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Je bent een topper! 
 
Want met het downloaden van dit e-book heb je de eerste stap gezet naar een fijner 

leven. Deze tips gaan je echt verder helpen. Want ik weet uit eigen ervaring hoe het 

voelt als het je niet meer lukt om alle ballen in de lucht te houden. 

  

Jarenlang werkte ik mij een slag in de rondte. Superverantwoordelijk voelde ik me. Voor 

alles en iedereen. Goed mijn best doen, zorgen voor een ander. Ik dacht dat ik altijd alles 

moest regelen. Natuurlijk wist iedereen mij altijd te vinden als er iets moest worden 

gedaan. Want ik zei toch altijd ja. Nee zeggen kwam niet in mijn woordenboek voor.  

 

Tot het moment dat ik helemaal vastliep. Ik knalde met mijn kop tegen de muur. Er 

kwam niets meer uit mijn handen. Zelfs de vaatwasser uitpakken was een uitdaging. 

Vanuit wilskracht krabbelde ik weer op en ik worstelde door zoals ik altijd had gedaan. 

Want natuurlijk moest ik nog steeds mijn best doen. Mijn lat lag enorm hoog. 

 

Tijdens mijn coachopleiding kwam het omslagpunt. De grootste ontdekking was wat 

mijn eigen rol was dat ik al het werk altijd op mijn bord kreeg. “You teach people how to 

treat you” was echt een eye-opener. Ik had mijn omgeving geleerd dat Ik het werk toch 

wel deed. Ze leunden altijd op mij en hoefden zelf niet in actie te komen.  

 

Zo wilde ik niet doorgaan en ik besloot om het anders te doen. Vaak had ik vlekken in 

mijn nek en trillende knieën. Maar ik ontdekte dat de wereld niet in elkaar stortte als ik 

een keer nee zei. Ik hoefde niet de hele wereld op mijn schouders te nemen. Ik leerde 

duidelijker zijn en beter mijn grenzen bewaken. Nog steeds verzet ik een heleboel werk, 

maar ik loop mezelf niet meer voorbij. Ik heb meer plezier in wat ik doe. Dat maakt mij 

ook een leuker mens. Voor mijzelf, voor mijn gezin en de mensen om mij heen. En dit 

gun ik jou ook. En daarom deel ik met jou mijn gouden tips. Zodat jij ook weer kunt 

genieten van je leven. 

 

Diane   
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Herken je dit? 
 
Thuis en op je werk ben jij de rots in de branding. Je voelt je overal verantwoordelijk 

voor en houdt continu alle ballen in de lucht. ’s Avonds en in het weekend neem je werk 

mee naar huis. Doordat je te veel van jezelf vraagt, laat je steken vallen. Je staat altijd 

aan, bent altijd bezig om voor alles en iedereen te zorgen en je loopt jezelf continu 

voorbij. Je bent doodop.  

 

Je hebt nergens zin in. Je hoofd staat nooit stil en je wou dat er een knopje op zat zodat 

je al die gedachten even uit zou kunnen zetten. Alles is je te veel en elke dag voelt als 

een worsteling.  

 

Soms schrik je als je ’s ochtends in de spiegel kijkt. Wie is die vrouw met dat afgetobde 

gezicht? Met die fletse ogen, bleke wangen en dat gespannen lachje om de mond? Haar 

ogen lachen niet mee en een grappige opmerking van je partner kun je steeds minder 

goed waarderen. Je hebt een kort lontje, slaapt beroerd, je vergeet dingen, je kunt je niet 

concentreren en laat steken vallen. Je hebt steeds vaker last van kleine kwaaltjes. 

Hoofdpijn, buikpijn en een zere maag. Het is er langzaam in geslopen zonder dat je het 

echt door had. Zo doordraven is geen optie, dat weet je zelf eigenlijk ook wel.  
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Wil jij minder ballen in de lucht? 

 
Omdat ik weet hoe zwaar deze worsteling kan zijn en hoe lastig het is om hulp te vragen, 

deel ik met jou mijn gouden tips. Dit heeft mij geholpen om het anders te gaan doen 

waardoor ik meer plezier heb in wat ik doe. En dat gun ik jou ook.  

 

Deze tips helpen je om anders naar je werk en de dingen die je doet te kijken. Je gaat 

ontdekken wat echt belangrijk voor je is en wat je anders kunt doen zodat je niet in een 

burn-out terecht komt. Want jezelf voorbijrennen houd je niet langer vol. Er moet echt 

iets gebeuren want voor je het weet zit je met een burn-out op de bank. 

