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Waarom het compleet logisch is dat jij stress hebt  
en 3 oplossingen voor minder stress en meer waardevolle tijd
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Heb je stress? Dan ben je hier op de goede plek. 

VRijDOEN



Hoi! Dank je voor het downloaden van dit VrijDoen 
werkboek. Als jij actief aan de slag gaat heb je in 10 
dagen al het eerste resultaat: minder stress is jouw 
beloning. 

Stress is naar en verlamt. 

Het is een rotgevoel als je stresslevel te hoog is en te 
lang aanhoudt. Het zit levensplezier aardig in de weg. 
Bovendien is stress ook ongezond voor je (lijf en brein) 
als het langer aanhoudt. 

Gelukkig is het niet nodig stress te ervaren. 

En gelukkig is het ook compleet logisch dat jij stress 
hebt. Want dat betekent dat je er iets aan kunt doen! En 
daar helpen we je graag mee. 

Werken aan minder stress is terecht een nummer 1 
prioriteit.

Bedankt
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Resultaten 

Dit zijn resultaten die je mag verwachten door serieus 
aan de slag te gaan met dit werkboek:

● minder stress
● een krachtige tool erbij die jou helpt minder stress 

te hebben en jou ook allerlei andere 
baanbrekende verbeteringen in je leven bezorgt

● begrijpen waarom je handelt en reageert zoals je 
doet

● effectiever in de omgang met anderen
● inzicht in jouw invloed op het verminderen, 

voorkomen en omgaan met stress
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● Inleiding
● Over ons
● Wat is stress
● Baas in eigen Kop
● Redenen 1 + 2 + 3 waarom het logisch is dat 

jij stress hebt
● VrijDoe-opdrachten 1 + 2 + 3
● Afsluitende VrijDoe-opdracht
● Tips om echt iets te veranderen
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In dit werkboek



Goed dat je dit werkboek voor je hebt. Vandaag start jij met je stress 
verminderen en breng je het terug naar een prettig niveau. 

En ik zeg bewust een prettig niveau van stress en niet alle stress 
elimineren, want een beetje stress is goed voor je. Het houdt je scherp en 
klaar voor de actie. Te veel is .. nou ja … sh*%#t! 

Bij VrijDoen bouw je aan een waardevol leven. Daarvoor zijn allerlei 
middelen beschikbaar. In dit werkboek introduceren we je een van de 
meest krachtige knoppen - die iedereen heeft - om positieve verandering 
in te zetten. Je moet alleen even weten waar de knop zit en hoe je ‘m 
bedient. Bij VrijDoen maken we regelmatig gebruik van die formidabele 
knop.

Dit werkboek heet expres geen ebook. Want je kunt niet gewoon lekker 
gaan zitten lezen en als automatisch gaat je stress weg. Je gaat aan de slag 
met behulp van dit werkboek. Je gaat VrijDOEN.  

Aan de slag: minder stress en meer waardevolle tijd
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Wij zijn Jandaan en Marleen. Sinds 2015 leven wij een 
stress-arm, vrij en betekenisvol leven. Hoe wij dit voor 
elkaar hebben gekregen? Door wat wij VrijDoen 
noemen. 

Van hard werken in een baan die we niet heel 
betekenisvol vonden, elke dag 2 a 3 uur reistijd, veel 
moe zijn en altijd te weinig tijd hebben. Naar een 
levensstijl waarin we ons vrij voelen en wij beslissen 
waar wij onze energie en tijd aan uitgeven. 

Zo kan het zijn dat we met plezier ondernemen, veel 
buiten zijn, de tijd nemen voor koken en ons met leuke 
mensen en dieren omringen. We reizen veel en wonen 
op mooie plekken in soms Nederland en vaak het 
buitenland, daar waar de zon schijnt.

