
 

 

 

 

 

 
Inleiding 
We moeten de kracht van vrouwen niet onderschatten! Ik vertel over vrouwelijke rolmodellen en 
over wat vrouwen wèl hebben, en mannen niet. Ik moet de eerste man die een bevalling aan kan 
nog tegenkomen ;-) Daarnaast hebben we het over work-life-balance, want uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat wij vrouwen daar nogal mee strugglen.  
x Shelly  
 
Interessante video over de verwachtingen van een vrouw:  

https://vimeo.com/393253445 

Feiten over rolmodellen:  

- Meisjes die vrouwelijke rolmodellen hebben, worden zelf later ook succesvoller.  
- Ze krijgen meer zelfvertrouwen op carrière gebied  

 

 
 
 
 
 
 
 
WLB (Work Life Balance)  
Een term die gebruikt wordt om de balans tussen het persoonlijke en professionele leven van een 
persoon te beschrijven.  
 
Factoren waardoor mensen het gevoel hebben dat ze teveel tijd aan werk besteden:  

- Altijd bereikbaar moeten zijn (ook buiten kantoortijden, via telefoon en mail)  
- Stressvolle werkomgeving waardoor je uit balans raakt 
- Verwachtingen over huishoudelijk werk en verantwoordelijkheden in het privé leven spelen 

een rol  
 
Tip van management goeroe Brian Tracy:  
Iedere minuut die je besteedt aan het plannen van je werk, scheelt je 10 minuten in de uitvoering 
ervan.  
  
Wat voor mij werkt:  

- Gezamenlijke agenda thuis  
- Apps met lijstjes als any.do 
- Tijd voor jezelf inplannen  
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MASTERCLASS 3 – “Who Run The World (Girls!)”   

https://vimeo.com/393253445


 

Algemene tips voor een goede WLB:  
Stel prioriteiten: Je kan niet alles. Stel haalbare doelen waarbij je al je rollen kan combineren (gezin, 
job, hobby, ...). 
  

- Maak afspraken over de inhoud van je werk en privé:  
Zo weet je welke taken onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Dit zowel op de werkvloer 
als thuis. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust. 
  

- Verminder de druk in je hoofd:  
Druk ervaren is niet hetzelfde als druk hebben. Maak voor jezelf een verschil tussen 
werkelijke druk en de psychische druk. Denk eens na hoeveel tijd je besteed aan het zorgen 
maken dat je het druk hebt? Laat vervolgens meer gevoelens los. Een frisse wandeling onder 
de middag kan je misschien al helpen om deze emoties los te laten. 
  

- Werk efficiënter:  
Zowel werk als privé. Je kan veel uren sparen door je tijd anders en/of efficiënter te 
benutten. Kijk naar de taken die je doet, hoeveel tijd je hieraan besteed, de volgorde waarin 
je ze doet en hoeveel tijd onderbrekingen en afleidingen kosten. 
  

- Assertief zijn:  
Kom op voor jezelf en leer ‘neen’ zeggen zodat je niet overladen wordt met taken. Zo kan je 
je eigen grenzen bewaken. 
  

- Plan tijd voor jezelf. Wat maakt jou gelukkig?  
Vaak denken we dat als we continu bezig zijn, dit ook zinvol is. Integendeel, juist door tijd te 
maken voor jezelf kun je ontspannen en komt er ruimte voor creativiteit, rust en plezier. Ons 
lichaam is niet gebouwd om 24 uur per dag bezig te zijn.  
 

- Verminder stress:  
Stress zorgt voor de meeste gezondheidsklachten in onze samenleving. Onder stress denk je 
minder helder, en wanneer stress te lang aanhoudt tast het belangrijke lichaamsfuncties 
aan. Een verstoring in de werk en privé balans geeft vaak veel stress. Voor je het weet sta je 
de hele dag onder druk met alle gevolgen van dien. Wanneer je de werk en privé balans niet 
voor alle andere reden wilt herstellen, doe het dan in ieder geval voor je eigen gezondheid. 

 
Check de beste masterclass tips op www.pumaacademy.nl! 
 

http://www.pumaacademy.nl/

