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Van 
werkstress 
naar  
werkplezier 
  
 Een programma voor  
vermindering van werkstress en  
verbetering van inzetbaarhied



Balanceren?

Heb jij plezier in je werk? En ben je tevreden over je 
resultaten? Of neig je naar presteren voorbij je eigen 
grens om gewaardeerd te worden of zekerheid te 
verwerven? 
 
Onbewuste overtuigingen en drijfveren kunnen je 
aanzetten tot een negatieve spiraal. Stressklachten 
liggen dan op de loer: verminderde weerstand, nek- en 
schouderklachten of slaapproblemen.  Deze klachten 
maken je minder effectief waardoor je misschien nog 
harder gaat werken terwijl dat onvoldoende oplevert.  
Je balanceert op de grens van je mogelijkheden ten 
koste van je gezondheid.

Creëer een keerpunt

Misschien is het tijd om deze spiraal te doorbreken en 
bij jezelf stil te staan. Begrijpen waar je patronen en 
overtuigingen vandaan komen kan ruimte scheppen 
voor ander gedrag.  
Je natuurlijke talenten ontdekken kan ruimte geven 
voor nieuwe keuzes of andere werkstrategieën. 
Je kunt je brein trainen om meer met aandacht in het 
hier en nu aanwezig te zijn. 

Zelfkennis en aandachttraining vormen de basis van 
het programma van werkstress naar werkplezier bij 
Soulide. 



Regie voeren
De informatiestroom die dagelijks op je afkomt neemt 
in een rap tempo toe en veranderingsprocessen zijn 
een constante factor in je werk. 
Teveel deadlines, werken in kantoortuinen en multi-
tasken, daar heeft ons brein moeite mee. 
Je krijgt inzicht in hoe jij efficiënter om kunt gaan met 
informatie en deadlines en hoe jij je loyaliteit aan je 
werk en aan je gezondheid in balans kunt brengen. 

Het programma bestaat uit:
•	 Drie individuele sessies waarin we je talenten, 

valkuilen en gedragspatronen in beeld brengen en 
ontwikkeldoelen bespreken. De ODC drijfverentest 
en een Enneagram interview vormen daarin een 
informatieve basis. 

•	 Vijf sessies (van 4,5 uur) in een groep van maximaal 
acht deelnemers waarin kennis en inzichten uit de 
psychologie over werkstress en persoonlijkheid 
worden gecombineerd met praktische en 
oefeningen in mindfulness, yoga en meditatie. Er is 
ruimte voor eigen casuïstiek. 

•	 Huiswerkopdrachten en coaching via email. 

Programma

Het programma Van werkstress naar werkplezier is 
gebaseerd op drie sporen die samen leiden tot meer 
effectiviteit en plezier in werk en leven.

Zelfkennis
Je krijgt inzicht in je natuurlijke aanleg, stress-
gebieden en ontwikkelkansen middels inzet van: 
Het Enneagram, een model dat aan de hand van 
negen persoonlijkheidstypen laat zien hoe  
onbewuste drijfveren en overtuigingen je emoties  
en je doen en laten bepalen. 
Het Odin Drijfveren Compass (ODC), een test waar- 
mee je natuurlijke aanleg, competenties, valkuilen 
en ontwikkelbare talenten in kaart worden gebracht. 
Vanuit deze modellen ga je herkennen en begrijpen 
waaraan je energie verliest en waar je tegenaan 
loopt in communicatie en samenwerking. En je krijgt 
inspiratie om andere dingen te doen of de dingen 
anders te doen.

Aandachttraining 
In ons hoofd zijn we doorgaans druk met wat geweest 
is en wat mogelijk komt. Signalen van ons lichaam 
negeren we. De automatische piloot stuurt ons 
gedrag.
Mindfulness, yoga, meditatie en ademoefeningen 
dragen bij aan een heldere geest en een gezond 
lichaam. Je krijgt oefeningen aangereikt waarmee 
je je aandacht leert focussen en ontspannen en 
efficiënter gaat werken.  



Resultaat

•	 vermindering	stressklachten
•	 inzicht in talenten, drijfveren en valkuilen
•	 meer focus en doelgerichtheid
•	 meer werkplezier
•	 beter samenwerken 
•	 minder of korter verzuim

Investering

Deelname aan het programma kost € 1.650,- exclusief 
btw. Een kennismakingsgesprek vooraf is gratis. Dat 
kan ook op de werkplek met een leidinggevende of HR 
adviseur. 
Voor werkgevers kan de investering rendabel zijn door 
efficiencywinst of besparing van verzuimkosten. 

Tijden en locatie

Het programma bestrijkt een periode van 3 maanden. 
Bijeenkomsten vinden plaats in de omgeving van  
’s Hertogenbosch. Bij een in company aanbod wordt  
de locatie in overleg bepaald.   
Data zijn te vinden op de website.

Informatie en aanmelden

www.soulide.nl 
cecile@soulide.nl
Cecile Collaris: 06 10944807

Soulide

Door wie?

Cecile Collaris, werkt sinds 
1998 als zelfstandig coach 
en baseert haar werk op 
levenservaring, ervaring 
in leidinggevende 
functies en een ruime 
opleidingsachtergrond in 
persoonlijke ontwikkeling.  
Een antwoord vinden op 
dat wat tegen zit is voor 
haar een levensmotto.
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