VrijDoen is geen status quo maar een levenshouding. 
VrijDoen we elke dag. Het heeft ons leven positief 
veranderd!
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Over ons



In het vraagstuk stress verminderen kun je op twee 
fronten aan de slag. Je kunt aanpassingen in je 
omgeving doen. En je kunt aan jezelf werken. In die 
laatste gaat het om jouw belastbaarheid vergroten door 
invloed uit te oefenen op hoe je dingen beleeft en wat je 
bijvoorbeeld van jezelf verwacht. Met jouw 
belastbaarheid gaan we nu, in dit werkboek, aan de slag. 

Later komen er meer aanvalstactieken langs tegen 
stress. Houd daarvoor onze waardevolle mails waar je je 
al voor ingeschreven hebt in de gaten. 

Ben je er klaar voor? Pak wat drinken, zorg dat je niet 
afgeleid bent en lees dit boek zorgvuldig door. Desnoods 
een paar keer. Houd de komende week de opdrachten 
in je achterhoofd en werk ze uit zodra je goede 
voorbeelden uit de praktijk hebt verzameld.  

Voordat je gaat DOEN
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Veel plezier! De vruchten gaan zoet smaken, zet dus 
door :) 

Groetjes van Jandaan en Marleen

PS Een extra tip van ons. In je drukke leven kunnen 
dingen snel wegglippen. Wil je echt minder stress? Plan 
dan nu alvast drie momenten in je agenda dat je met dit 
werkboek aan de gang gaat in de komende 10 dagen.  

PS2 Neem vooral contact met ons op met je vragen en 
opmerkingen: doen@vrijdoen.nl 

We horen het graag van je als je vragen hebt. Want wij 
zijn er om te helpen. Wij willen graag dat jij je vrijer gaat 
voelen en vrijer door het leven gaat. Laat het weten als 
we daaraan kunnen bijdragen. 

Wij willen Nederland vrijer maken. Mooie missie toch?   

Voordat je gaat DOEN
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Wat stress eigenlijk is en hoe je met 
stress om kunt gaan  



Stress is een eenvoudig woord maar er schuilt een hele wereld achter. 
Stress betekent letterlijk spanning of druk.

Stress is niet per definitie slecht. Integendeel zelfs, zonder een gezonde 
dosis stress kan jij niet presteren. Stress, een staat van paraatheid in jouw 
lichaam, zorgt ervoor dat jij je goed kan concentreren en alert bent.

Jij hebt het in een negatieve zin over stress als de balans is doorgeslagen 
naar ongezonde stress. De stress brengt niet meer die fijne voordelen, 
maar geeft lichamelijke en geestelijke klachten.  

Super veel factoren werken op een complexe manier op elkaar in en 
bepalen met elkaar de uitkomst. Namelijk hoe het zit met jouw 
stressbalans en of jouw stress gezonde of ongezonde stress is. 

De hoofdfactoren die meespelen in stress zijn:
● de draaglast - dat zijn de factoren die spanning veroorzaken
● de draagkracht - dat zijn jouw mogelijkheden om de stress te 

voorkomen of ermee om te gaan

Wat is stress?
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Daaronder hangen weer allerlei factoren, die, en dat is het goede nieuws, 
door jou te beïnvloeden zijn.

Dat biedt een zee aan mogelijkheden om aan onze nare stress te werken 
en ‘m lager te krijgen. Maar het maakt het ook ingewikkeld. Want waar 
begin je? 

In dit werkboek ga je aan de slag met je draagkracht vergroten. Een 
grotere draagkracht zorgt ervoor dat je minder negatieve stress ervaart. 

En om nog concreter te zijn; we focussen nu op wat er tussen jouw oren 
gebeurt. Wat er in jouw koppie gebeurt waardoor de stress groter is dan 
hij zou kunnen zijn. 

Hier bij VrijDoen.nl noemen wij dat Baas in eigen Kop. Waardevolle 
knoppen om het stressniveau te beïnvloeden zitten in jouw hoofd. Je moet 
de knoppen leren zien, en leren bedienen. De knoppen waar ik het nu over 
heb heten overtuigingen. 

> Houd je email in de gaten voor een zeer inzichtrijk ebook over overtuigingen: 
wat ze zijn en wat je ermee kunt.    

