
‘‘Stap uit de piekerfabriek!’ is een online training voor mensen die piekeren. Mensen die worstelen 

met perfectionisme. En daarmee zichzelf in de weg zitten. Mensen die net als jij soms zo balen van 

hun hoofd dat maar bezig blijft.  

Herken je dit: 
 Ik word zo moe van al dat moeten.  
 Soms kan mijn hoofd gewoon niet stoppen met denken. 
 Het is nooit af en het kan altijd beter.  
 Ik ben bang dat ik fouten maak of anderen teleurstel. 
 Ik vind het zo moeilijk om tot rust te komen en om te genieten. 
 Ik vind het lastig om nee te zeggen. 

 
Met ‘Stap uit de piekerfabriek’ leer je hoe je daarmee stopt én hoe je je weer kan verbinden met je 

krachtige zelf. Hoe je van een vol hoofd naar ruimte en moeiteloos stromende inspiratie kan gaan. 

zo werkt het: 
Variant 1: groepstraject 

 Start op vaste datum  

 2 live bijeenkomsten met  groep deelnemers 

van de Rabobank (bij start en afsluiting). 

 9 lessen, elke week een nieuwe les. 

 Video’s, audio, werkboeken met opdrachten. 

 4 live webinars met de groep 

 Oefeningen doe je individueel, waar en 

wanneer je wil. 

 Interactie met groep (ook van buiten de 

Rabobank) en coach in besloten 

facebookgroep 

 Iedere nieuwe ronde die start kan je opnieuw 

aansluiten en meedoen met de live webinars. 

 Levenslange toegang tot de online materialen 

én toegang tot lessen die nieuw worden 

toegevoegd. 

 Extra optie: 1 op 1 coachgesprekken.  

Variant 2: individueel traject 
 Start wanneer jij wil 

 Intake met de coach 

 1 op 1 sessies met de coach 

 9 lessen, elke week een nieuwe les. 

 Video’s, audio, werkboeken met 

opdrachten. 

 4 vooraf opgenomen webinars 

 Oefeningen doe je individueel, waar en 

wanneer je wil. 

 Interactie met coach en andere 

deelnemers(ook van buiten de Rabobank)  

in besloten facebookgroep  

 Wanneer een nieuwe groep start kan je 

aansluiten en meedoen met de live 

webinars. 

 Levenslange toegang tot de online 

materialen én toegang tot lessen die nieuw 

worden toegevoegd.  

 



 

 

  

“never touch anything with half of 
your heart” 
Wat is jouw verlangen?  Wat wil jij 
bereiken met deze training? Welke 
intentie spreek je uit naar jezelf? 
Voor we van start gaan staan je 

daarbij stil. 

“de beste manier om je dromen te 
vervullen is om wakker te worden”  
Waar pieker je over? Wat ga je uit 
de weg? En werkt dat voor je?  Na 
deze week weet je wat werkt en 
wat niet. Zo weet je wat je mag 
gaan veranderen. 

‘If you aren’t willing to have it. You 

will’.  
Waar strijd je mee? Waar voer je in 
gedachten gevechten mee?  Wat is 
het effect daarvan? We gaan dus 
nog even door met ons onderzoek. 
En zetten de eerste stappen in 
loslaten 

‘Als je troebel water met rust laat 
wordt het vanzelf helder’ Lao Tse. 
Iedereen heeft een pauzeknop. 
Alleen in onze drukke wereld 
kunnen we die niet altijd vinden. 
Deze week gaat over mindfulness. 
Ruimte maken in je hoofd. Zijn 
daar waar je bent. 

‘Zijn wie je bent, dat is geluk’ 

Welk beeld heb jij van jezelf? Ken 
je jezelf echt? Deze les biedt een 
verrassend perspectief op jou. Leer 
jezelf kennen. Leer vertrouwen op 
jezelf. 

 

‘“treat yourself as you would treat 

a good friend”  
In deze les leer je iets heel 
belangrijks. Je leert hoe je jezelf 
onvoorwaardelijk kan steunen. En 
welke rol het beoefenen van 
dankbaarheid daarbij speelt. 

Als je echt even in een piekercrisis 
zit en niet weet wat te doen, druk 
dan op de alarmknop. Dan word je 
stap voor stap begeleid om er uit 
te komen. 

