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Stress management 
 

Heeft u vaak het gevoel dat u het écht te druk heeft? Wordt u prikkelbaar, nerveus, heeft u minder 
plezier in dingen en soms zelfs geen tijd meer om uw gedachten op een rijtje te zetten? Blijft u rennen 

en draven en verliest u soms het gevoel voor realiteit? Zou u graag meer rust willen voelen in uw 

lichaam en gedachten? Vindt u gezond zijn en blijven belangrijk? Wilt u leren om effectiever en 
productiever te functioneren (zowel zakelijk als privé)? Wilt u ook op langere termijn bij uzelf de 

signalen van spanning blijven herkennen en hier effectief op kunnen reageren? 
 

Dan is de training ‘Stress management’ uitermate geschikt voor u ! Deze training leert u de fysieke en 
gedragsmatige uitingen van stress te herkennen en te beoordelen als ‘positief’ of ‘negatief’. Hierdoor 

bent u in staat om positieve stress te gebruiken voor optimale prestaties en negatieve stress te 

beperken. De wijze waarop u uw mentale, emotionele en fysieke batterij in optimale staat houdt, wordt 
uitgebreid besproken en geoefend in deze training. Op zeer pragmatische wijze, met beide benen op de 

grond, wordt u begeleid in het meer ontspannen en effectiever functioneren. Het doel is om zowel in het 
werk en leven van alledag, áls in situaties van verandering of tegenslag plezierig en effectief te kunnen 

blijven functioneren.  

 
Resultaat 

 U luistert naar uw lichaam en kijkt kritisch naar uw gedrag om stress te herkennen; 
 U voelt negatieve stress eerder aan en kunt die hanteren; 

 U bent in staat om uw energiebalans op peil te houden om negatieve stress te voorkomen; 
 U leert opkomen voor uzelf op een assertieve (niet agressieve) manier; 

 U wordt duidelijker, meer ontspannen en daardoor plezieriger in contact met anderen.  

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 
 zelfinzicht 

 zelfvertrouwen 

 sensitiviteit 

 assertiviteit 

 relativeringsvermogen 

 evenwichtigheid 
 

Doelgroep 
Mensen die regelmatig het gevoel hebben dat er geen gezond evenwicht is tussen hun draagkracht (wat 

ze aankunnen) en hun draaglast (wat er van ze verwacht wordt).   
 

Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een 
deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over de wijze 

waarop u stress ervaart. Deze test wordt tijdens de training besproken. Aan het einde van de training 

heeft u een persoonlijk actieplan opgesteld om uw beleving van stress te verminderen.  
Gedurende 6 maanden na de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende 

ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  

duur: 2 dagen 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: €  925,- all in, exclusief BTW  

 