Wat is stress?
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Jouw kop is heel krachtig. Wat er tussen jouw oren gebeurt heeft een 
enorme invloed op hoe je de wereld waarneemt, hoe je je voelt en wat je 
denkt. En dus ook op hoe je je gedraagt en vervolgens welke reacties je 
van je omgeving krijgt. Deze uitgebreide loop van actie-reactie start in jouw 
hoofd.  

Wat er allemaal gebeurt in jouw hoofd, welke gedachten je hebt, is geen 
vaststaand gegeven. Gelukkig kunnen we daar mee aan de slag. 

Wij willen Baas in eigen Kop zijn. VrijDoen door Baas in eigen Kop te zijn. 
Baas in eigen Kop is een van onze VrijDoen pijlers.  

In jouw koppie ligt een sleutel naar persoonlijke groei en een beter, vrijer 
en gelukkiger leven. Wij helpen je daar graag bij.   

Start nu met het verminderen van je stress in 10 dagen 
Op naar de drie redenen waarom jij geen stress hoeft te hebben en 
daarmee ook 3 oplossingen voor minder stress èn voor meer waardevolle 
tijd. Op naar reden 1!

Baas is eigen kop in het kort
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Drie redenen waarom het compleet 
logisch is dat jij stress hebt  

en 3 oplossingen voor minder stress 
en meer waardevolle tijd

Reden 1
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Je hoeft niet meer te vluchten of te vechten.

Er was eens een tijd dat stress een belangrijke functie 
had voor ons mensen. Wanneer we oog in oog stonden 
met een wolf vertelde de stress in ons lichaam en brein 
dat de situatie levensbedreigend was. En dat we maar 
beter super gefocust ons best konden doen om uit de 
situatie te komen. 

In een situatie als dit zal je anno nu niet snel meer 
terecht komen. We voelen de spanning nog wel, maar de 
functie is veranderd. Stress gaat in 99% van de gevallen 
niet om een bedreiging van jouw leven. 

Denk hieraan als je stress ervaart. Kalmeer met deze 
gedachte je lichaam dat tekeer gaat. Dit inzicht kan wat 
druk van de ketel halen en jouw hyperalerte gevoel 
verzachten.

Stress is wel een signaal dat er iets wringt en jij kunt 
kiezen hoe je om wilt gaan met dat signaal.  
  

Stress van nu heeft niet de functie die het vroeger had
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Reden 1



Bijvoorbeeld 
Met klotsende oksels loop jij naar de vergaderzaal met 
de USB stick met jouw presentatie in je hand. De stick 
glibbert van het zweet. Je hart klopt in je keel. 

Staat daar om de hoek een leeuw voor een strijd op 
leven en dood?

Nee, medewerkers van de klant die hooguit gaan 
beslissen of ze wel of niet met jouw organisatie in zee 
gaan, schenken koffie in. 
Nee, jouw presentatie voor het klantenteam is niet 
levensbedreigend. 

Adem een paar keer flink in en uit. En besef dat jouw 
lichamelijke reactie niet matcht met het gevaar van de 
situatie. 

Stress van nu heeft niet de functie die het vroeger had
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1. Denk terug aan afgelopen week; op welke momenten heb jij stress 
ervaren?

2. Wat gebeurt er in je lichaam als je stress hebt? Aan welke lichamelijke 
signalen kun je herkennen dat je stress hebt? (bijvoorbeeld: 
zweethanden, gespannen kaak)

3. Welke gedachten gingen door je hoofd toen je stress ervaarde? Waar 
was je bang voor? (bijvoorbeeld: ik ben bang dat ik een rood hoofd 
krijg. Ik ben bang dat ik niet goed overkom. Ik ben bang dat ze het 
niet goed vinden. Het gaat niet lukken.)

Print dit werkboek, pak er een notitieboekje bij, maak een notitie aan op je 
tablet of telefoon of kies een andere favoriete plek. Maak hier alle 
aantekeningen over je VrijDoen inzichten zodat je ze allemaal bij elkaar hebt. 

● Wat is je belangrijkste inzicht(en) uit deze opdracht? Schrijf ‘m of 
schrijf ze op.  

