
Intensief 
trainingsprogramma 

waarmee je jouw 
mentale veerkracht 

vergroot

HOE JE 

BLIJFT STAAN BIJ 

STRESS & WERKDRUK



Stress. Bijna driekwart van alle Nederlanders heeft 

er last van. En dat wordt voornamelijk veroorzaakt 

door situaties op de werkvloer en sociale druk. 

Maar wat kun je er aan doen?

Neem jij stress serieus?

Een conflict met je collega, het gevoel dat je niet  

op de juiste plek zit, dat je niet langer aan alle  

verwachtingen kan voldoen of continu aan staat. 

Situaties die voor spanning en stress kunnen zorgen. 

Wanneer je langdurig te maken krijgt met spanning 

en stress en er geen ruimte is voor ontspanning, 

dan kunnen er lichamelijke en psychische klachten 

ontstaan. Het effect is dat je gespannen bent, snel 

emotioneel reageert, veel piekert of aan het eind van 

de dag geen energie meer over hebt. Signalen dat je 

mogelijk last hebt van stress. 

Mensen met langdurige spanning en stress zijn vaak 

uit balans, hebben moeite om voor zichzelf te kiezen 

en gaan over eigen grenzen en die van anderen. 

Op termijn kan stress resulteren in overspannenheid 

of zelfs een burn-out. De impact op je persoonlijke 

en professionele leven is enorm. 

Het herstel varieert van drie maanden tot meer dan 

een jaar.  En dat heeft ook effect op werkgevers. 

Want het uitvallen van personeel als gevolg van 

stress en burn-out kost het Nederlandse bedrijfs- 

leven op jaarbasis 2,8 miljard euro. Werkgevers 

zetten daarom steeds meer preventief in op vitaliteit 

en werkgeluk. Toch blijft het aantal mensen met 

burn-outklachten stijgen.

Wat kun je doen aan stress?

Hoe je met de problemen waar je in je leven tegen 

aan loopt omgaat, hangt voor een groot deel af aan 

de mate van je persoonlijke veerkracht. Of je over  

een lage of hoge veerkracht beschikt is voor het 

grootste deel genetisch bepaalt. Het is een vrij stabiel 

persoonlijkheidskenmerk. Daar kun je door training  

of coaching niet heel veel aan veranderen. 

Waar je wel iets aan kunt veranderen is de manier 

waarop je met stress die veroorzaakt wordt door die 

problemen omgaat. Wanneer je in een stress volle 

periode zit, zul je ervoor moeten zorgen dat je op de 

een of andere manier ontstresst om fysiek en mentaal 

gezond te blijven. Wanneer het je niet lukt om op tijd  

je stress level te verminderen, krijg je vroeg of laat  

de rekening gepresenteerd. 

Wanneer je stress niet serieus neemt, 
krijg je vroeg of laat de rekening gepresenteerd.



Wat

veerkrachtige 
mensen 
anders doen

bij stress

Zij zijn zich bewust van factoren die 

spanning en stress veroorzaken.

Zorgen eerst voor zichzelf door te  

benoemen wat ze nodig hebben. 

Nemen verantwoordelijkheid voor  

datgene waar zij invloed op hebben.

Creëren ruimte en rust door een  

gezonde en gevarieerde leefstijl. 











Wat houdt het programma in?

Het programma duurt 11 weken. Met een groep 

van maximaal zes deelnemers is er volop aandacht 

voor jouw persoonlijke proces. Onderdeel van het 

programma is een trainingsreis door Marokko. Een 

andere omgeving maakt namelijk dat je anders naar 

jezelf kunt kijken. Je stapt letterlijk even uit alle  

hectiek, waardoor je ruimte ervaart om jouw patronen 

te onderzoeken. Hoe communiceer je met jezelf  

en met anderen? En wat heb je nodig om jezelf 

weerbaarder te maken? Daarbij word je begeleid 

door twee ervaren trainers. 

Wat levert dit programma op?

Deelname aan dit intensieve programma leert je  

hoe je mentaal en fysiek gezond blijft. Met praktische 

oefeningen onderzoek je hoe jij met stress omgaat. 

Na afloop van dit programma herken je welke fac-

toren jou stress geven, kun je jouw behoeften en 

grenzen aangeven en heb je een concreet actieplan, 

waarmee je nu en in de toekomst de juiste tools in 

handen hebt om stress aan te pakken. Met behulp 

van persoonlijke begeleiding leer je om de principes 

van dit programma in jouw dagelijks leven toe te 

passen.

‘It’s not the load that breaks you down.  
It’s the way you carry it.’ - Lou Holtz



Het programma bestaat uit:











Intakegesprek

Coachingsgesprek

Twee trainingsdagen

Trainingsreis door Marokko

Toegang tot jouw persoonlijke  

online leeromgeving

Jouw investering

De kosten voor dit 11 weken programma  

bedragen 3.995 euro, inclusief 21% BTW.  

Dit is exclusief vliegtickets van en naar Marokko. 

Tip: De kosten voor dit programma worden in veel gevallen vergoed door de werkgever. Ook zijn er deelnemers 

die het programma vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject of als deel van een omscholingstraject. Vraag 

jouw werkgever, of de instantie die jou op dit moment begeleidt, naar de mogelijkheden.

Beschikbare data in 2020

Onderdeel Voorjaar Najaar Locatie

Intakegesprek In overleg Telefonisch

Coachgesprek In overleg Werkendam of Den Haag

Trainingsdag I 4 maart 6 oktober Caballero Fabriek, Den Haag

Trainingsreis 21 t/m 28 maart 24 t/m 31 oktober Marokko

Trainingsdag II 21 april 24 november Caballero Fabriek, Den Haag



Wanneer je je perspectief verandert, 
ontstaat er ruimte voor verandering.

Over de trainers

Debby Tol - Trainer, coach en adviseur

We leven in een tijdperk van veranderingen.  

Met 30 jaar ervaring in de zorg, weet Debby wat  

deze veranderingen met medewerkers doen. Als 

teamcoach adviseert ze organisaties en helpt ze 

teams om met vertrouwen te transformeren. 

In haar trainingen en coachtrajecten draait alles  

om beleving. Alles wat je hebt te leren, weet je 

diep van binnen al.

René Luisman - Trainer en coach

Vertrouwen in jezelf is de basis voor hoe je in het  

leven staat. Toch is dit vertrouwen alles behalve  

vanzelfsprekend. Met praktische oefeningen leert 

Rene je hoe je in jezelf gelooft en de communicatie 

met jezelf en anderen verbetert.

Door zijn innovatieve en pragmatische  aanpak  

werd Rene in 2017 door de NOBTRA uitgeroepen  

tot Trainer van het Jaar 2017/18.



Vragen of aanmelden?

Wil jij jouw stress serieus nemen? Wil je leren hoe je staan blijft bij stress en werkdruk? Of ben je benieuwd of dit 

programma iets voor jou of jouw werknemers is? Neem vrijblijvend contact op met Debby Tol of Rene Luisman.

         debby@debbytol.nu                      contact@reneluisman.nl

         06-83970475                       06-27102061

         www.debbytol.nu                       www.reneluisman.nl

Debby Tol - Training, Coaching & Advies             Rene Luisman Training & Coaching


