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Ik ben Anouk en ik kom van ver…. 

Tja, nadat ik mijn hart had gevolgd om het onderwijs in te gaan, kwam er na 12 jaar onverwachts een 
moment waarop ik ‘knakte’. Ik wist een burn-out te voorkomen, gelukkig. Dát realiseerde ik me later pas! 

Waarom ik dit hier meteen vertel?  

v Omdat ik beter weet wat eraan voorafgegaan is; 
v Omdat ik nu zie welke signalen ik destijds genegeerd heb; 
v Omdat ik mezelf, mijn man en 2 dochters een hele tijd tekort heb gedaan;  

 
Maar vooral: 
 

v Omdat ik had gewild dat iemand me hiervoor had gewaarschuwd! 

 
Ik was zo blij dat ik niet meer voor de klas hoefde te gaan staan….  
Mijn onderwijs-vuurtje was geblust. En dát lag vooral aan mijn werkgever (vond ik toen, dus…).  

Inmiddels ben ik, na heel wat jaren zelfonderzoek, wel wijzer: Ik had zelf de sleutel tot verandering in 
mijn bezit, maar was me daarvan nog niet bewust. En dat kwam doordat ik geen tijd nam voor mezelf.  

Een nieuwe start! 

Nadat ik die tijd heb kunnen nemen ben ik gestart als coach, in mijn eigen praktijk. 
Ik heb de eerste jaren als ondernemer zoveel over mezelf geleerd, mét hulp van andere coaches, 
cursussen en opleidingen. Maar vooral door steeds weer TIJD te nemen voor …… 

Dat heeft me teruggebracht naar wie ik werkelijk ben, mijn passie en wat mijn missie is! 

Nu ik als loopbaancoach voor onderwijsprofessionals werk, werk ik weer vanuit die passie: 

 

En daarin is mijn missie: 

 

 

Dat is wat ik joú gun en blijkbaar gun jij jezelf dat ook (anders had je dit E-book niet aangevraagd….) 
Je vindt het dus belangrijk om TIJD voor jezelf te maken en daarmee geef je prioriTEIT aan jouw 
ontwikkeling. Nou en daar word ik dan weer héél erg blij van, want zo kan ik er weer eentje ‘redden’! ;) 
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Ik weet waar ik het over heb…… 

Het vak van leerkracht is een prachtig en uitdagend vak, dat veel energie kost.  
Maar je krijgt er ook zoveel voor terug, van kinderen, ouders én collega’s. 

Toch is op sommige (lees: de meeste) dagen jouw energie helemaal op! 

v Je moet zovéél als leerkracht; naast het lesgeven; 
v Je hebt vaak het gevoel je werk niet af te krijgen; 
v Je maakt lange dagen en werkt zelfs als je eigenlijk vrij hebt; 
v Voor je gezin en hobby’s heb je te weinig tijd of energie over. 

 

Standje overleven? 

Heb jij het gevoel dat je op dit moment meer bezig bent met OVERLEVEN dan LEVEN? 
Dan wordt het tijd dat je met deze tips aan de slag gaat, omdat je: 

v af wil van het constante gevoel van werkdruk; 
v zelf de regie in handen wil nemen; 
v elke dag méér energie wil overhouden! 

Maar vooral: 

 

Geen excuses! 

Net als jij begint te denken:  

“Daar heb ik geen tijd voor!”  Of: “Ik lees dit straks, of morgen wel.”  

Vraag jezelf dan even af: Zijn dat excuses of heb ik deze tips nu echt niet nodig? 

Als je deze tips nu echt niet nodig hebt, stuur dan dit E-book gerust door naar die ene gestreste collega, 
die hier vast wel iets aan heeft.  

MAAR…… ben jij klaar met excuses en klaar voor de verandering? Lees dan snel verder!! Want nu komen 
4 speciaal geselecteerde tips, die helemáál niet veel tijd kosten. Ze gaan zelfs tijd opleveren! 
Neem een kopje koffie of thee en lees de tips, terwijl je geniet van je welverdiende pauze. 
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Maak dagelijks een wandeling 

Wandel je nooit? Begin dan met een kort rondje elke dag, zodat je het ook volhoudt!  
Ben je al gewend om dagelijks te wandelen? Breid dit rondje dan uit.  
Heb je geen tijd? Zoek dan naar een alternatief moment waarop het voor jou zou passen:  
- Iets wat je normaal fietsend doet, doe je nu lopend, bv. de boodschappen; 
- Sta wat vroeger op, zodat je voor het ontbijt een blokje om kunt gaan; 
- Reis je met bus of tram? Stap dan een halte eerder uit. 