VrijDoe Opdracht 1
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1) Mijn momenten van stress

2) Lichamelijke signalen van stress

3) Gedachten die ik had. Waar ik bang voor ben.

Jouw antwoorden bij VrijDoe Opdracht 1
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Drie redenen waarom het compleet 
logisch is dat jij stress hebt  

en 3 oplossingen voor minder stress 
en meer waardevolle tijd

Reden 2
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Jij bent het filter hoe prikkels en gebeurtenissen uit de 
omgeving binnen komen. 

Gebeurtenis A is een feit.
Hoe jij Gebeurtenis A uitlegt is persoonlijk.
Jouw uitleg bepaalt welke emoties er in jou worden 
geraakt. 
Woede, verdriet en angst geven stress. 

De gebeurtenis A leidt niet tot stress. 
Jouw gedachten over gebeurtenis A geven stress.

Jij bent het filter
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Bijvoorbeeld
Jandaan en ik liepen vanochtend met twee honden over het strand aan de 
Costa del Sol. Een wild en verlaten natuurgebied. Met uitzicht op de rots 
van Gibraltar en bij helder weer ook op Marokko. 

Het was de derde keer dat we daar een quad zagen rondscheuren. 
Vandaag was hij alleen. Lekker duinen op en af en rondscheuren door het 
zand. 

Ik kreeg stress van die quad. Wat als hij naar ons toe komt om ons - en de 
honden - lastig te vallen? Wat als hij de rennende honden aanrijdt als ze in 
de buurt komen? Wat als de honden schrikken en wegrennen? En het zijn 
niet eens onze honden. Ik vind het altijd zo irritant als mensen 
rondscheuren en mensen lastig vallen op plekken waar dat helemaal niet 
mag! Dat dacht ik allemaal.  

Die jongen op die quad geeft mij stress. 

Stop. Hier moet ik mezelf corrigeren. Die jongen op de quad geeft mij geen 
stress. Ik geef mijzelf stress door hoe ik over de jongen en zijn quad denk. 

Jij bent het filter
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1. Denk aan een situatie van de afgelopen tijd waarin je stress had
2. Omschrijf de feiten (bijvoorbeeld: ik loop op het strand met 2 

honden. 200 meter verderop rijdt een quad heen en weer)
3. Beschrijf de stress die je voelt (bijvoorbeeld: ik voel me geïrriteerd en 

opgejaagd. Ik maak me zorgen, mijn hoofd maalt)
4. Beschrijf de gedachten die je hebt bij de feiten (bijv: de quad is 

irritant en hoort hier niet. Hij gaat de honden misschien aanrijden. 
Hij maakt veel lawaai. Hij oogt agressief).

5. Schrijf gedachten op die je de volgende keer bij dezelfde situatie kunt 
hebben, die jou geen stress geven, en die ook waar zijn (bv: de 
jongen op de quad doet niets. Hij is ver weg. De honden reageren 
goed op de quad. Het strand is groot genoeg voor iedereen. De 
jongen op de quad heeft een leuke tijd en dat is leuk voor hem).

Zie je wat hier gebeurt? Dezelfde situatie, maar een compleet ander filter 
om de feiten waar te nemen en uit te leggen. Dus als ik in het vervolg 
anders over de quad denk als we hem weer tegenkomen, zal ik 
waarschijnlijk geen - of aanzienlijk minder - stress ervaren.     

● Wat is je belangrijkste inzicht(en) uit deze opdracht? Schrijf ‘m of 
schrijf ze op.  

VrijDoe Opdracht 2
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2) De situatie in feiten

3) Mijn gevoel in de situatie

4) Mijn gedachten in de situatie

5) Alternatieve gedachten die ook waar zijn, en mij minder stress geven de 
volgende keer

Jouw antwoorden bij VrijDoe Opdracht 2
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Drie redenen waarom het compleet 
logisch is dat jij stress hebt  

en 3 oplossingen voor minder stress 
en meer waardevolle tijd

Reden 3
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In het voorbeeld hiervoor zag je al dat het grootste 
gedeelte van wat je waarneemt subjectief is, en maar 
een klein deel objectief. Op dat subjectieve gedeelte heb 
jij invloed. Je kunt iets in je omgeving niet veranderen (of 
maar tot zekere hoogte, in dit geval het strand 
vermijden), maar wel hoe jij ermee omgaat. 

