


F�n dat j� je hebt geregistreerd om dit gratis e-magazine te
ontvangen. Het thema is t�dloos en richt zich tot iedereen, van
werknemers tot studenten en ondernemers.  Ik wil hiermee
mensen zoals j� bereiken, om hen te ondersteunen in deze
uitdagende t�den.
 
Leven, werken en ondernemen in balans, vanuit jouw kern. Dat
was al pittig alvorens Corona op ons pad kwam.  Work / life
balance is immers geen evidentie in onze maatschapp�, waarin
we vooral hollen en dus weinig stilstaan. In maart 2020
verhoogde voor velen de druk. Thuis werken, pre-teaching,
home schooling, leren zoomen of werken met teams, meer
zelfsturing, micromanagement van leidinggevenden of net het
tegenovergestelde, verplicht sluiten als ondernemer of jezelf
heruitvinden, … 
 
Het is er alvast niet gemakkel�ker op geworden. Je zou je 24 uur
per dag kunnen verliezen in de workload die sommige beroepen
erbovenop hebben gekregen. Tegel�kert�d loopt ook je
huishouden verder én heb je misschien ook zelf plots volt�ds je
kinderen (en partner) in huis, dewelke de nodige aandacht en
ondersteuning vragen. 

Welkom
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Welkom
In m�n prakt�k sla ik graag de brug tussen welz�n én de
arbeidsmarkt en werk ik rond stress, burn-out,
loopbaanbegeleiding, leadership en work/life balance. Als HSP
en multi-creative focus ik ook vaak op deze thema’s en als
doorgewinterd zelfstandige begeleid ik ook ondernemers. Ik
filterde daarom een aantal thema’s uit m�n online cursussen en
trajecten, om deze te verwerken in dit gratis e-magazine. Ik
hoop jou daarmee te kunnen inspireren.
 
Na het downloaden van het e-magazine zal je in totaal 7 weken
na mekaar een e-mail ontvangen, waarb� ik telkens verder
inzoom op een hoofdstuk om dit nog te verdiepen. Ik sta daarb�
steeds open voor feedback en ja, ook typfouten die ik niet t�dig
gespot heb, mogen m� gemeld worden, graag zelfs! 
 
 
Heb je vragen of wil je m� bereiken? 
Mail dan naar Karine@walkthetalkcoaching.be 
 
 
Ik wens je alvast veel leesplezier!
 
Karine Van Oosterbos 
Levensgenieter & single mom entrepreneur
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FIRST, LET'S TALK ABOUT STRESS
Stress, het is een onderwerp dat iedereen wel kent. Maar wat is
nu eigenl�k stress? 

Stress is een functie van je lichaam en helpt je om te kunnen
bl�ven overleven. Zo simpel is het eigenl�k. Sommige situaties
ervaren w� als positieve stress en andere gebeurtenissen als
negatieve stress. Want hoe herkenbaar is deze zin voor jou:
“Och, ik heb een beetje stress nodig om te kunnen presteren…” 

Maar, zo is het niet voor je lichaam. Je lichaam ervaart beide
soorten stress als negatief. Dat betekent dat deze 2
stresshormonen in je l�f, cortisol en adrenaline, diegenen die het
meest bekend z�n, op volle kracht gaan werken. Cortisol zorgt
ervoor dat je kan bl�ven doorgaan onder stress. En adrenaline
zorgt ervoor dat je de ongemakken die daarmee gepaard gaan
niet voelt. De p�n verdw�nt op dat moment en daardoor kan je
bl�ven presteren.
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Fysiek gezien mogen die stresshormonen 20 minuten in je
lichaam aanwezig z�n. Na 20 minuten zou je lichaam moeten
beginnen met trillen. Op dat moment gaat de lading, de stress,
de spanning uit je lichaam verdw�nen waardoor je terug in je
natuurl�ke staat komt. Dieren doen dit spontaan, w� mensen
z�n dit verleerd.

In deze jachtige t�d, helaas, ervaren mensen immers wel vaak
langer dan 20 minuten stress. Stress kan gepaard gaan met een
volle mailbox of met een work/life balance die niet goed loopt. Er
z�n heel veel factoren die mensen stress bezorgen, waardoor je
heel snel in chronische stress terecht komt.

Je kan spreken van chronische stress als  je 300 dagen na elkaar
in een stressvolle situatie zit. Dat l�kt lang, maar denk
b�voorbeeld aan een huis kopen. Dat is op zich wel een leuke
situatie maar het kan nog wel eens wat aanslepen voordat je
effectief de sleutel hebt. En dan moet je ook nog eens inpakken
en verhuizen. En een huis, dat is nooit af!
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Een voorbeeld 
Iemand vertelt je dat h� een zwaar auto-ongeluk heeft
gehad en zegt: “Ik ben uit dat wrak geraakt, maar ik
begr�p totaal niet hoe ik dat voor mekaar gekregen heb.”
Wel, dank z� die 2 stresshormonen dus.