“Courage isn't about not having 
fear, courage is about walking with 
fear towards things you care 
about".  
Hoe zorg je ervoor dat wat je 
geleerd hebt beklijft en dat je op 
pad blijft? Hoe kan je omgaan met 
de obstakels die je daarbij 
tegenkomt? Na deze les kan je 
jezelf helpen op pad te blijven.. 

“Leef alsof je morgen doodgaat. 
Leer alsof je eeuwig leeft”  
We hebben nu aardig wat werk 
verricht. Wat wil je diep van 
binnen? Wat zegt jouw hart? Waar 
wil je dat je leven over gaat? Welke 
stappen zet je in die richting? 

De lessen: 

 

Informatie over de kosten en over andere mogelijkheden vind je op: www.ACT-coach.nl/Rabobank  
Meer info over Stephanie van Workum: www.ACT-coach.nl 
Voor vragen: mail naar Stephanie@ACT-coach.nl 

http://www.act-coach.nl/Rabobank


Ervaringen van anderen 

 

 
 

 

 

Marieke: Deelname aan het programma was een mooie ervaring en gaf me houvast voor het leven. Ik 

heb mijn innerlijke kracht herontdekt. Ik weet nu hoe ik goed voor mezelf kan zorgen als ik me weer 

eens verlies in mijn gedachten, emoties of lichamelijke sensaties. Wat het programma me heeft 

opgeleverd? Rust, vertrouwen in mijn eigen kracht en innerlijke wijsheid. 

 

Isabel: Ik dacht toen ik startte dat ik vooral op zoek was naar ander werk. Ik had het gevoel dat ik stil 

stond, had wel ideeën, maar zag geen pad voor me. Maar dit programma ging veel verder. Het heeft 

me laten inzien hoe ik wil leven, hoe ik mijn leven wil invullen. Ik sta nu écht dichter bij mijn waarden. 

En als je dat eenmaal duidelijk voor ogen hebt is het veel makkelijker de puzzelstukjes werk, relatie, 

kinderen en inspiratie op hun plek te laten vallen. De combinatie van het programma met coaching gaf 

echt verdieping. Stephanie voelt precies aan waar mijn zere plekken zitten en ze snijdt ze aan, zonder 

dat het onwijs pijn doet. Ze stelt de goede vragen en blijft doorvragen en zo kreeg ik echt nieuwe 

inzichten. Ik kan nu zegge dat ik een stuk lichtvoetiger in het leven sta, ik kan beter relativeren en ik sta 

ook dichter bij mezelf. 

 

Marian: Ik had fysieke klachten die te herleiden waren naar patronen die niet werkten (alles zelf willen 

doen, te weinig slapen en niet goed luisteren naar mijn lichaam en geest). Deelname aan het 

programma ’Stap uit de piekerfabriek’ in combinatie met coaching heeft me veel gebracht. Ik heb 

geleerd vanuit mijn eigen waarden te leven en heb nu de moed om heldere én spannende keuzes te 

maken. Om te voelen wat mijn lijf me te zeggen heeft en wat echt waardevol voor mij is. Dat was 

precies wat ik totaal verleerd was. Ik heb Stephanie ervaren als een professionele coach met een eigen 

en herkenbare stijl die zich ook kwetsbaar/moedig opstelt. ‘What you see is what you get’.   

 

Malou: Tijdens de coaching en het online programma heb ik geleerd om mezelf vriendelijker te 

benaderen. Het is zeker confronterend om bloot te leggen hoe streng ik voor mezelf was en hoezeer dit 

me belemmerde. In dit proces kwam ik bovendien met een burn-out thuis te zitten. Dat riep in eerste 

instantie een gevoel van schaamte en falen op - “zie je wel, je bent niet goed genoeg”. Maar samen 

met Stephanie wist ik deze gebeurtenis te benutten als iets positiefs. Het bleek eigenlijk precies wat ik 

nodig had om uit de vicieuze cirkel te komen waar ik in zat. De warme, vertrouwde, huiselijke en 

vriendschappelijke sfeer maakte dat ik het heel fijn vond om met Stephanie te werken. Stephanie is als 

een wijze vriendin. Gelukkig komt mijn oude onbevangen, spontane en authentieke ik weer 

tevoorschijn en leef ik steeds meer vanuit mijn eigen waarden. Wat een verrijking, het leven weer te 

zien met je ogen open!"  

 

www.ACT-coach.nl 
Voor vragen: Stephanie@ACT-coach.nl 

 

 