Dingen lijken vaststaande gegevens. Maar meestal zijn 
ze dat maar tot op beperkte hoogte. De rest is jouw 
invulling en interpretatie.  

Bijvoorbeeld
“Mijn baas legt torenhoge druk op mij om te presteren.” 
Laten we eens kijken naar de feiten. 

Je baas komt regelmatig binnen stormen. Hij of zij heeft 
weer iets super belangrijks wat nu gedaan moet worden. 
Je baas vindt dat jij goed werk levert en is ook blij dat je 
je altijd flexibel opstelt. Daarom komt je baas naar jou 
bij ‘elke’ spoedsituatie. 

Onze overtuigingen bepalen bijna alles
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Jij hebt al 3 urgente taken op je bureau liggen die 
eigenlijk gisteren al gedaan hadden moeten zijn. Je 
neemt het werk aan. Je baas is blij en gerustgesteld. Je 
voelt de druk toenemen.

Jouw baas legt geen torenhoge druk op jou, dat doe jij 
zelf. Je kunt niet veranderen wat je baas van je vraagt. 
Maar je kunt wel anders omgaan met de situatie en de 
vraag van je baas. 

In dit voorbeeld neem jij werk aan terwijl je het druk 
hebt. Je baas weet niet dat jij al vol zit en je deelt het 
niet. Je baas ziet alleen dat jij je flexibel opstelt en je hem 
/ haar uit de brand helpt. Jij ervaart druk en stress 
omdat je niet weet hoe je de klus gaat klaren. Je had 
beter nee kunnen zeggen, of in gesprek kunnen gaan.  

Maar misschien denk je wel: “Als ik Nee zeg is dat slecht 
voor mijn beoordeling.” “Het is onprofessioneel om 
urgente klussen niet op te pakken.” “Om hulp vragen is 
voor doetjes en mijn eer te na. Ik kan het alleen.”

Onze overtuigingen bepalen bijna alles
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Hoe jij gebeurtenissen uitlegt, welke gedachten jij ergens bij hebt waarop 
je vervolgens handelt, wordt bepaald door jouw onderliggende 
overtuigingen. Het is daarom interessant om je onderliggende 
overtuigingen eens onder de loep te nemen. MIsschien heb jij wel de 
overtuiging; “ik wil niemand teleurstellen”. Of “ik wil het iedereen naar de 
zin maken”, “ik moet alles goed doen”, “ik moet bewijzen dat ik het kan”, en 
ga zo maar door. 

Overtuigingen geven weer wat jij gelooft. Overtuigingen kun je zien als een 
soort ‘regels’ die jij hebt gevormd over hoe dingen werken in het leven. 
Regels over hoe dingen horen en hoe je je moet gedragen. En anderen ook 
trouwens. Overtuigingen zijn jouw waarheid en geven sturing aan jouw 
gedrag. 

Houd je inbox in de gaten voor ons ebook over overtuigingen. Lees in de 
introductie in 30 bullets meer over wat overtuigingen zijn en hoe je bij jezelf 
kan ontdekken welke overtuigingen je hebt. 

Geloof me, overtuigingen zijn de moeite van het onderzoeken waard! 
Houd dus je mail in de gaten voor ons extra cadeautje aan jou. 

Wat overtuigingen zijn
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Je kunt ook als volgt met de vraag van je baas omgaan. 

“Mijn baas heeft vertrouwen in me. Ik weet dat ik niet alles tegelijk kan 
doen. Als de klus nu moet, betekent dat dat andere taken moeten blijven 
liggen. Ik hoef deze beslissing niet alleen te nemen. Het is juist 
professioneel om de consequenties van deze spoed voor te leggen aan 
mijn baas en niet alle klussen klakkeloos aan te nemen. Juist als ik het 
gesprek start over de werkdruk weet mijn baas dat hij / zij op mij kan 
vertrouwen. Ik ben de enige die het overzicht heeft van wat er op mijn 
bordje ligt en ik zorg voor mijn energiebalans.” 