Een zwangerschap duurt 9 maanden en inwerken in een nieuwe
baan dat doe je ook niet in 1,2,3. Zelfs een huwel�k plannen
vraagt t�d. Ook deze situaties zorgen dus voor stress. Wanneer
je in chronische stress gaat, komt je lichaam niet meer in
ontspanning. Al die spanning zet zich vast in je l�f, je spieren
komen onder spanning te staan en stilaan kr�g je lichamel�ke
klachten.
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3 tips om het niet zover te laten komen

Om chronische stress te verm�den, is het belangr�k ervoor te
zorgen dat de spanning toch je lichaam kan verlaten. De
eenvoudigste manieren z�n: 
 
TIP 1: ADEMEN

Het l�kt echt simpel en dat is het ook. Ademen doe je sowieso,
maar nu ga je er bewust mee omgaan.  Als je stress voelt, adem
dan 1 tel heel diep in en in 3 tellen heel langzaam uit. Je zal
merken dat de spanning uit je schouders gaat.  Als je dat een
keer of 3 tot 15 herhaalt, dan merk je dat je lichaam meer
ontspant en dat je meer zuurstof  in je hoofd kr�gt. Je kan weer
helder denken en je stress op een andere manier aanpakken. Je
laat je niet overspoelen door de emoties die met die stress
gepaard gaan.



TIP 2: INSPANNING LATEN VOLGEN DOOR
ONTSPANNING. 

Als je niet zelf zorgt voor ontspanning dan kom je al heel snel in
een periode van 300 dagen stress terecht. Dat betekent dat je
veel bewuster moet omgaan met je t�d en je activiteiten. Als je
b�voorbeeld hebt gepoetst kan het z�n dat je direct denkt: ‘Goh,
de ramen zouden eigenl�k nog gelapt moeten worden’. Neem op
dat moment even afstand en vraag jezelf af of dat echt NU moet
gebeuren. 

Neem even een break, pak een tasje thee, een kop koffie, een
glas water. Ga er even b� zitten en voel of er spanning in je
lichaam zit en, opnieuw, waar jouw ademhaling zich bevindt. 
 Door even bewuster te ademen kan je lichaam voelen dat er na
de inspanning opnieuw ontspanning volgt en kan je weer
verder. Je merkt dat je niet alt�d bezig hoeft te z�n. Gun jezelf op
mentaal, emotioneel en ook fysiek vlak een rustmoment na een
inspanning zodat je kan bl�ven functioneren.
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TIP 3: VAN MOETEN NAAR WILLEN 

Al dat moeten! Vaak moeten we dat alleen maar van onszelf en
niet omdat iemand anders ons dat heeft opgelegd. Gewoon nog
maar de uitspraak  ‘ik moet iets doen’, zorgt ervoor dat je je een
beetje slechter voelt en dat de stress al in je lichaam zit. Ik kocht
vorig jaar een t-shirt met als opschrift “Moet just niks” en echt
waar, dat t-shirt dragen werkt bevr�dend.
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Vervang deze zin eens door “Ik mag naar een trouwfeest dit
weekend”. Je zal merken dat, wanneer je zegt ‘ik mag’ dat jouw
mondhoeken meteen naar boven gaan en je eigenl�k dan al een
beetje lacht. En dat maakt dat het dan ook niet meer als een
‘moet’ wordt ervaren maar als iets leuks dat je mag gaan doen.
Want hey, een feestje, hoe leuk is dat!

Een voorbeeld 
‘Ik moet naar een trouwfeest dit weekend’.
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FIRST, LET'S TALK ABOUT STRESS

Natuurl�k wil je je kinderen op t�d op school kr�gen. Als je
eenmaal weet dat dat is wat je wil, bedenk dan wat je daarvoor
nodig hebt en doe het gewoon. Zelfs als dit betekent dat je
hiervoor best jouw wekker 10 minuutjes eerder zet. Niet omdat
je moet, maar omdat ook j� graag wil dat jouw kids t�dig op
school arriveren.
 
Stel dat het antwoord nee is: “Eigenl�k wil ik dat niet” Als je
b�voorbeeld geen zin hebt om vanavond nog de vaatwasser te
vullen en aan te zetten. Dan is dat ook een antwoord en doe je
het niet. Dump een aantal dingen. Je hoeft niet alt�d alles
meteen te doen.

Anderz�ds … je kan jezelf nog een aanvullende vraag stellen
“Wat wil ik dan wel?” Goh, eigenl�k wil ik morgen graag
ontb�ten in een opgeruimde keuken. Weet je wat, ik stop alles
meteen in de vaatwasser zodat ik die morgenochtend meteen
kan uitladen en een opgeruimde tafel kan dekken met proper
servies. En zo is de afwasmachine vullen en aanzetten geen to
do taak meer, maar een middel om te bekomen wat j� graag wil.

Een voorbeeld 
‘Goh, ik moet er elke morgen voor zorgen dat m�n
kinderen op t�d op school z�n. Ik moet ze op t�d op
school kr�gen.
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Deze 3 tips maken dat je jouw dagdagel�kse stress op een veel
makkel�kere manier kan gaan transformeren. Je gaat niet meer
boven de stress-thermometer uitst�gen en komt ook niet in een
emotie terecht die jou de situatie fout doet inschatten. 

Zo ga je weer echt voelen dat je jezelf in de hand hebt. Want je
wil echt niet in die 300 dagen chronische stress terecht komen,
want dan steven je op een burn-out af. En dat wil niemand.

FIRST, LET'S TALK ABOUT STRESS



We starten met het in kaart brengen van jouw work/life balance
en we doen dit op twee manieren. Waarom? Omdat work/life
balance vaak één van de grote thema’s is b� stress en b� burn-
out. Soms omdat stress op het ene domein zwaarder doorweegt
dan op het andere, soms omdat je op beide vlakken stress
ervaart. In onze maatschapp� is dat niet verbazend. We willen
immers alles en we willen het nu. Als je bedenkt dat amper twee
generaties geleden een gezin met tweeverdieners in de
minderheid was, dan is work/life balance een vr� recent thema.
Eentje waar we allemaal nog onze weg in aan het vinden z�n.
En waarb� we vaak het gevoel hebben dat de oplossing buiten
onze controle ligt.  
 