Waarom wandelen? 

Je lichaam staat, tijdens een drukke dag, constant op ‘aan’ en de stresshormonen blijven borrelen… 
Terwijl het juist belangrijk is om even te resetten. Wandelen helpt hierbij heel goed, omdat je dit meestal 
in een rustig tempo doet. Daardoor krijgen je zintuigen de tijd om alle informatie in zich op te nemen. De 
geur van bloemen, een mooie zonsondergang, het fluiten van vogels en zelfs het gevoel van lichte regen 
op je huid. Al deze dingen zorgen ervoor dat je je bewust wordt van je lijf!  
Je creëert een rustmoment voor jezelf om te herstellen en daar word je uiteindelijk creatiever en 
efficiënter van!  

Geen schermpjes voordat je gaat slapen 

Kijk je altijd tv in bed? Of check je meestal nog even je social media of mail, voordat je je lampje uitdoet? 
Probeer eens iets anders! Lees een boek, klets even met je partner of ga gewoon meteen liggen en 
slapen. Zorg ervoor dat je voordat je wil gaan slapen géén tv kijkt, op je laptop werkt of je smartphone 
gebruikt. Ook als je nog niet in bed ligt. Houd bijvoorbeeld aan dat je een uur vóór slaaptijd alle 
apparaten vermijdt. Als je dat lastig vindt, begin dan eens met één of 2 avonden per week jezelf 
schermloze tijd te gunnen.  

Waarom schermloze tijd? 

Er zijn veel redenen om deze tip in te voeren, maar ik deel er alvast een paar: 
- Doordat je bezig bent, merk je niet zo goed op wanneer je moe begint te worden; 
- Je hersenen krijgen het verkeerde signaal, omdat het nog licht is (terwijl dit kunstmatig is); 
- Als je net nog even iets lees waarover je gaat piekeren, val je moeilijker in slaap. 

Scherm-tijd staat een goede nachtrust in de weg en laat dat nou nét belangrijk zijn voor onze hersenen. 
Slapen zorgt voor een beter lange termijn geheugen en concentratie! 
Eigenlijk zijn we ook wel vergeten wat we nog méér kunnen doen ter ontspanning!  
Lezen, knutselen, mediteren, wandelen, schrijven, uitgebreid in bad of onder de douche….  
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Elke dag een (korte) meditatie 

Meditatie iets zweverigs? Helemaal niet! 
Heb je het al eens gedaan? Dan weet je al wat het is en wat het voor jou kan doen. 
Nog nooit geprobeerd? Doe ‘ns gek en probeer uit wat mediteren voor jou kan betekenen. 
Via deze link vind je een korte meditatie die je op elk moment van de dag kunt doen. Kies daarvoor een 
vast moment op je dag en zet misschien zelfs een reminder in je agenda!  

Waarom mediteren? 

Door even de tijd te nemen voorkom je dat je maar blijft doorrennen, zonder je bewust te zijn van hoe je 
je voelt. Als je dat weken lang, 7 dagen per week doet merk je niet op dat er iets mis dreigt te gaan. 
Als je hard werkt heeft je lichaam rust nodig om te herstellen. Zo werkt het ook voor je gedachten. 
Je hebt maar 5 minuten nodig, om even ‘op adem’ te komen en daarna kun je alweer met meer energie 
aan de slag. Je geeft jezelf de ruimte om in het ‘hier en nu’ te zijn, in plaats van bij je werk of zorgen voor 
anderen. Hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe productiever en liever je wordt! 