Klinkt goed he? Dat reframen is ingewikkelder dan het nu lijkt. Als je een 
blijvende verandering wilt realiseren tenminste. Hiervoor moet je je 
overtuigingen leren kennen en belemmerende overtuigingen (leren) 
omzetten naar helpende. Om dat echt te gaan voelen en jezelf dus te 
her-programmeren is veel tijd en bewuste aandacht nodig. Dat gaat niet 
over 1 nacht ijs. 

Het goede nieuws is: door dit werkboek maak jij je eerste stappen naar 
een blijvende positieve verandering.

Hoe het ook kan in het voorbeeld
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1. Denk terug aan een situatie van de afgelopen tijd waarin je stress 
had. Probeer een andere situatie te pakken dan bij de voorgaande 
opdrachten. 

2. Omschrijf de feiten. Let op; blijf bij de feiten. Geen interpretaties, 
geen gedachten of meningen. (bijvoorbeeld: Mijn baas komt binnen 
en vraagt of ik een spoedje wil oppakken)

3. Welke gedachten gaan er door je hoofd in deze situatie? 
(bijvoorbeeld: wat moet mijn baas nu weer? Mijn baas weet toch dat 
ik druk ben? Wat irritant dat ze me altijd weten te vinden. Waarom 
kan ik niet gewoon rustig mijn taken afmaken? Ik kan niet weigeren)

● Vraag: wat is je belangrijkste inzicht(en) uit deze opdracht? Schrijf ‘m 
of schrijf ze op.  

VrijDoe Opdracht 3

VRijDOEN



2) De situatie in feiten

3) Mijn gedachten in de situatie

Jouw antwoorden bij VrijDoe Opdracht 3

VRijDOEN



1. Welke onderliggende overtuigingen veroorzaken deze gedachten? 
Schrijf ze op. Zie het als een brainstorm, er is geen goed of fout. 
Neem hier de tijd voor. Dit is een lastig onderdeel, zeker als het voor 
het eerst is dat je hierover nadenkt. Je zult zien dat sommige 
gedachten al geformuleerd zijn als overtuigingen (bv: ik wil niemand 
teleurstellen. Of; ik mag geen fouten maken. Ik ben altijd de sjaak) 
Lees de uitleg over overtuigingen in ons ebook (houd  je inbox in de 
gaten). 

2. Ga na bij elke overtuiging of hij jou juist helpt (helpt bij je 
levensdoelen, helpt bij lekker in je vel zitten, helpt bij de dingen 
bereiken die je wil, helpt bij stressvrij zijn) of juist belemmert (meer 
stress geeft, dingen laat doen die je eigenlijk niet wil, je van je doelen 
afhoudt, etc.) 

3. Probeer de opgeschreven overtuigingen te herformuleren zodat ze 
jou meer helpen dan ze deden. (bijvoorbeeld: de overtuiging “ik wil 
niemand teleurstellen” geeft mij veel druk. Een meer helpende 
overtuiging is: “als ik vind dat het goed is, is het goed”. Of: “ik doe 
mijn best en daar vertrouw ik op”)

● Wat is je belangrijkste inzicht(en) uit deze verdiepende opdracht? 
Schrijf ze op.  

VrijDoe Opdracht 3 extra - we gaan een niveau dieper 
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Jouw antwoorden bij VrijDoe opdracht 3 extra

1) Onderliggende overtuiging 2) Helpend of belemmerend 3) De overtuiging anders 
geformuleerd zodat hij mij 
(meer) helpt



Super! De spits is eraf! Beginnen met over je 
overtuigingen nadenken is taai. 

Je zult merken dat het concept ‘overtuigingen’ bij je gaat 
indalen. En je je eigen overtuigingen op den duur als 
automatisch gaat herkennen. Geef het even de tijd voor 
het zover is. 