 

Hoe zou het voor je zijn als je niet meer elke avond achter je laptop zit om je werk af te 

maken? Dat niet al het werk op jouw bordje terechtkomt? Dat je niet meer het gevoel 

hebt dat je overal alleen voor staat? Maar dat je je weer energiek en opgewekt voelt en 

tijd en zin hebt om leuke dingen te doen met je gezin en voor jezelf zodat je weer kunt 

gaan genieten?  
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Mijn drie gouden tips voor jou 
 
 
Tip 1 Tijd krijg je nooit meer terug 
 
o Als je veel overwerkt en dus meer tijd aan je werk besteedt dan de uren waarvoor je 

wordt betaald, dan gaat dit ten koste van je gezin, je familie en jezelf. In de meeste 

gevallen krijg je die overuren betaald. En waarschijnlijk heb je inmiddels een mooi 

spaarpotje gevuld waar je leuke dingen van kunt doen. Een keer vaker uit eten 

tijdens je vakantie in Frankrijk? Die mooie laarzen in de etalage waar je al tien keer 

langs bent gelopen? Of gaat dit extraatje onmerkbaar op aan de wekelijkse 

boodschappen?  

o Ik werk zelf ook altijd hard en ben de laatste die zal zeggen dat je je niet voor de volle 

100% in moet zetten voor je werk. Maar wat levert al dat extra werken jou nu echt 

op? En wat is de waarde van dit spaarpotje als je kijkt naar wat dit van jou vraagt? 

Wat kost het jou om elk weekend je werk mee naar huis te nemen en bijna elke 

avond achter je laptop te zitten?  

o Je tijd is kostbaar en de tijd die voorbij is, krijg je nooit meer terug. Het is dus 

belangrijk om je tijd te besteden aan de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Aan 

zaken waar je plezier aan beleeft en die er voor zorgen dat je leven de moeite waard 

is.  

o Als je eerlijk bent tegen je zelf. Wat is voor jou echt belangrijk? En waar zou jij dan het 

liefste je vrije tijd aan besteden? 
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Tip 2 Verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk voelen 
 
o In mijn werk en thuis voelde ik mij altijd verantwoordelijk voor alles. Ik nam vaak de 

hele wereld op mijn schouders omdat anderen het lieten liggen en ik ervan 

overtuigd was dat ik het maar moest doen om te voorkomen dat alles fout zou 

lopen. Omdat ik veel te veel naar me toetrok, liep ik mijzelf vaak voorbij. Totdat ik 

steeds beter het verschil begon te zien tussen verantwoordelijk zijn en 

verantwoordelijk voelen.  

o Ik ontdekte dat het leven een stuk makkelijker werd als ik me vooral bezig hield met 

de zaken waar ik ook echt verantwoordelijk voor was. Toen ik me minder druk 

maakte om zaken waar ik me alleen maar verantwoordelijk voor voelde maar 

eigenlijk niets mee hoefde, viel er een last van mijn schouders.  

o Ik leerde beter loslaten en hield tijd over om me bezig te houden met het werk dat 

echt van mij was. En het positieve was dat anderen meer in actie kwamen. Want 

voorheen gingen ze er klakkeloos van uit dat ik het wel oppakte. Nu ze zagen dat dat 

niet zo was, gingen ze ook zelf aan de bak. Natuurlijk pak ik nog steeds wel zaken op 

die niet direct van mij zijn en laat ik echt niet alles uit mijn handen vallen. Maar in die 

gevallen maak ik wel altijd de bewuste keuze om iets te gaan doen. 
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Tip 3 Neem de regie weer in handen  
 
o Je baalt van die regenbui waardoor je doorweekt thuiskomt van het boodschappen 

doen. Geïrriteerd ben je als je ziet dat de afwas nog op het aanrecht staat als je 

thuiskomt en je gezinsleden lekker onderuit hangen op de bank. En je vloekt 

binnensmonds als je collega al weer te laat is met het aanleveren van de informatie 

voor jouw presentatie morgen en je vanavond nog aan de slag moet om de 

presentatie aan te passen.  

o Er zijn situaties waar we geen invloed op hebben zoals het weer. Vaak maken we ons 

ook druk om zaken waar we zelf weinig aan kunnen veranderen maar die we wel om 

kunnen buigen als we gaan kijken naar onze eigen rol en de zaken waar we wel 

invloed op kunnen hebben. We zijn gefrustreerd en blijven dan vaak hangen in de 

negatieve gedachten. Of we pakken het zelf maar op omdat de ander het toch niet 

doet.  

