
Overwhelmed stappenplan
Stap 1: voelen

 

- Voel wat er aan de hand is . Je hoeft het niet weg te duwen . Laat het

komen .

 

Stap 2: ermee gaan zitten

 

- Vraag jezelf af : is alleen mijn hoofd onrustig of is mijn planning echt te

vol? 

- Is het voldoende om even een stuk te gaan wandelen of mediteren? 

- Schrijf eventueel je gevoelens van je af . Hoe groot is dit probleem? Maak ik

het zelf groter dan het is? 

- Doe een braindump .

- Pak je planning en takenlijsten erbij . Heb ik teveel afspraken en taken

staan? Zijn dingen onduidelijk of heb ik teveel ingepland?

- Het belangrijkste is : ontdek waar dit gevoel vandaan komt . 

 

Stap 3: wat kan weg

 

- Kijk kritisch naar je planning . 

- Simpel : wat kan weg?

- Wat heb ik gepland wat helemaal niet hoeft? 

- Wat kan ik verzetten , welke dingen kan ik gewoon laten voor wat ze zijn? 

 -Wat heeft prioriteit en wat kan wel op een ander moment? 

- Wat kan ik aan anderen overlaten?



Stap 4: overzicht creëren

 

- Pak je planner erbij . Wat moet ik deze week of vandaag allemaal doen?

- Maak een (nieuwe) heldere planning of maak losse takenlijsten .

 

Stap 5: wat kan ik nu doen

 

- Maak een plannetje voor NU , voor dit moment . 

- Vraag jezelf af : wat kan ik nú doen om dat overwhelmed gevoel aan te

pakken?

- Maak een takenlijst met allemaal kleine dingetjes die je snel kan afronden .

- Kijk wat je nu in korte tijd kan oplossen om meer rust en overzicht te

creëren .

 

Stap 6: vooruit kijken

 

- Mindset : ‘Dit is misschien even pittig , maar ik kan dit . Aan de slag . ’

- Hoe zien mijn komende weken eruit?

- Moet ik aanpassingen doen in mijn planning? 

- Moet ik wat schuiven of schrappen?