Work/life balans vinden en behouden is tegenwoordig echt niet
meer zo eenvoudig. Vroeger ging je naar je werk en verwachtte
jouw werkgever dat je je privé leven gewoon thuis liet. En
wanneer je thuis kwam zei je partner: “Laat het werk maar op
het werk, we z�n thuis nu.” En dat lukte, verbazend genoeg, dan
ook vr� goed.
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Maar in een wereld waarin social media, smartphones, internet,
etc. ervoor zorgen dat je eigenl�k constant bereikbaar bent, is
dat niet meer zo evident. Ook met thuiswerk, wat enorm wordt
gepromoot, komt de werkgever letterl�k jouw woonkamer
binnen. H� l�kt te veronderstellen dat j� ook buiten de werkuren
aanwezig bent, mails checkt, telefoons beantwoordt, etc. Of
verwacht j� dat gewoon van jezelf ? 
 
Daarom spreek ik trouwens niet graag over work-life balans,
maar over life balance. Laten we dit even visueel weergeven. In
de figuur hieronder zie je een driehoek. Je kan deze driehoek
bek�ken als een theater metafoor. In een theater heb je
bovenaan een regisseur. En die regisseur heeft een verhaal voor
ogen. H� wil dat verhaal op de scène brengen en h� wil dat het
publiek echt begr�pt wat h� eigenl�k wil weergeven. 
 
Dat betekent dat die regisseur heel goed weet wat h� zelf wil.
Daarom gaat h� op zoek naar acteurs, die hier een rol gaan
vertolken. Ze gaan zich identificeren met die rol en gaan
evengoed soms een masker dragen om die rol nog veel beter
over te laten komen. Denk b�voorbeeld aan iemand die een
politie uniform aandoet. De regisseur wil van deze mensen dus
een bepaald gedrag.. 
 
K�k zelf eens b� de mensen rondom je, dan hoor je hen heel
vaak vertellen wat ze aan het doen z�n. Stel je dan de vraag:
“Z�n ze aan het doen wat ze zelf willen, of z�n ze eigenl�k iets
aan het doen wat iemand anders wil. Een baas, een partner,
vrienden, de maatschapp�, de kinderen. Z�n ze eigenl�k een rol
aan het spelen in het verhaal van iemand anders of in dat van
zichzelf?”

WORK LIFE BALANCE
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Wat als je vastzit in een bepaalde rol?
 
Als je merkt dat je doet wat anderen van je verwachten, zet
jezelf dan eens even op de plek van het publiek. Het publiek k�kt
naar wat die acteurs allemaal doen en gaat daar iets b� voelen.
De mensen in het publiek kr�gen emoties als de rol goed is
ingevuld en gaan, gekoppeld aan die emoties, daar ook een
betekenis aan geven. En in het beste geval komt dat overeen
met wat de regisseur eigenl�k voor ogen had, zodat dat verhaal
ook effectief duidel�k wordt.

WORK LIFE BALANCE

REGISSEUR

DOENDENKEN

ACTEURPUBLIEK
VOELEN



W W W . W A L K T H E T A L K C O A C H I N G . B E

Zet even 2 stappen achteruit

Bek�k jezelf eens een keer van op afstand en ga eens k�ken
naar wat je nu precies de hele dag doet. Welke rollen zie je jezelf
opnemen en hoe voelt dat nu eigenl�k? Dan ga je je misschien
zelf bewust worden van je vermoeidheid of je merkt dat je heel
veel verantwoordel�kheden buiten jezelf legt. Je wordt je ervan
bewust dat je niet echt aan het doen bent wat je zelf zou willen
doen. 
 
Het gevaar is nu dat er heel veel “niet-helpende” gedachten
naar boven komen. Heel veel ja-maars die maken dat je dat
gedrag toch in stand gaat houden, terw�l het gedrag niet echt
helpt. B�voorbeeld gedrag zoals ‘ik bl�f toch maar verder doen’
door de gedachte ‘ik kan niet anders als alleenstaande moeder’
of ‘M�n partner gaat dat niet goed vinden dat ik ⅘ werk.’. 
 
Maar als je dat bl�ft doen, als je geen evenwicht gaat vinden,
dan word je nooit de regisseur van je eigen leven. Dan ga je niet
te weten komen wat je nu eigenl�k zelf wil. En hier begint het
mee. Voor een goede (work)-life balans is het heel belangr�k om
te weten wat je zelf wil.

WORK LIFE BALANCE
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jouw werk
je hobby’s
t�d met je kinderen
t�d met je familie
t�d met je partner
me-time
je sociaal leven
hoe jouw avonden eruit zien
wat je doet in het weekend
jouw slaappatroon
eten & koken
huishouden
hoe vaak je met vakantie gaat en op welke manier
misschien studeer je nog iets b�
maak je
t�d om te sporten
…

T�D VOOR EEN OEFENING
 
We gaan dus op twee manieren jouw work/life balance op
papier zetten. De eerste manier is simpel, je brengt in kaart hoe
jouw leven er momenteel uit ziet. Nadien ga je, los van hoe jouw
realiteit momenteel is, uitwerken hoe jouw gewenste work/life
balance eruit ziet. Onthou, verandering gaat stap voor stap. Dus
als je iets niet meer wil, focus dan vooral op wat je wel wil en zet
kleine stapjes in die richting. 
 