o Doordat we niet de regie in handen nemen om het echte probleem aan te pakken, 

houden we de situatie in stand. Anderen hoeven niet in actie te komen en ook een 

volgende keer gebeurt precies hetzelfde. We kunnen andere mensen niet 

veranderen. maar waar we wel invloed op hebben is hoe we zelf met een situatie 

omgaan. Bij praktische zaken kunnen we ons zelf voorbereiden. Als je bijvoorbeeld 

een regenjas had meegenomen voordat je op de fiets stapte, was je minder 

doorweekt geweest.  

o De andere situaties kunnen wat lastiger zijn. Dan gaat het vaak ook over onze eigen 

rol. Je baalt ervan dat alles altijd op jouw bordje ligt maar wat doe je daarin zelf? Pak 

jij het altijd op zodat de ander achterover kan leunen? Gaat iedereen er altijd vanuit 

dat jij de dingen wel doet, thuis en op je werk? Vaak is dit er zo ingeslopen dat 

iedereen dit heel normaal vindt. Jij hebt de anderen als het ware ‘geleerd’ dat er van 

hen niets wordt verwacht. Ook dit kun je veranderen. Denk er bijvoorbeeld over na 

wat je wilt dat verandert en wat je kunt doen om de situatie thuis en op je werk om 

te buigen zodat jij niet altijd degene bent die altijd overal voor zorgt?  

o Ga hierover met elkaar in gesprek. En wees duidelijk in wat jouw wensen zijn. Want 

als jij niet duidelijk aangeeft wat je wilt dat anders wordt, dan verandert er niets. En 
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natuurlijk krijg je te maken met wat gemopper. Want de situatie was voor hen heel 

comfortabel en nu moeten ze zelf aan de slag. Wees daarop voorbereid. Toon begrip 

maar houd vast aan je wensen. Langzaamaan zul je zien dat de situatie verandert als 

jij laat zien dat het voor jou belangrijk is.  

o En niet onbelangrijk: laat af en toe de boel de boel. Laat het los, laat de 

verantwoordelijkheid bij de ander en geef de ander de kans om het op zijn of haar 

manier te doen.  
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Zorg goed voor jezelf 

 
En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Een drukke baan, 

de zorg voor je gezin, mantelzorg voor je ouders. Je bent elke dag druk en ’s avonds val 

je oververmoeid in je bed. Je vraagt veel van jezelf maar je bent natuurlijk geen machine.  

 

Goed voor jezelf zorgen zit in goed eten, bewegen en dingen doen waar je van kunt 

genieten. Af en toe even de boel de boel laten is heel gezond. Een goede balans tussen 

inspanning en ontspanning is belangrijk. Vergelijk het met een elastiekje. Als je er te lang 

aan trekt dan knapt het uiteindelijk. Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. ’s Avonds 

na het even een ommetje maken, een rondje fietsen, naar de sportschool, op de koffie 

bij vrienden, gezellig uit eten met je partner of gewoon een avondje met een boek op de 

bank. 

 

 
Bonustips  
 
Op de volgende bladzijde vind je nog een aantal bonustips die je helpen om goed voor 

jezelf te zorgen. Print deze bonustips uit en hang ze op een plek waar je ze regelmatig 

ziet. Bijvoorbeeld in je kledingkast of in de badkamer.  

 

Misschien zijn ze soms een open deur maar mijn ervaring is dat het soms nodig is om 

jezelf hier even aan te herinneren. 
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Het is niet ineens allemaal anders 
 
Ik hoop dat deze tips je hebben geholpen om weer wat meer grip te krijgen op je 

agenda. Ik kan me voorstellen dat je leven er niet ineens heel anders uitziet. Als je 

gewend bent om altijd voor iedereen klaar te staan en alles te regelen, dan verander je 

dat niet van het ene op het andere moment. Dan heb je wat meer nodig om het anders 

te gaan doen.  

 
Vind je het bijvoorbeeld het lastig om nee te zeggen? Weten anderen jou altijd te vinden 

voor een klus en weet je niet goed hoe je klussen van je bordje af moet houden? En wil 

je het anders gaan doen? Maak dan een afspraak via 06-83 60 45 14 of per e-mail 

d.steenbruggen@coachunique.nl. Ik help je graag om het anders te gaan doen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CoachUnique 

Borculoseweg 38 

7161 HA Neede 

06-83 60 45 14. 

www.coachunique.nl 

info@coachunique.nl 
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