
GROEI

Zoiets zou je zelf ook moeten hebben, zodat je goed in de gaten
hebt wanneer je weer brandstof tot je moet nemen, wanneer je
weer moet tanken. Oftewel: wanneer je weer tijd moet vrijmaken
voor je passie!

Ook de manier waarop jij jezelf voedt, is van belang. Zo zijn er be-
drijven waar de mensen tussen de middag samen lunchen in een
huiselijke sfeer. Het voordeel hiervan is dat iedereen uit zijn kan-
tooromgeving is en zichzelf niet alleen voedt met etenswaren,
maar in dit geval ook via de sociale contacten met collega's.
Hetzelfde geldt voor de bekende groepjes collega's die in de
lunchpauze even naar buiten gaan. Even weg van de werkplek (en
daarbij: beweging en frisse lucht doen goed). Of mensen die eens
per week een bedrijfsmasseur op de werkvloer ontvangen, waarbij
je een afspraak kunt maken voor een stoelmassage van vijftien
minuten.

Massage op de werkplek

Stoelmassage op de werkplek is een bewezen effectief middel om

personeel gezond en fit te houden. Naast een goed ingerichte werk-

plek en voldoende beweging zorgt massage voor de nodige ont-

spanning en energie op de werkvloer. Massage bevordert je bloed-

circulatie, je natuurlijke weerstand en verlost je van stijve spieren in

schouders, armen, nek of rug. Het is een rustmoment waarin je je

helemaal kunt opladen. De masseur komt met een speciale massa-

gestoellangs en masseert over de kleding heen. Binnen vijftien mi-

nuten voel je je als herboren.

(Bron: Melanie Raaijmakers, www.workmassage.nl)
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ENERGIE. RUIMTE EN BRANDSTOF

Afbeelding 3.1 Massage op de werkplek geeft je binnen vijftien minuten een herboren

gevoel.

Nu is het natuurlijk wel van belang dat brandstof tanken en ver-
bruiken in zakelijke en privésituaties goed in balans zijn. Als je al-
leen maar in privésituaties tankt, voeding tot je neemt, en dit ver-
volgens zakelijk gebruikt, zit er geen balans in. Tijdelijk kan dat
wel: er zijn momenten die zakelijk even alle energie vragen of
privésituaties waarbij zakelijke energiebesteding op een laag pitje
staat. Zorg er wel voor dat dit kortdurende perioden zijn en be-
spreek dit duidelijk met je directe omgeving, zodat iedereen weet
waar hij aan toe is. Het is een goede zaak om de energiebesteding
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