
 Workshop: Grip op je stress storm

Introductie + toelichting (film) 

Oefening 1: Stress hantering 
 

Inhoud week 1 
 

Oefening 2: Breng jouw gevoelens       
en emoties in kaart + schema    

Oefening 2a: Deel jouw ervaring met een ander   
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Het buddy systeem



2.  Gezonder eten

3.  Meer bewegen

4.  Minipauzes buiten

5.  Minder alcohol

6.  Andere mindset over stress

Top dat je er bent! Ben je samen met je buddy klaar om een geheel nieuwe kijk 
op stress te krijgen? Vergeet alles wat je hebt gehoord en gelezen over de 
schadelijke werking van stress. Bouw samen met mij én je buddy aan een 
genuanceerde kijk op stress. Jij bent namelijk van nature uitgerust met 
hulpsystemen. Zodra je dit beseft maakt je lichaam al andere stoffen aan. 
Onthoud dat de stress respons zelf ervoor zorgt dat er stoffen vrijkomen die jou 
vervolgens aanzetten tot een bepaald gedrag. De bredere kijk op de stress 
respons zorgt dat je deze actief kunt gaan inzetten. De workshop neemt jou 
stap-voor-stap mee richting een nieuwe manier om te dealen met stress in je 
leven.

Naar uitleg over het buddy systeem 
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Ben je klaar om de storm te luwen?

Het Buddy systeem 50% betere resultaten

Wat fijn dat je de workshop samen met een buddy gaat volgen! Want 
daardoor haal je betere resultaten en kun je de stof beter opnemen. 
Voordat je start met de workshop is het goed als jij en je buddy eerst 
goede afspraken maken en meer lezen over het buddy systeem. 

1

https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://coachingvitaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Buddy-systeem-50-betere-resultaten.pdf
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress


2.  Gezonder eten

3.  Meer bewegen

4.  Minipauzes buiten

5.  Minder alcohol

6.  Andere mindset over stress

In deze eerste pdf vindt je de link naar de film en naar de opdrachten (1, 2 en 
2a) van week 1. In de film wordt de basis gelegd voor de workshop en krijg je 
belangrijke informatie over de stressrespons. Na het bekijken van de film 
vervolg je de workshop met het uitvoeren van de oefeningen 1 t/m 2a. Het is 
een uitdagend programma voor jou en je buddy om te volgen. Neem daarom je 
tijd. Je hoeft de workshop niet in vier weken uit te voeren. Maar neem het wel 
serieus. Anders is het zonde geweest van je geld.

Naar de introductiefilm (met gesproken 
toelichting), duur: ca. 20 minuten. 
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De inhoud van week 1
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https://vimeo.com/ireneschaap/workshop
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress


2.  Gezonder eten

3.  Meer bewegen

4.  Minipauzes buiten5.  Minder alcohol

6.  Andere mindset over stress

Naar oefening 2: breng jouw gevoelens  
en emoties in kaart + schema
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In drie opvolgende stappen ga je aan de slag om een methode te leren 
die de basis legt voor de rest van de workshop. Oefen de stappen zo 
vaak als mogelijk zodat het steeds makkelijker wordt om het op elk 
gewenst moment toe te passen. 
 
 
 
 

Oef. 1: Stappenplan omgaan met stress 

Naar oefening 1

Oef 2: Breng jouw gevoelens en emoties in 
kaart + schema
Deze opdracht is gericht op het noteren of 'vangen' van jouw stroom 
van gedachten. Het gaat om alle gedachten, gevoelens en emoties die 
in je bewustzijn naar boven komen. Soms ben je je niet eens echt 
bewust van deze gedachten. Daarom is deze oefening zo waardevol en 
deze stap mag je echt niet overslaan! 
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http://coachingvitaal.nl/wp-content/uploads/2017/06/Beter-met-stress-oefening-2.pdf
https://coachingvitaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/week-1-opdracht-2.pdf
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://coachingvitaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Week-1-opdracht-1.pdf


2.  Gezonder eten

3.  Meer bewegen

4.  Minipauzes buiten5.  Minder alcohol

6.  Andere mindset over stress
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Nieuwe informatie opnemen en nieuwe gewoonten aanleren kosten 
tijd en inzet. Je zult ervaren dat je veel profijt gaat hebben van het 
buddy systeem.Toch kan kan het je moeite kosten om de workshop in 
de vingers te krijgen, zeker als je gestrest bent. Een coachgesprek is 
er speciaal voor jou om in te zetten als je behoefte hebt aan extra 
ondersteuning. Je kunt het coachgesprek ook verdelen tussen jullie 
twee. Zodat je elk een half uur met mij kunt afspreken! In de winkel 
kun je het gesprek afrekenen. 
 
 
 
 
 
 
 

Dit onderdeel is een onmisbare stap voor jou om te nemen. In de 
oefening lees je meer over de bedoeling en uitvoering. Door het met je 
buddy en daarnaast nog met iemand anders te delen, maak je het effect 
extra krachtig. 

Oef. 2a: Deel jouw ervaring met een ander 

Naar oefening 2a

Coachgesprek

Naar de winkel
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https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://coachingvitaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Week-1-opdracht-2a.pdf
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://coachingvitaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Week-1-opdracht-2a-buddy.pdf
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://coachingvitaal.nl/product/telefonisch-opvolggesprek/


2.  Gezonder eten

3.  Meer bewegen

4.  Minipauzes buiten5.  Minder alcohol

6.  Andere mindset over stress
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Heb je vragen over de workshop? Kom je ergens niet uit? Stuur dan 
een mail naar mail@coachingvitaal.nl. Of stuur een WhatsApp 
bericht. 

Contactgegevens

Telefoon: 06 424 89 223 
E-mail: mail@coachingvitaal.nl 
Site: coachingvitaal.nl 
 

Succes met de workshop! 
 

Irene Schaap
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https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress
https://vimeo.com/ireneschaap/beter-met-stress

