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In de training Stresspreventie op het werk benaderen we 
stress vanuit verschillende invalshoeken: mentaal, emo-
tioneel en fysiek. Hierdoor leer je je eigen stresspatronen 
herkennen en ontdekken hoe het anders kan: het maakt je 
effectiever in het gebruik van kennis en vaardigheden en 
verhoogt je productiviteit en motivatie ook met oog op je 
toekomstig werkzame leven.

Meer ontspannen en met aandacht werken draagt daarom 
sterk bij aan het verbeteren van je functioneren in je werk. 
Het maakt je effectiever in het gebruik van kennis en vaar-
digheden, besluitvaardiger en verhoogt je productiviteit 
en motivatie.

Concrete handvatten
In de training geven we inzicht in wat stress in essentie is, 
hoe je het kan herkennen en vooral voorkomen. De training 
is concreet, informeel, brengt je met beide benen stevig op 
de grond en we maken een einde aan een aantal hardnek-
kige mythes. Daarnaast reiken we je een breed arsenaal van 
technieken en vaardigheden aan om stress te herkennen, 
reduceren en voorkomen:
• Een dieper inzicht in stress en stresspatronen en het vooral 

tijdig leren her- en erkennen van stress en stresspatronen 
om beter, helderder en effectiever te kunnen functioneren 
je werk

• Betere resultaatvorming door werken vanuit ontspanning 
en vitaliteit en hiermee je vakkennis en vaardigheden te 
verbreden en op peil houden

•  
 
 
 
 
 
 

• Effectiever en met meer ontspanning besluiten kunnen 
nemen ter verbetering van je kennis en vaardigheden op 
je werk

• Effectief en alert om kunnen gaan met zaken als een re-
organisatie, hoe je bewust en vanuit ontspanning voor te 
bereiden op een eventueel nieuwe werkzame toekomst

• Bewuster en met meer ontspanning kunnen werken ter 
verbetering van de werksfeer en werkprestaties en om 
de kans op uitval in de toekomst te voorkomen of te 
verminderen

• Hoe verbeter ik vanuit ontspanning mijn werkprestaties 
zowel individueel als in teams?

Trainingsopzet
De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide 
intake met één van de Levenskracht Coaches en tevens trai-
ner van het programma. We bespreken je persoonlijke ont-
wikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en je motivatie 
voor deelname. In aanloop naar de intake vul je online het  
LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® in.
 
Dit profiel geeft direct al inzicht in je functioneren, je denk- 
en gedragspatronen en overleefstijlen. Vervolgens zijn er 
twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 
10 à 12 deelnemers. Je ontvangt een app met thuisoefenin-
gen, zodat het geleerde in de werksituatie zelfstandig kan 
worden voortgezet en geïntegreerd. 

Een zekere mate van (in)spanning tijdens het werk is nodig om optimaal te presteren en grenzen te verleggen. Wanneer de 
spanning echter te veel wordt, gaat dit ten koste van effectiviteit, besluitvaardigheid, productiviteit en vooral werkplezier.  
Er ontstaat een gebrek aan energie, niets lijkt meer leuk, alles wordt ‘moeten’. 

Stress in mentaal, emotioneel en fysiek opzicht

Trainingslocatie
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Ronald Bouter
(1965) 
 
coachpraktijk Zoetermeer 

• Gedurende 15 jaar directeur/eigenaar  
Aannemersbedrijf Bouter Bouw (verkocht in 1997)

• Oprichter (2003) en directeur van dOorsprong, instituut  
voor Levenskracht en Inspiratie

• Opleiding psycho-energetisch therapeut/coach (3 jaar)
• Opleidingen op het gebied van Groepsdynamica en  

Systeemleer, Gestalt en NLP
• Hypnotherapie (National Guild of Hypnotists), Transactionele 

analyse en de trainersopleiding bij het IAS (Institute for the  
Application of Social Sciences)

• Systemisch geschoold: opleiding familie- en organisatieopstel-
lingen gebaseerd op de methode Hellinger bij I. Thorsten Preiss

• Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality Integration (PRI)
• Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker van het Levensstijlen 

Inventarisatie profiel (L.S.I.) van Human Synergetics ®
• Mijn recente rondreis samen met mijn zoon door India heeft 

mij doen beseffen hoe ontzettend rijk wij zijn en soms ook wel 
enorm arm in ons hart

• Kernwaarden: echtheid, levenskracht, realisme en humor

Anite Jonkers
(1958) 
 
coachpraktijk Berkel-Enschot 
en op locatie in Loonse en Drunense Duinen

• Gedurende 10 jaar zelfstandig ondernemer in de modebranche
• Opleiding energetisch therapeut/vitaliteitscoach
• Opleiding gedragstherapeutisch werker
• Opleiding Mindfulness bij See true Amsterdam (leer van Kabat Zinn)
• Workshop geweldloze communicatie M. Rosenberg
• Cursusleider in de Basisprogramma en de Leergang voor (para)

medici bij een gezondheidscentrum in België gecombineerd met 
een eigen praktijk als energetisch therapeut gedurende 7 jaar

• Gecertificeerd yoga docente in Hata en Critical Alignment yoga 
aangesloten bij de nederlandse-vereniging van yoga docenten. 
Opgeleid bij de blikopener en Gert van Leeuwen

• Tweejarige opleiding Familie- en Organisatieconstellatie door 
diverse docenten van het Hellinger Instituut Duitsland

• Opleiding Psychosociaal therapeut (Gradatim)
• Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality Integration (PRI)
• Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker van het Levensstijlen 

Inventarisatie profiel (L.S.I.) van Human Synergetics ®
• Gekwalificeerd teamleider in de verslavingzorg
• Eigen praktijk Free Body Free Mind
• Kernwaarden: openheid, kracht, energie, lichaamsbewust 

en empathisch

Anite Jonkers
(1961) 
 

Data 
Data 2023: - 2 maart en 20 maart 2023
 - 25 mei en 01 juni 2023
 - 12 oktober en 19 oktober 2023

Locatie en bijzonderheden
Locatie: ‘‘Conferentiecentrum Drakenburg’’, 
 Doctor Albert Schweitzerweg 1, Baarn 
Tijden: 09.30 uur - 17.30 uur 
 (ontvangst van 09.00 uur - 09.30 uur) 
Lunch: Inbegrepen en wordt op de locatie verzorgd
Kleding:   Gemakkelijke kleding en buitenschoenen

Integratie en verdieping 
Om het geleerde uit deze training verder te integreren bie-
den wij een PLUS variant aan van deze training. De meer-
waarde hiervan is gelegen in 3 individuele opvolgsessies 
met alle ruimte voor wat je persoonlijk wenst te verdiepen 
en verankeren. Concreet beschik je met deze variant over 
een opvolgperiode van ca. 9 á 12 weken.

Contact/inschrijving
Wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl
(www.doorsprong.nl).

* Deze opleiding is te vinden binnen het aanbod van Learning-
ville (KPN en Rabobank academy) onder de opleidingscode: 
  EX-DRS-DS 04
  De PLUS variant maakt ook deel uit van Learningville:       
  EX-DRS-DS 16 