Let’s do this
K�k eens naar waarop j� vooral jouw focus legt: 

 

WORK LIFE BALANCE
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Neem papier en schr�f alles op waar je aan denkt en gebruik
dan het b�gevoegde overzicht op de volgende pagina om dit
samen te vatten. Maak gerust enkele extra kolommen of r�en
indien nodig. 
 
Reken dan eens uit over hoeveel minuten en uren je beschikt. Ik
zal alvast even helpen. Een dag van 24 uur bestaat uit 1440
minuten, elke dag opnieuw. Noteer per item, binnen de door
jouw gekozen categorie, hoeveel minuten of uren je daaraan
spendeert. Reken dan eens uit of dat eigenl�k wel haalbaar is op
een dag of op een week. Want soms hebben we in ons hoofd
een vertekend beeld van de realiteit en daardoor gaan we
effectief over onze grenzen. 
 
We gaan nu de gewenste work/life balance creëren. Zet de
categorieën waarin je taken of bezigheden noteert eerst in
volgorde van belangr�kheid voor jou. Bv. T�d met familie op 1,
me-time op 2, gezond koken op 3, … je vult het helemaal in zoals
je zelf wenst. Vul ze dan in en koppel er de gewenste t�d aan
toe, in uren of minuten. 
 

WORK LIFE BALANCE



W W W . W A L K T H E T A L K C O A C H I N G . B E

Slorpt jouw werk teveel t�d op en wil je dat liever anders
zien? Vraag jezelf dan eerst af hoe graag je je werk doet.
Misschien wel heel graag! In dat geval ga je onderzoeken
hoe je toch anders met de t�d die je aan werk spendeert kan
omgaan. Besef je dat jouw werk eerder een last is, dan
adviseer ik je om in loopbaanbegeleiding te gaan. Dat is niet
duur en geeft je snel een zicht op wat er echt b� jou past. 

Merk je dat er teveel t�d naar je gezin gaat, zowel op vlak
van zorg, van huishouden, van eindverantwoordel�kheid.
K�k dan eens of je meer kan delegeren, misschien kan je je
boodschappen laten klaarzetten in de winkel, misschien
kunnen de kinderen meer helpen, misschien kan je partner of
een familielid een tandje b�steken of misschien leg je
gewoon voor jezelf je lat veel te hoog.

Leg beide papieren naast mekaar. Welk verschil zie je? Waar zit
de discrepantie? Wat wil je het eerst veranderen? 

Doe de oefening! Je kan pas naar een betere work/life balance
toewerken, als je weet waar exact je naartoe wil! 
 
Hou tevens je mailbox in de gaten. De vierde mail die je
ontvangt gaat over dit thema en zoemt in op het levenswiel als
extra tool.

WORK LIFE BALANCE



Overprikkeling voorkomen als je hoogsensitief bent.  Hoe moet je
dat in hemelsnaam doen, hoor ik je al denken.  Want de meest
banale activiteiten, zoals de rit naar je werk, een boodschap in
de supermarkt of wachten op de tram, kunnen jouw
prikkelthermometer al doen st�gen.  
 
Een plotse vermoeidheid kan je overvallen, je voelt je uitgeput en
leeggezogen en als er iemand iets tegen je zegt antwoord je
eerder geïrriteerd.  Heel vervelend uiteraard en dat allemaal om
dat jouw brein gevoeliger is aan diepgaande
informatieverwerking en daar dus ook meer t�d voor nodig
heeft.
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VOORKOM EEN TEVEEL
AAN OVERPRIKKELING B� HSP
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VOORKOM EEN TEVEEL
AAN OVERPRIKKELING B� HSP

Neem dus een aantal regels in acht en pas deze trucjes toe : 
 
1.    Zelfzorg in stilte en afzondering 

Van de ene prikkel in de andere prikkel vallen, verhoogt
uiteraard enkel je stressniveau.  Daarom is het belangr�k om te
tussendoor terug te kunnen trekken of om een overgangsperiode
in te lassen. Dit hoeft niet lang te z�n.  B� thuiskomst van je werk
kan je ervoor kiezen om eerst een verkwikkende douche te
nemen of om eerst 5 minuutjes op bed te gaan liggen, zo kan je
werkel�k de t�d nemen om thuis te komen.  En als je uit de
supermarkt komt en je boodschappen in de kofferbak hebt
geplaatst, hoef je ook niet à la minute meteen weer je gaspedaal
in te drukken. 

Je kan enkele minuten in je auto zitten, je richten op je
ademhaling en heel bewust de overgang maken tussen
winkelen en de rit naar huis.  Dit kan je overigens b� elke stop
doen die je maakt.  Je komt daarmee terug dichter b� jezelf, bent
minder gehaast en kan de overprikkeling van het moment sneller
wegademen, alvorens deze zich opstapelt.
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VOORKOM EEN TEVEEL
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2.    Licht anderen in over je nood aan zelfzorg 

Nee, het is helemaal niet nodig om aan anderen uit te leggen
wat HSP is en om je gaan verantwoorden voor jouw gedrag. 
 Het helpt wel om enkele afspraken te maken die ervoor zorgen
dat j� sneller jouw eigen grenzen gaat stellen en je daarb� niet
meer schuldig voelt.  Mits een goede dosering ben j� absoluut in
staat om ’s avonds naar een feestje of een optreden te gaan.  Je
kan helemaal opgaan in de sfeer, de muziek, de mensen, de
energie … en onbewust neem je wat je voelt ook x keer meer op
dan je niet HSP-vrienden.  Op een bepaald moment voelt je dan
ook dat het teveel is, dat je moe bent en dat je eigenl�k wil. 
 DOEN ! 

