
ger leven met systemen die bij je passen, die meerwaarde aan je

leven geven en duurzaam zijn. “En je hoeft daarvoor heus niet te

transformeren in een soort robot die in een perfect opgeruimd huis

leeft en die zijn agenda tot in de puntjes beheert. Gun jezelf gerust

wat georganiseerde chaos, want perfectie is niet het streefdoel”,

zegt Sara ook.

DUURZAME VERANDERING

‘Rust in je huis en je hoofd’ is het vierde boek van Sara Van We-

senbeeck. Het boek is gebaseerd op ‘Het slimme organizing

boek’, het allereerste Belgische organizing-boek dat Sara zes jaar

geleden schreef. De auteur-coach reikte toen al strategieën en

slimme tips aan voor een leven met minder stress en wanorde en

meer rust in je hoofd. Om je goede voornemens te kunnen waar-

maken, reikt Sara naast verhelderende inzichten in haar boek ook

beproefde recepten, stappenplannen en slimme tips aan. Q

Ben jij ook op zoek naar meer rust in je huis en je hoofd? Deze

Week geeft 5 exemplaren weg van het nieuwe boek van Sara

Van Wesenbeeck. Deelnemen kan tot woensdag 14 juni om 12

uur via www.facebook.com/dezeweek

Rust in je huis en je hoofd – Sara Van Wesenbeeck

Uitgeverij Lannoo – 10 euro

Pak de tastbare buitenwereld aan om in je hoofd orde op zaken te

stellen en rust te vinden. Het is de rode draad in het boek ‘Rust in

je huis en je hoofd’ van Sara. “Wanorde in je huis, kantoor, spullen,

tijd, computer en taken zorgt voor rommel in je hoofd”, zegt ze. “Er

is dat constante ‘gezoem’ van de losse eindjes die zich blijven ver-

meerderen en van de malende gedachten waar je enkel nog meer

stress van krijgt. Door structuur aan te brengen in je spullen, tijd,

werk en gezin, krijg je weer overzicht en grip én rust in je hoofd. Zo

is er in je brein weer ruimte voor heldere gedachten, voor frisse idee-

en en creativiteit”, zegt Sara.

EENVOUDIGER, EVENWICHTIGER EN GELUKKIG 

In haar boek houdt Sara geen pleidooi voor een perfect georgani-

seerd leven. Wel voor een eenvoudiger, evenwichtiger en gelukki-

Win een exemplaar van hét handboek

voor meer rust in je huis en je hoofd
Het vierde boek van professional organi-

zer, organizing expert en life & business

coach Sara Van Wesenbeeck ligt in de

boekhandel. ‘Rust in je huis en je hoofd’

brengt raad in onze veeleisende samenle-

ving.

deze week

gezond

plaats… Niemand heeft baat bij hollende en roe-

pende ouders, en zeker niet op de ochtend van een

examendag.

5. Pak je werk slimmer aan: voorzie op het werk

focusmomenten waarop je ongestoord aan één

stuk kunt doorwerken, behandel je mails gegroe-

peerd, doe één ding per keer. Daar win je heel wat

tijd mee en het laat je toe om zonder stress op tijd

naar huis te kunnen vertrekken.

6. Ook thuis geef je best het goede voorbeeld door

je ‘stoorzenders’, zoals je smartphone, uit te

schakelen. Je wordt er zelf rustiger van en je kin-

deren kunnen zich beter concentreren op het stu-

deren, en als het een beetje meezit volgen ze ook

jouw voorbeeld.

7. Wees tolerant en mild, ook voor jezelf. Tij-

dens de examenperiode is iedereen gespannen en

loeren conflicten voortdurend om de hoek. Begin

niet te discussiëren

over de rommel in

de slaapkamer van

je kinderen, maak

je niet

dik als je huis niet aan de kant is. Neem even af-

stand als je de druk bij jezelf en bij je huisgenoten

voelt stijgen.

8. Besteed aandacht aan een gezonde levenswij-

ze. Verwen je kinderen (en jezelf) met een gezond

en evenwichtig ontbijt, een lichte lunch en gezon-

de en energierijke tussendoortjes. Drink veel wa-

ter. Beweeg en ontspan regelmatig. Jij en je stu-

denten zullen zich meteen een pak fitter voelen en

het studeren zal beter vlotten.

9. Probeer te genieten van het feit dat je tijdens de

examenperiode (wat vaker) thuis bent en even

tijd voor jezelf kunt nemen. Lees een boek of pak

kleine klussen aan die je had uitgesteld, zoals bij-

voorbeeld je kleerkast organiseren of het onkruid

wieden in de moestuin.

10. Blijf vrolijk en optimistisch, dat werkt aan-

stekelijk. Heb vertrouwen dat het goed komt en

dat je gezin ook deze examenperiode weer over-

leeft. Ook dat brengt rust in je huis en je hoofd. Q

1. Plan en maak op voorhand goede afspraken

over wie zich tijdens de examenperiode over de

kinderen ontfermt en wanneer. Verdeel de taken

met je partner of schakel een hulplijn in, bijvoor-

beeld de grootouders.

2. Blijf kalm. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders

angstiger en gejaagder zijn tijdens de examenpe-

riode. Neem zelf meer rust en ontspanning,

want stress is besmettelijk. Projecteer je eigen

stress niet op je studerende kinderen.

3. Ga samen met je kinderen op tijd naar bed.

Dat komt niet alleen je studenten ten goede (wist

je dat voldoende slaap bijdraagt tot betere studie-

resultaten?), maar jij doet er ook je voordeel mee:

je bent rustiger, productiever en beter geluimd.

4. Zorg voor ochtenden zonder stress. Bereid je

ochtend ’s avonds voor: leg de kleren en spullen

voor de volgende dag klaar, dek de ontbijttafel,

geef je sleutelbos een vaste

Wist je dat niet alleen studenten, maar ook hun ouders last hebben van examenstress? Van zodra

de kinderen boven de studieboeken hangen, stijgt de examenkoorts bij de ouders: ze slapen min-

der goed, zijn angstiger en humeurig, ongeduldiger en opgejaagd. Met deze adviezen geef je exa-

menstress geen kans. En dat komt meteen ook je studerende kinderen ten goede.
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Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional
organizer, mediator en auteur

van ‘Het handboek voor de 
spitsuurvrouw’, ‘Het slimme

budgetboek’, ‘Het slimme 
organizing boek’ en ‘Rust in je

huis en je hoofd’. Met haar 
bedrijf Barking Dogs coacht ze je

naar een gezond, gelukkig en 
succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

BLOKKENDE STUDENTEN IN HUIS

10 SURVIVALTIPS

Examenstress... bij ouders

Voor studenten zijn de examenpe-

riodes natuurlijk de drukste mo-

menten van het jaar. Maar daar kun

je op inspelen. Moedig je kinderen

aan om het hele jaar door goed te

studeren, dat maakt de druk voor

iedereen tijdens de examenperiode

minder groot.

Extra tip: 365 dagen 
per jaar inzet loont

Trek samen met je kind
ten strijde tegen de

examenkoorts.