Stress heeft gelukkig niet alleen maar met de omgeving 
te maken. Een groot deel van stress en hoe je stress 
beleeft, kun je zelf beïnvloeden. En daar ben je zojuist 
mee begonnen. Houd het vol en zet ‘m op. We weten 
zeker dat het je gaat lukken je stress te verminderen. 

Je weet ons te vinden met je vragen en / of opmerkingen 
he? Stuur een mail naar doen@vrijdoen.nl. 

Groetjes van Jandaan en Marleen 

PS Vergeet de afsluitende opdracht en de extra tips niet. 
Deze gaan echt voor blijvende verandering zorgen. 

Goed gedaan!
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Ben je echt geïnteresseerd om iets te doen om minder stress te ervaren en 
minder geleefd te worden? Naast dat we je aanraden om de hierna 
volgende 5 tips en VrijDoe-opdrachten de komende tijd tot uitvoer te 
brengen (wat je misschien al hebt gedaan: “goed gedaan!”), raden we je 
ook aan om te reflecteren op hoe het ging. 

Lees eerst de notities door die je al gemaakt hebt en beantwoord 
vervolgens onderstaande vragen.  

1. Wat zijn de inzichten die je hebt opgedaan door dit werkboek en 
dankzij de oefeningen en reflecties?

2. Wat neem je jezelf voor op basis van deze inzichten?
3. Hoe ga je ervoor zorgen dat je je voornemens vasthoudt?

Afsluitende VrijDoe opdracht

VRijDOEN



1) Formuleer het voornemen laagdrempelig en realistisch. Het hoeft niet 
perse elke dag. Twee keer in de week is ook een goede start. Zo is de kans 
groter dat je het daadwerkelijk gaat DOEN. En dat is het belangrijkste. 

2) Stel een beloning in het vooruitzicht. Zodra je je voornemen uitgevoerd 
hebt, of x tijd volgehouden hebt. Waar kijk je naar uit? 

3) Pak het belangrijkste voornemen eruit, en schrijf het ergens op waar je 
het regelmatig tegenkomt. Op het bureaublad van je tablet of laptop 
bijvoorbeeld. Of op een post-it op je kledingkast of spiegel. Zo hou je je 
voornemen levendig. 

4) Plak de post-it  alleen op als je je echt voorneemt om ermee aan de slag 
te gaan en te committeren. Stel jezelf die vraag dus. Meen ik het? Heb ik er 
wat voor over?

5) Deel je voornemens met iemand die je vertrouwt. Deze persoon kan je 
helpen je voornemens daadwerkelijk uit te voeren. 

VrijDoen komt niet aanwaaien. Daar moet je wat voor DOEN. Heel veel 
succes! Nu aan de slag en ervaar binnen een paar weken minder stress :) 

5 Tips voor als je het echt meent en gaat voor verandering 

VRijDOEN



Mijn belangrijkste inzichten

Mijn voornemens

Het belangrijkste voornemen (maak je voornemen concreet: wanneer, hoe 
vaak, wat precies)

Mijn inzichten en wat ik ga DOEN

VRijDOEN



Hoe ik ervoor ga zorgen dat ik ook echt ga DOEN

Hoe ik mijzelf ga belonen als ik mijn belangrijkste voornemen heb 
uitgevoerd

DOEN!!! Succes en veel plezier. Wij zijn er om je te supporten. 

Mijn inzichten en wat ik ga DOEN

VRijDOEN



Dit werkboek over omgaan met stress draagt bij aan 
meer waardevolle tijd. 

Doordat je minder tijd kwijt bent aan: 
piekeren
negatieve en belemmerende gedachten

Omdat je tijd waardevoller is doordat:
je jezelf meer lucht geeft
je effectiever omgaat met anderen en met situaties
je minder stress hebt

En je daardoor:
meer ontspant
meer geniet
effectiever bent
vrijer bent

Hoe dit werkboek bijdraagt aan meer waardevolle tijd

VRijDOEN



VrijDoen - Voor als je je niet alleen vrijdag om 17h  
vrij wilt voelen. 

VRijDOEN