Als je op dat moment meteen tegemoet komt aan jouw eigen
behoeften, gaat de overprikkeling sneller dalen.  Vecht je er
echter tegen, dan kan je er zelfs dagen last van hebben.  Vertel
je vrienden dus dat je aan zelfzorg doet en dat het kan dat je
vroeger vertrekt.  Dat ze je dan niet moeten overtuigen om toch
te bl�ven en dat je zeker niet doorgaat omdat je het geen f�ne
avond vond.  Dat je op zo’n moment gewoon je hand in de lucht
wil steken, even gedag wil zwaaien met de boodschap dat het
f�n was en dat je hen nog veel plezier wenst en daarop meteen
vertrekt.  Wedden dat sommige van je vrienden stiekem jaloers
zullen z�n op het lef dat je vertoont door voor jezelf te kiezen … .
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3.    Kies voor prikkelvr�e momenten en ontspanning 

Ieder hoogsensitief persoon heeft 1 zintuig dat meer en sneller in
overdrive gaat dan de anderen.  Zo is de ene gevoeliger aan
lichtsterkte, de andere aan geluid, ruikt de volgende elke
mogel�ke geur en voel de oermens in je naar boven komen als je
honger hebt.  Ga voor jezelf eens na waar j� het meest gevoelig
aan bent.  

Is geluid een sterke trigger, zoek ontspanning dan vooral in de
stilte en als het kan ook in de natuur.  Natuurgeluiden z�n gans
anders dan wat w� als mens produceren met machines en
dergel�ke en kunnen zorgen voor een diepe en instant rust.  Is
jouw reukorgaan sterk ontwikkeld, dan kunnen essentiële oliën
een positief effect hebben op jouw prikkelniveau.  Afhankel�k
van w� j� dus bent, vind je sneller ontspanning in yoga,
wandelen, lopen, de natuur, een boek, een warm bad, een goed
gesprek, slapen, …

Vind jouw manier en maak daar bewust t�d voor.
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VOORKOM EEN TEVEEL
AAN OVERPRIKKELING B� HSP

4.     Rituelen 

Volgens Wikipedia is en ritueel een opeenvolging van
handelingen in een bepaalde volgorde en op een welbepaalde
plaats.  Een ritueel kan je helpen om in een bepaalde flow te
komen. Door je te richten op 1 ding, door dit bewust en
langzaam uit te voeren op een manier die b� jou past, word je
vanzelf rustig. Oefen b�voorbeeld met het schillen van
aardappelen. Op zich l�kt dat misschien geen ontspannende
bezigheid.  Maar als j� er een me-time moment van maakt door
jezelf te voorzien van een goede stoel, een glaasje water, een
zacht muziekje en een georganiseerde keuken set gaande van
dunschiller, mesje, vergiet en kookpot, kan je helemaal op jouw
tempo aan de slag gaan met deze taak.  Je bent dan alleen met
je gedachten en emoties terw�l je repetitieve handelingen
uitvoert en alle prikkels van de dag kunnen langzaamaan je
lichaam verlaten.  Probeer het eens uit, neem er echt je t�d voor
en breidt dit, b� positief effect, ook uit naar andere activiteiten.  
 
5.    Cocoon in je zetel, bed, bad of met je lief

Gezelligheid en warmte zorgt voor snelle en intense
ontspanning.  Hou dus een fleece  dekentje in de buurt en maak
een avondritueel van een tasje thee.  Knuffelen en 
 lichaamswarmte kan helpen om lichamel�k te ontspannen.  Een
dagje naar de sauna kan  dan ook enorm veel deugd doen. 
 Beperkt ook de visuele en auditieve prikkels en zorg  voor een
ruimte die rust uitstraalt.  
 
Hopel�k helpen deze tips jou om jouw hoogsensitiviteit te
omarmen.



Multi-creative, wat is dat nu weer, hoor ik je al denken? Wel,
misschien hoorde je reeds over termen als “creatieve generalist,
multi-potential, multi-passionate”. Ik vond dat geen van deze 3
voor m� de lading dekte en heb er dus een eigen woord voor
bedacht, multi-creative dus. 
 
Wanneer ben j� een multi-creative? Wel, wanneer net zoals b�
m� jouw hoofd uitpuilt met goede ideeën. Niet zomaar goede
ideeën trouwens, nee, ideeën die eigenl�k meteen gelanceerd
moeten worden. Zo voelt het althans. Waardoor je dus niet snel
tot rust komt, je focus vaak verlegt en, als ideeën snel na mekaar
volgen, je niet tot afwerking van het vorige idee komt. Je bent
dus enorm creatief in je brein.
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BEN J� MULTI-CREATIVE?
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Het gekke is, je wil wel rust. En je plant die rust ook bewust in.
Dus maak je lange wandelingen in het bos, ga je een dagje naar
de sauna, installeer je jezelf met een boek. Maar wat bl�kt? Op
die wandeling kr�g je plots een nieuwe ingeving, in de sauna
zoek je naarstig naar een stukje papier om dat ene woord op te
schr�ven waarover je een ganse blog wil schr�ven. Die blog zit
in je hoofd intussen klaar, want ja, wat doe je anders wanneer je
stilligt in een sauna. En dat boek lezen, hm, hoeveel pagina’s ver
ben je al en hoe vaak triggerde een zin een nieuw idee? Rust
stopt duidel�k jouw creativiteit niet, integendeel. 
 
