lucht houdt? Of moet je er één inruilen voor een nieuwe?  

Vind je dit moeilijk dan heb ik een online training voor jou: ‘Leer respectvol NEE zeggen, 

zonder schuldgevoel’. Meer info: https://werkstressindezorg.nl/online-workshop-leer-nee-zeggen/ 

https://werkstressindezorg.nl/online-workshop-leer-nee-zeggen/
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Tip 7) Wees lief en eerlijk voor jezelf 
Lief voor jezelf zijn, dat mag jij ook.  

Ik krijg vaak terug dat dat egoïstisch zou zijn. Lief zijn blijkt heel moeilijk! Wel één van de 

moeilijkste opdrachten die ik geef tijdens mijn coaching. Maar wie heeft jou ooit gezegd, dat 

je zo streng moet zijn voor jezelf? Heb je dit met je opvoeding meegekregen of heb je jezelf 

dat aangeleerd?  

Probeer eens het MOETEN om te draaien naar WILLEN.  

Moet je het doen of wil je het doen?  

Zowel thuis als op je werk. Moet je het NU doen of wil je het NU doen?  

 

Jij maakt de keuze en niemand anders. 

 

Tip 8) Accepteer en laat los 
Weet je dat loslaten eigenlijk accepteren is “het is wat het is”.  

Ja makkelijk zeg, hoor ik je nu denken. Maar denk eens aan al jouw frustraties als jij blijft 

vasthouden aan alle dingen van voor de crisis. Vooral met de dingen die niet in jouw 

invloedsfeer liggen.  

Nee,  de nieuwe jij gaat loslaten (wat overigens niet opgeven is).  

Leg het neer bij degene die er wel invloed op heeft en focus je daarna op dingen waar jij wel 

invloed op hebt. 

 

Accept what you can’t change. Change what you can’t accept 

 

Leren loslaten kun je leren in mijn online-training:  ‘Loslaten doe je zo! met een stappenplan.  

Meer info op mijn website: https://werkstressindezorg.nl/loslaten-en-accepteren-training/ 

https://werkstressindezorg.nl/loslaten-en-accepteren-training/
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Tip 9) Balans tussen geven en ontvangen 
Geef je alleen of kun je ook ontvangen?  

Is geven en ontvangen voor jou in balans? Durf jij om hulp te vragen bij een collega?  

Misschien lukt het al beter nu, na de crisis? Hou dit dan vast. Want als je het in de crisis kunt 

dan kan je het erna ook. Zeker de nieuwe jij kan dit. 

Die collega wil jou echt graag helpen, net zoals jijzelf graag een ander hulp aanbiedt.  

- Wat houdt jou dan tegen om hulp te vragen?  

- Waarom is dat niet in balans bij jou? Heb je hier al eens over nagedacht? 

Hulp vragen is niet alleen belangrijk voor taken die gedaan moeten worden op de werkvloer, 

maar ook vragen om mentale ondersteuning als het je eventjes teveel wordt. Als je te maken 

krijgt met een situatie die nare herinneringen bij je oproepen. 

 

Tip 10) Wie of wat kan jou helpen? 
Bedenk wie of wat jou kan helpen om weer ‘normaal’ te gaan werken.  

Heb je iemand waar je af en toe mee kunt sparren, die jouw valkuilen snel herkent en je 

hierop kan attenderen? Misschien kun je op het werk een buddy krijgen waarmee je de 

werkzaamheden en jouw gevoel hierbij mee kan bespreken? 

Je kunt ook gebruik maken van je innerlijke hulpbronnen (zoals ademhaling, creativiteit, 

flexibiliteit). 

En natuurlijk positiviteit. Beëindig iedere werkdag positief door te bedenken wat je leuk vond 

die dag. Welke leuke mensen heb je gesproken en van wie je vandaag een complimentje 

hebt mogen ontvangen. Alleen al door daar eens bij stil te staan, kun je jezelf soms 

stimuleren om de dag vrolijk(er) door te komen. 
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Waar ik jou bij kan helpen! 
Met een effectief coachtraject 

In dit traject kan ik jou stap voor stap begeleiden naar stressvrij werken, zodat je voldoende 

energie hebt voor je werk, maar ook voldoende energie overhoudt voor je privéleven. 

Na dit traject: 

• Heb je je energie stapsgewijs leren opbouwen voor jouw werk, maar ook voor je privé 

leven. Het is weer in BALANS. 

• Kun je duidelijk aangeven wat je kan en wat je wilt. Je kunt jouw GRENZEN 

bewaken. 

• Bouw je kleine MICROPAUZES in door de dag heen. 

• Lukt het je om FOCUS te houden, waardoor je vol ZELFVERTROUWEN weer je 

medische handelingen kunt doen. 

• Kun je afwegen wanneer NEE zeggen even nodig is zonder schuldgevoel te krijgen. 

Maak een afspraak voor een vrijblijvend ont-stress-sessie op 

https://werkstressindezorg.nl/gratis-online-ontstress-sessie/ 

https://werkstressindezorg.nl/gratis-online-ontstress-sessie/

