
De kunst van het ontspannen 
ondernemen 

Time management van binnenuit 





Mijn verhaal 

Toen Nu 



Wat ga je leren? 

• Waarom Time management trucjes vaak 
niet werken en wat dan wel 

• Welke stappen je kunt zetten om 
ontspannen productief te zijn 
(ontspannen ondernemen) 

 



Wens 



Realiteit 



Waarom TM niet werkt 

- Symptoombestrijding 
- Trucjes 
- Naar buiten gericht 
- Oorzaak verdwijnt niet 

 



Wat dan wel? 

Werk van binnen naar buiten,  



Hoe start jij je dag en wat kan er anders? 

‘Een goed begin is het halve werk’ 
 



Stap 1: een goede start 

Begin bij jezelf: 

• Wat wil ik (vandaag) bereiken? 

• Hoe wil ik mij (vandaag) voelen? 

• Wat is écht belangrijk (vandaag)? 

• Hoe wil ik (vandaag) werken? 

• Wat heb ik nodig? 

• Visualiseren 

 



Stap 2: inchecken 

• Regelmatig naar binnen, inchecken 

• Aandacht bij wat je doet (multitasken 
werk niet) 

• Bewust volgende stap bepalen 

 

 



“A relaxed mind is a creative mind” 

• Wat kun jij regelmatig 
doen om  
• Naar binnen te gaan om 

in te checken? 

• Je hoofd te legen op en 
werkdag? 

 

 

 

 



Stap 3: ken jezelf 

• Energiepeil 

• Fysieke signalen 

• Kwaliteiten inzetten 

• Valkuilen onderzoeken 

• Gewoonten: perfectionisme, 
bevestiging etc 

• Tijd- en energievreters 

• Kies tools die passen 

 



Stap 4: afronden 

• Neem de tijd om te 
stoppen 

• Bewust afronden 

• Wat is de volgende stap? 

• Kijk vooruit 

• Inchecken: hoe ging het, 
wat geleerd, wat anders? 

• Successen vieren 

 



Tips voor ontspannen ondernemen 

• Werk van binnen naar buiten 

• Leg goede basis en ga uit van 
jezelf 

• Aandacht! 

• Volg eigen flow  

• Voel fysieke signalen 

• Evenwicht actie en ontspanning  

• Leeg je hoofd 

• Visualiseer en kijk vooruit 

• Tools die passen 

• Ken jezelf! 

 



 
Zo kan ik je helpen: 

• Individuele begeleiding bijv. 
ondernemerswandeling 

• Basisworkshop SoulCollage® (15 
okt, 28 nov of 10 dec) 

• Verhelderinggesprek 30 minuten 
(kaartje) 

 

 

 

www.martavansitteren.nl 