Ben j� dus ook zo’n ideeënfontein? Wel, dan nodig ik je uit om
vanaf nu het woord multi-creative te gaan gebruiken. Omarm
het gewoon, net zoals jouw eigenschap. Die is misschien vreemd
voor anderen, die wel elke dag naar dezelfde job kunnen gaan,
dezelfde uitvoerende taken kunnen verrichten en werkel�k
ontspannen wanneer ze warm bad nemen. Geweldig voor hen,
maar streef daar zelf niet naar. Je bent zo niet geprogrammeerd. 
 

BEN J� MULTI-CREATIVE?
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BEN J� MULTI-CREATIVE?

 
Wat helpt dan wel? Focus! Op korte term�n én op lange term�n.
Vermits j� als multi-creative toch, net als ik, meerdere eieren in 1
mand wil kunnen leggen, mag multi-tasken wel. Multi-tasken
mét focus weliswaar. Hoe doe je dat? Je neemt er een agenda
b�, liefst op papier. Dan bedenk je wat j� sowieso belangr�k
vindt, zowel in je privé leven als professioneel. Je kiest daar 4
dingen uit. B�voorbeeld: dagel�ks gezond koken, lange
wandelingen in het weekend, 2 blogs per maand schr�ven,
datgene wat j� professioneel het meeste doet. Je plant dit op
dag- , week, - en of maandbasis in je agenda. Ziezo, dat staat er
al in. Komt er dan een geweldig idee aan, dan maak je daar een
focusthema van voor een bepaald kwartaal. Ermee bezig z�n
geeft je sowieso energie, dus het kan perfect bovenop datgene
wat er al staat mits … je ook die zaken bl�ft doen. Want routine
helpt. Een vaste planning, een bepaald ritme, dat geeft
stabiliteit. Het houdt jou in evenwicht. 
 
Ik nodig je uit om dit eens te proberen en m� te laten weten wat
het met je doet.
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Zelfsturing, wat versta j� daaronder? Voor m� betekent dit zelf
richting geven aan jouw leven, aan jouw loopbaan. En jouw
loopbaan, dat is meer dan jouw job. Een job, dat is wat je doet,
nu, op dit moment. Je loopbaan, dat is het parcours dat je reeds
hebt afgelegd, als professional. En het parcours dat je voor jezelf
uitstippelt. Je huidige job kan daar deel van uitmaken, maar
misschien ook niet. Dus dat vraagt om keuzes maken. Keuzes
als “Should I stay or should I go?” 
 

STA J� AAN HET ROER?
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STA J� AAN HET ROER?

Nu, om jouw richting te kunnen bepalen moet je uiteraard eerst
weten wat je wil. En weten wat je wil, kan je pas als je weet wie
je bent. Ah, vervelend toch he, al die stappen die een mens moet
zetten. Nee hoor, helemaal niet! Want dat is toch net waar het in
het leven om draait. Om groeien, om persoonl�ke ontwikkeling,
om keuzes maken en opnieuw te kiezen wanneer het voor jou
niet de juiste was. Hoewel er weinig echt foute keuzes z�n,
wanneer ze vanuit integriteit en vertrouwen werden gemaakt.
Echt leven, dat vraagt om aandacht voor jezelf, om bewustz�n.
Zodat j� ten allen t�den de kapitein van jouw schip kan z�n en
zelf jouw koers bepaalt.

Merk j� dat j� op loopbaanvlak enkele knopen wil doorhakken?
Of op z�n minst wil ontdekken of de job die je nu doet jouw wel
energie geeft? Zoek je naar meer zingeving of vermoed j� dat er
een ondernemer in jouw schuilt? Keitof! Dan is
loopbaanbegeleiding helemaal iets voor jou. Zelfs de Vlaamse
Overheid vindt het belangr�k dat mensen richting geven aan
hun loopbaan en bewust stilstaan b� hun inzetbaarheid en
veerkracht. Daarom kan je gebruik maken van
loopbaancheques. Een betaalmiddel dat je koopt b� VDAB, voor
slechts 40 euro en jou daaropvolgend recht geeft op 4 uur
individuele begeleiding b� jouw loopbaanvragen. En vind je 4
uur te weinig, dan kan je dit nog eens verlengen met 3 uur. Deze
cheques kan je inzetten b� een erkend loopbaancenter. M�n
loopbaancenter heet K-onsult en m�n TEAM begeleidt jou graag! 
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STA J� AAN HET ROER?

Nu, weten wat je wil betekent nog niet dat je ook kr�gt wat je
wil. Daar heb je bepaalde skills én een portie geluk b� nodig.
Mits je beschikt over daadkracht en zelfsturing en bereid bent
om ook ownership op te nemen voor jouw acties, verhoog je
jouw slaagkans aanzienl�k. En onthou, je bent alt�d op pad. Ook
wanneer je nog geen bestemming hebt.



Ken j� de uitspraak van Fritz Perls? 

