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DE IMPACT VAN STRESS

Chronische stress maakt dat we
- Bij de dag gaan leven

- Minder in actie komen

- Moeilijker doorzetten
- Verlangens en emoties minder 

reguleren

- Op ons IQ wel 13 punten inleveren



BESTRIJDEN ARMOEDE MET STRESS 

SENSITIEF WERKEN BINNEN PROJECTEN



SCHOUDERS ONDER STRESS

 In opdracht van de gemeente Dordrecht een samenwerkingsproject SDD en SWT

 Ketenaanpak om inwoners effectief passend en stresssensitief te helpen

 Alleenstaande ouders

 70 moeders in traject

 Integrale werkwijze gebaseerd op de stress sensitieve bejegening

 Instrumenten doorontwikkeld

 Stressreductie, vooruitgang van ouders in hun traject, duurzame verandering als eerste 

resultaten



BELANGRIJKSTE INZICHT:

Stress-sensitief werken is simpel maar niet gemakkelijk



ONS BREIN

Limbisch systeem
Hoofdkwartier van onze 
emoties en de meldkamer 
voor signalen

Amygdala
Verwerking signalen
Scan veilig of 
niet veilig

Hypothalamus
Soort commandocentrum 
in actie brengen
stress respons

Hippocampus
Remt aanmaak
stresshormonen



EXECUTIEVE FUNCTIES
Denkfuncties

- Plannen

- Organiseren

- Tijdmanagement

- Werkgeheugen

- Metacognitie

Regulatiefuncties

- Verleidingen weerstaan

- Emoties beheersen

- In actie komen

- Aandacht vasthouden

- Flexibel zijn

- Doorzettingsvermogen



HARM OVER DE IMPACT VAN STRESS



NIET-LUKKERS

9

In alles trekt stress 

door: Ruzie thuis 

krijgen met de 

kinderen, omdat je 

gewoon niet meer 

kan luisteren naar wat 

ze te zeggen hebben 

Ik durf niet eens mijn e-mail meer te openen, ik krijg alleen maar 

incasso’s. Ik kan gewoon niks meer, ik heb moeite met slapen. En 

dan zit ik daar. En alleen maar denken en denken, ik kan niet 

stoppen met denken, ik wil stoppen met denken, maar het lukt 

niet. Overal waar ik ben blijf ik denken, denken, ik kan niet meer 

stoppen. 

Je zit gewoon in een 

overlevingsstand. 

Dus je bent bezig 

om de dag door te 

komen. En je bent 

echt niet bezig met 

‘Wat zal ik morgen 

eens gaan doen 

met mijn kinderen’ 



WAT IS STRESS-SENSITIEF WERKEN? 

Een bejegeningswijze waarin 
mensen die leven in een 
dynamiek van chronische stress 
compensatie en ondersteuning
krijgen op de geringe(re) 
beschikbaarheid van hun 
executieve functies zodat zij 
hun kansen vergroten om hun 
doelen te bereiken 



PSYCHO-EDUCATIE

INSTRUMENTEN

Gratis

studie 

BELONING

COACHING

LEERDOELEN

HELDERE COMMUNICATIE

INRICHTING ONTMOETINGSRUIMTE

GELDRUST



INSTRUMENTEN 

De Drechtstedenbrug

 Het verhaal van de inwoner

 Inwoner stelt doelen

 Inwoner maakt plan  



PSYCHO-EDUCATIE

 Leert de inwoner wat voor 

hem de gevolgen zijn van 

stress

 Helpt de professional de 

inwoner te ondersteunen 

bij coping strategieën 



PROJECT SCHOUDERS ONDER STRESS



INRICHTEN ONTMOETINGSRUIMTE



BEJEGENING

Stel je spreekt een inwoner 

met grote geldstress en te 

weinig inkomen. Je oppert

voorzichtig ondersteuning

door de voedselbank.

Zij zegt meteen:

Oh nee! Daar kan 

je wel over 

beginnen maar 

daar ga ik echt 

niet heen hoor!

Het overvalt je dat ik over de 
voedselbank begin. Het is 

zeker niet m’n bedoeling je 
daarheen te praten. Wat 

betekent het voor je als de 
zorgen om eten die je nu 

hebt blijven bestaan? 



ABC ontwikkeld door Social Force



IMPACT SCHOUDERS ONDER STRESS



WIE WEET ER IETS VAN 

VROEGSIGNALERING?

https://youtu.be/6b-VpuLZcgY

https://youtu.be/6b-VpuLZcgY


www.menti.com

Code: 51467789

http://www.menti.com/


VRAGEN?



CONTACT EN INFORMATIE

Annemieke van der Pol

www.meevivenz.nl

Annemieke.vanderPol@meevi

venz.nl

06 52890618

Renske Zweistra

www.swtdordrecht.nl

renske.zweistra@swtdordrecht.nl

06 46240550
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