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We zijn met z'n allen druk, druk, druk. We
rennen de hele dag door en vinden het raar

dat we aan het einde van de dag geen
energie meer over hebben om leuke dingen

te doen.
Wanneer je een drukke baan hebt en je

neemt niet voldoende tijd om te herstellen
kan dit je op de langere termijn in de

problemen brengen. In dit e boek volgen 10
tips die je gaan helpen om met meer

ontspanning je werkdag door te komen. Ik
wens je veel plezier met het lezen en hoop

dat ik je kan helpen om je stress te
verminderen.

Energique groet

Miranda

Inleiding



01
Eerder opstaan
Start je dag eens een half
uurtje eerder en gebruik dit
half uur om even rustig
wakker te worden en te
bedenken waar je dag over
mag gaan. Zodra jij je focus
ergens op legt zal je brein
je volgen en je helpen.

02
Geen afspraken
Het zal niet voor iedereen
opgaan, maar als het lukt raad
ik je aan om het eerste
werkuur geen afspraken te
plannen. Gebruik dit moment
om even rustig op te starten,
je prioriteiten van de dag te
stellen en je voor te bereiden
op dat wat komen gaat.
Wanneer je je meteen in
afspraken stort begin je je dag
alweer gestrest en dat is juist
wat we niet willen..

03
 

Productieve uren

Ga eens bij jezelf na wat je meest productieve uren
zijn. Voor de meeste mensen is dat in de ochtend,
maar misschien werkt het bij jou anders. Plan de
lastige werkzaamheden op deze momenten en vul
de andere, minder productieve uren, met makkelijke
klussen.



04
Goed afronden
Probeer tussen de
verschillende klussen door
even te stoppen. Plan een
korte pauze in.
Rond daarnaast de ene
klus goed af voordat je met
een nieuwe klus begint.
Leun bijvoorbeeld even
rustig achterover in je stoel
en haal even 10 keer rustig
adem. Of haal even wat te
drinken en ga naar de wc.
Dit brengt heel veel rust in
je brein en zal je helpen
meer te ontspannen.

05      De juiste mindset

Je kunt je dag beginnen met de gedachte
 ‘ik moet zoveel doen vandaag, ik weet niet
hoe ik  het allemaal voor elkaar moet
krijgen’. Of je kunt denken ‘ik heb vandaag
een hele dag de tijd om lekker veel werk te
verzetten, waar zal ik eens beginnen?’.
Wees je bewust van je gedachten en zorg
dat je met de juiste mindset aan je dag
begint.



06 Cluster je werkzaamheden
 Wanneer er werkzaamheden zijn

die op elkaar lijken zorg er dan
voor dat je ze clustert. Werk ze
dan achter elkaar af en je kunt
weer iets van je to do list
afstrepen. Dit scheelt je veel meer
tijd dan wanneer je het tussendoor
steeds doet. 

07
Check je mail op gezette tijden
 
 

 
We zijn geneigd om de hele dag door
onze mail in de gaten te houden. Doe dit
niet, het kost veel tijd en levert weinig
op. Kijk op gezette tijden naar je mail en
handel ze dan af. Als er echt urgente
dingen zijn pakken mensen de telefoon
wel of komen ze bij je langs.



08
Kom in beweging
Een goede tegenhanger
voor stress is beweging.
Voeg dus meer beweging
toe aan je dag. Loop
bijvoorbeeld eens wat
vaker bij je collega’s langs
met je vraag i.p.v. een mail
te sturen. Zo heb je meteen
ook meer persoonlijk
contact. Twee vliegen in
één klap dus.

09
Lunchwandeling
Kom tijdens je pauze in
beweging. Ga buiten
wandelen, bij voorkeur in
een groene omgeving. Zo
doe je weer voldoende
energie op om ook je
middag goed door te
komen. 

10
Energiegevers
Wat geeft jou energie? Maak
hiervan eens een top 10 en
zorg ervoor dat je elke dag
minstens 1 energiegever
toevoegt aan je dagelijkse
leven. Dit gaat zorgen voor de
juiste balans.



Volg en like
Energique 

https://www.facebook.com/energiqueenzo

https://www.instagram.com/energiqueenzo/