Ik vind die dus subliem. Het hardop uitspreken doet me al
honger kr�gen naar kennis en ervaringen. 
 
Want leren, dat houdt jouw brein elastisch. Dat zorgt voor
beleving en geeft je nieuwe inzichten en kansen. Leren
stimuleert jouw groei- en ontwikkelingsproces. Je hoeft
trouwens niet alt�d kennis op te doen, je kan ook leren surfen,
zingen of koken. 
 
Ik leer mensen vooral naar zichzelf k�ken en keuzes maken.
Keuzes waarvan men vaak denkt dat ze niet geoorloofd z�n,
omdat we leven in een prestatiegerichte maatschapp�. Net
daarom is het zo belangr�k dat j�zelf bewust leert kiezen voor
het leven dat j� leidt. En ben je niet tevreden, onderzoek dan
waarom en maak nieuwe keuzes.

W W W . W A L K T H E T A L K C O A C H I N G . B E
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Makkel�ker gezegd dan gedaan, denk je nu misschien? Wel, als
ik terugblik op de duizenden mensen die ik al mocht begeleiden
en zie hoe z� gaandeweg hun leven in eigen handen namen,
dan weet ik dat het kan. Sommige mensen waren opgebrand en
begonnen stilaan workshops te volgen, boeken te lezen,
cursussen te volgen … . Wanneer dit groeiproces resulteerde in
een carrièreswitch zag ik mensen zelfs opnieuw gaan studeren.
Ook op latere leeft�d. De oudste persoon die ik mocht
begeleiden was 72 jaar. En ja hoor, ook z� geloofde in
levenslang leren. Het hield haar jong! 
 
Nu, iets leren, dat is op zich niet zo moeil�k. Die leerstof
gebruiken en integreren, dat is iets anders en vraagt om geduld
en motivatie. Zo leer ik b�voorbeeld mensen coachen. De theorie
leren, dat kan in feite iedereen. Een goed coaching gesprek
voeren, wel, vraag het aan m�n cursisten en ze zullen je één
voor één vertellen dat ze schrokken van de moeil�kheidsgraad.
Coachen leer je duidel�k door het doen en dus niet uit een boek. 
 
Leren vraagt om focus. En focus, dat zorgt voor balans! En
balans, dat betekent minder stress!

LEVENSLANG LEREN
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Van zodra je de eerste keer stilviel, niet wist hoe je moest
inschatten hoever je van de geparkeerde auto’s reed en wat
jouw remafstand was, werd je bewust onbekwaam. Dat is een
cruciaal moment in het leerproces. Als je dan niet over
voldoende motivatie en goesting beschikt om het te leren, je er
geen focuspunt van maakt en niet genoeg oefent, dan zal je het
niet of pas na lange t�d onder de knie kr�gen. Gebrek aan focus
zorgt dan ook voor stress, want telkens je dan opnieuw stilvalt
vloek je in jezelf omdat het maar niet wil lukken. Tenz� je vanuit
motivatie en focus echt het leerproces aanvat. Dan oefen je
gericht en boek je vooruitgang. Door er bewust op te focussen
word je bewust bekwaam. Daaruit put je nieuwe motivatie en
plots komt er een dag waarop j� merkt dat je de leerinhoud en
de prakt�k die daarb� hoort geautomatiseerd hebt. Heerl�k, je
hebt het punt van onbewust bekwaam bereikt!

Ben j� momenteel iets aan het b�leren? Iets cognitiefs of iets
praktisch? Hoe ga j� dan om met jouw leerproces? Ik hoor het
graag.

LEVENSLANG LEREN

Herinner je je nog hoe
het was om te leren
autor�den? Je dacht
dat het simpel was en
was dus nog
onbewust
onbekwaam. 



We z�n intussen b� het laatste hoofdstuk van dit magazine
aanbeland. Hopel�k heb je ervan genoten en mag het je
inspireren. Ik wil het, als afsluiter, hebben over jouw walk the
talk. 

Wat versta ik daaronder? 

Wel simpelweg, dat je doet wat je zegt. M.a.w. je zet via jouw
gedrag je woorden kracht b�.

W W W . W A L K T H E T A L K C O A C H I N G . B E
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De linkerkolom ervaar je in je hoofd en als gevoel 
De rechterkolom duidt op zichtbaar waarneembaar gedrag,
dus wat j� en anderen doen. 
De bovenste r� speelt zich af op individueel niveau en b� de
onderste r� z�n ook anderen of onze maatschapp� en
leefwereld betrokken.

Deze vier kwadranten z�n opgedeeld als volgt: 

WALK THE TALK

Het schema van Wilber
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Het heeft geen zin om je baas
de schuld te geven van de
verhoogde workload, wanneer
j� dagel�ks overuren klopt om
alles af te werken. Je baas
hoort jou dan wel vertellen dat
je teveel werk hebt, maar h�
ziet dit niet. H� ziet immers
enkel dat de workload
verwerkt wordt. H� meent dus
dat het niet zo erg is als j�
zegt.

Enkele voorbeelden van hoe je naar dit schema
kan k�ken:

Je bent moe en hebt echt nood
aan slaap. Toch bl�f je
opruimen en je huishouden
doen, in plaats van vroeger
naar bed te gaan. Je bent dan
boos op je omgeving en vloekt
omdat je zoveel ballen in de
lucht moet houden, terw�l je er
ook voor zou kunnen kiezen
om te luisteren naar jouw
lichaam, wanneer dit vraagt
om slaap.