Schaf een slechte gewoonte af 

Welke slechte gewoonte wil jij afschaffen? Van welke gewoonte weet jij dat het ongezond is, jou alleen 
maar ongelukkig maakt of vooral nadelen oplevert?  
Ga daarmee stoppen dan; stel niet uit, geen excuses meer: VANAF NU DOE JE HET NIET MEER! 
Misschien moet je kiezen voor een gewoonte waarvan je makkelijk af kunt stappen, (Chocola, 
nagelbijten, teveel poetsen, mopperen op je partner) omdat het natuurlijk belangrijk is dat je het gaat 
volhouden!! En als dat dan gelukt is, kies je een andere, uitdagendere slechte gewoonte….. 
Als het een dag niet zo goed lukt, is geen ramp: volgende dag een nieuwe kans! 

Hoe je dat gaat volhouden? Nou bijvoorbeeld met wat hulp: 
- Schrijf het ergens op, waardoor je er elke dag aan herinnerd wordt; 
- Laat mensen in je omgeving weten waar je mee bezig bent, zodat zij kunnen stimuleren; 
- Stel jezelf een passende beloning in het vooruitzicht! 

Waarom iets afleren? 

Als je niet lekker in je vel zit, ben je een gemakkelijk slachtoffer voor slechte gewoontes. Gewoontes zijn 
(zoals het woord al zegt) de gewone dingen voor jou, die je regelmatig doet. Dat geeft houvast!  
Dat geldt dus ook voor slechte gewoontes… Daar word je dan op de korte termijn even gelukkiger van, 
maar op de lange termijn waarschijnlijk niet! Als je slechte gewoontes afschaft is er meer ruimte voor 
goede gewoontes: wie wordt daar nou niet gelukkig van!? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LK_4UtboA5w
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De 4 tips nog even op een rijtje: 

Print dit blad uit om ergens op te hangen, op een plek die je dagelijks ziet, “gewoon” als een reminder… 
Als je ook nog noteert hoe en wanneer je deze tips kunt toepassen, heb je meteen een actieplan voor 
jezelf! 

Je zult merken dat je je na een week toepassen al een heel ander mens gaat voelen. En het zal ook op 
sommige dagen best even lastig zijn, dat hoort erbij….. Wees lief voor jezelf, maar geef niet op! 

 Mijn ideale tijdstip:  ………………………………. 
Aantal minuten:   ………………………………. 
  

 Tijdstip van schermloze tijd: ………………………………. 
 Op deze dagen:   ………………………………. 

 

 Mijn ideale tijdstip:  ……………………………….. 
Aantal minuten:   ……………………………….. 

 

 Slechte gewoonte:  ………………………………. 
 Beloning na …. weken:  ………………………………. 

 

Datum van invullen en starten:   …….-…….-20……. 
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Is dit nog niet voldoende voor jou?  

Heb je behoefte aan méér dan deze 4 tips? 

Weet jij al dat je deze tips niet gaat volhouden, zonder een stok achter de deur? 

Kun jij wel wat hulp gebruiken, om te voorkomen dat je een burn-out krijgt? 

En dat komt goed uit, want: 

 

 

Optie 1:  “Ik heb geen coach nodig, maar ik wil wel meer van dit soort handige tips krijgen.” MEER TIPS 

Optie 2: “Ik denk dat een coach me wel kan helpen, maar ik twijfel nog.” GRATIS PROEFSESSIE 

Optie 3: “Ik ga er meteen voor en laat me coachen!” COACHTRAJECT DAT BIJ JOU PAST 

 

Meld je hier aan voor nog meer tips, voor een proefsessie, om kennis te kunnen maken met mij als coach 
of om meteen informatie te krijgen voor een passend coachtraject! Geef aan voor welke optie jij gaat! 

Als je niet voor deze opties gaat, maar toch wil blijven volgen, is er natuurlijk social media! 
Volg je mij al op Instagram? Klik anders hier door naar mijn Instagram-pagina. 

 

En….. omdat ik jou dit E-book gratis toestuur, zou ik het fijn vinden als je mij ook helpt…. Natuurlijk J 

Post een foto op Instagram, waarin je mij tagt van hoe jij bezig bent (geweest) met deze tips? 

Bedankt dat je tot hier hebt gelezen ;) en misschien wel tot ziens! 

 

Gelukkige groeten, 

Anouk Sonnemans 

Leerkrachtcoach 

 

http://wordpress.com/view/coachingvoorleerkrachten.wordpress.com
http://
http://www.instagram.com/anouksonnemans/
http://www.reflekthra.nl

