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Module Omgaan met stress (2 maanden) 

- voor wie wil leren om stress te hanteren en om onder druk vitaal en ontspannen 

te blijven - 

Doel 

Deze module is bedoeld voor mensen die beter willen leren omgaan met werkdruk en stress. 

Doelstelling is om samen te onderzoeken hoe je onder drukvolle omstandigheden ontspannen 

kan blijven functioneren en maximaal vitaal kan blijven. 

Inhoud 

Een leven zonder stress bestaat niet. Er zijn periodes in je leven dat stress er gewoon bij hoort. 

Zoals rond een verhuizing, bij gezinsuitbreiding of bij het combineren van werk en thuis. Vaak 

hoort een zekere mate van stress ook bij leuk en uitdagend werk, bijvoorbeeld als je manager 

bent of als je werkt in de zorg of in het onderwijs. Omdat stress niet te vermijden is, kan je maar 

beter leren hoe je ook onder stressvolle omstandigheden in balans blijft. 

 

Deze module is bedoeld om mensen te ondersteunen bij het omgaan met stress en om te leren 

hoe je onafhankelijk van de situatie steeds zo vitaal en ontspannen mogelijk kan blijven. 

We gaan in dit kader de volgende hoofdthema’s behandelen: 

• Loopbaanonderzoek 

• Algemene principes van stress en overbelasting 

• Situatie analyse en verkenning van de manier waarop de cliënt zelf omgaat met stress 

• Komen tot een nieuwe aanpak en nieuw gedrag waardoor stress wordt gereduceerd en 

herstel wordt bevorderd 

• Praktisch oefenen met de nieuwe aanpak waardoor vitaliteit en energie zijn versterkt 

 

Na deze module kan de cliënt beter omgaan met stress. De cliënt weet hoe hij of zij ook onder 

druk vitaal en ontspannen kan blijven en beschikt over een persoonlijk Plan van Aanpak in deze. 

 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke week een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

 

 

Even sparren? 

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.   
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