Schema: Linksboven voel je je
overwerkt, overbevraagd, leeg,
opgebrand en gefrustreerd. Je
meldt dit in woorden aan je
baas in het kwadrant
rechtsonder maar in je gedrag,
het vakje rechtsboven zet je
jouw woorden geen kracht b�
en doe je toch wat jou wordt
opgedragen. Vermits de
persoon (rechtsonder) enkel
k�kt naar rechtsboven, ervaart
h� geen probleem.

WALK THE TALK

Schema: Linksboven voel je je
moe, uitgeput, overbevraagd
en gefrustreerd, maar in je
gedrag, het vakje rechtsboven
doe je net het
tegenovergestelde van wat je
voelt. Daarna ben je boos op je
partner (rechtsonder) die geen
weet heeft van een probleem.
Jouw partner antwoordt
misschien dan gewoon met 
 “maar ga dan toch slapen als
je moe bent”. Waarop j� nog
bozer wordt 😊
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Deze simpele voorbeelden kunnen al eens weerstand oproepen.
Ik begr�p dat volledig. We z�n immers niet gewend om aan
zelfzorg te doen of om nee te zeggen. En toch is dat belangr�k,
wanneer ook j� een Walk the Talk lifestyle ambieert. Want het
grappige is, pas wanneer j� voor jezelf kiest en werkel�k doet
wat je zegt, kr�g je in ruil ook datgene wat je nodig hebt. Rust,
slaap, ontspanning én begrip van jouw omgeving. Net omdat z�
zien waar j� behoefte aan hebt.

WALK THE TALK
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Zo, we z�n b� het einde van dit e-magazine beland. Ik hoop dat
je enkele inzichten en tips hebt meegekregen, die je kan inzetten
in jouw dagdagel�kse leven, om een betere balans te ervaren. 
 
Bl�f j� graag op de hoogte, dan kan je HIER intekenen op de
wekel�kse inspiratiemail Let’s Talk!
 
Hou je meer van video of audio, van kan je Walk the Talk volgen
door je te abonneren op m�n YouTube kanaal of Podcast
(coming soon).

https://k-onsult.activehosted.com/f/71
https://www.youtube.com/channel/UCRucAGhxJ9MyTFsZ8ccFM4w
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anders omgaan met stress, burn-out of HSP
kiezen voor het leven en de loopbaan dat b� jou past, ook als
multi-potential
als een echte ondernemer gaan werken aan jouw bedr�f

Start to Coach opleiding voor coaches die nog geen
algemene basistraining volgden.
Opleiding tot Advanced Coach voor coaches die hun basis
nog willen versterken.
Opleiding tot stress, burn-out en HSP coach wanneer j�
daarvan jouw expertise wil maken.
Opleiding tot loopbaancoach en career professional als j� je
daarin wil verdiepen.

Wel, ik werk via coaching en training. Want daarin ligt m�n
jarenlange expertise en kracht. Ik wil jou helpen zelf impact te
maken op jou eigen leven. Zodat j� jouw eigen koers kan varen.
 
Als coach en business coach werk ik rond drie levensgebieden:

Je kan hiervoor kiezen tussen individuele begeleiding, een
gevalideerde test of een uitgebreid traject.
 
Als trainer leid ik coaches op. Ik leer jou coachen en
communiceren mét impact!

 
Wil j� jezelf als ondernemer versterken, dan kan je terecht in één
van m�n online masterclasses.

MEER WETEN OVER HET WALK THE
TALK AANBOD?
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Loopbaanbegeleiding, mét loopbaancheques
Hiervoor verw�s ik je graag door naar m�n andere bedr�f, K-
onsult, waar m� TEAM op een voordelige manier samen met jou
naar jouw loopbaan kan k�ken. En nee, loopbaancoaching
betekent niet dat je van job moet veranderen. Het gaat om jouw
jobbeleving en wat j� nodig hebt om daarin meer balans te
vinden. Soms is solliciteren een uitweg, maar slechts een
minderheid kiest daarvoor. Om te weten of j� in aanmerking
komt voor loopbaancoaching, neem je best een k�kje op
onderstaande link. 1 loopbaancheque kost jou slechts 40 euro.
https://k-onsult.be/loopbaanbegeleiding/

Kamp j� met stress of burn-
out? 
Dan ben je welkom om aan te
sluiten b� de gesloten FB
groep “UIT JE BURN-OUT –
OEFENINGEN” met gratis
content en gratis oefeningen
om aan zelfzorg te kunnen
doen. 
https://www.facebook.com/g
roups/uitjeburnoutoefeninge
n/

Wil j� jouw stress/energie
balans in kaart brengen? 
In samenwerking met UA
werd deze wetenschappel�k
onderbouwde, test
ontwikkeld. Je vindt hieronder
de testlink en na aankoop en
analyse wordt jouw
testresultaat teruggekoppeld
via een individuele ZOOM call
waarna je het rapport ook in
je mailbox ontvangt. 
https://walkthetalkcoaching.
be/test-jouw-energie-stress-
balans/

De kans bestaat dat je honger kr�gt naar meer. Ik som dan ook
nog graag deze mogel�kheden voor je op:

https://k-onsult.be/loopbaanbegeleiding/
https://www.facebook.com/groups/uitjeburnoutoefeningen/
https://walkthetalkcoaching.be/test-jouw-energie-stress-balans/

