
7 PREVENTIEVE TIPS
TEGEN STRESS EN/OF 
BURNOUT KLACHTEN



MRoutes is de expert op het gebied van stress- en burn-out klachten voor  
ondernemers en ondernemende types. Met de coaching van MRoutes vind jij  
als ondernemer of als ondernemend type de beste versie van jezelf. 

MRoutes stress- en burn-out coaching helpt je om te bewegen door te  
bewegen, om zo bij de kern te komen en daarmee weer de regie te pakken 
over je leven. Dat doen we door letterlijk van binnen naar buiten te gaan 
met coachsessies in de buitenlucht in de meest mooie natuurgebieden van 
Noord-Limburg en Zuidoost Brabant. Heerlijk buiten bezig zijn, zonder dat er 
een prestatieve component is. Jij bepaalt het tempo en het ritme, zodat je de 
vrijgekomen energie maximaal kan benutten voor datgene waar het écht om 
gaat. 

Door mijn intensieve begeleiding ben ik niet alleen een persoonlijke coach maar 
ook een buddy waar je op terug kan en mag vallen. Tijdens de gehele duur van 
ons traject opzoek naar jouw route sta ik naast je, achter je en voor je. Ik zal je 
adviseren, begeleiden en trainen. Samen gaan we via jouw persoonlijke (M)Route 
op weg naar de beste persoon in jezelf. 

WAAR STAAT MROUTES VOOR?

Marc Routs
Het gezicht achter 
MRoutes



Tip 1: Maak tijd voor rust en ontspanning
Terwijl we elke minuut zo goed mogelijk willen inplannen, vergeten velen tijd voor 
zich zelf in te plannen. Door tijd voor jezelf te nemen, stap je even uit de dagelijkse 
routine en dat heeft veel voordelen. Een momentje rust kan zich spontaan 
voordoen of je kunt het inplannen. Het gaat erom dat je geniet van dit moment 
en je er blij van wordt. Vraag jezelf dus af: Hoe kan ik weer bijtanken? Wat maakt 
mij ontspannen? Welke hobby heb ik lang laten liggen en waar krijg ik weer echt 
energie van?

Tip 2: Luister naar de signalen van je lijf en hart
Zorg dat je dingen doet die je echt leuk vindt. Vaak nemen we beslissingen 
gebaseerd op ratio, vanuit je verstand. Je kijkt naar feiten, ervaringen en je wordt 
beïnvloed door je omgeving. Maar vaak geeft je lichaam ook signalen af. Niet 
voor niets zeggen we wel ‘luister naar je onderbuikgevoel’. Het nemen van 
beslissingen kan leiden tot stress. Als je op deze momenten in beweging komt 
maak je jouw hoofd leeg. Hierdoor ontstaat ruimte en rust in je hoofd en dit zal je 
helpen om beter naar je lichaam te gaan luisteren en beslissingen te gaan nemen 
vanuit je gevoel.

Tip 3: Zorg voor een uitlaatklep, zoals bewegen in de natuur
Wanneer je hoofd overvol is, kun je je niet meer goed focussen op wat je 
aan het doen bent. Je hoofd leegmaken, betekent niets anders dan dat je je 
gedachtegang even op pauze zet. Wanneer je de natuur in gaat ben je met je 
gedachte zo gericht op alles om je heen dat je even de drukte in je hoofd vergeet. 
Regelmatig bewegen in de natuur laat je hersenfunctie optimaal functioneren en 
zorgt voor een rustgevend gevoel.

Tip 4: Realiseer op welke dingen je wel en geen invloed hebt
Je zorgen maken over dingen die je niet kunt voorspellen en waar je geen invloed 
op hebt, heeft geen zin. Het levert namelijk alleen maar stress op. Het is goed om 
stil te staan op welke dingen je wel invloed hebt. Focus je op de dingen waar je 
wel invloed op hebt en onderzoek hoe je die invloed kan vergroten.

info@mroutes.nl www.mroutes.nl



Tip 5: Accepteer dat het niet erg is om een nieuwe route 
te moeten zoeken
Het is lastig om toe te geven aan de signalen van je lijf. Pas als je eenmaal toestaat 
te beseffen hoe het leven je nu afgaat, pas dan kun je ook kijken naar wat je 
anders wilt. Gun jezelf de tijd om een nieuwe route te ontdekken. Gewoonte 
patronen zijn hardnekkig om te herkennen en al helemaal om te doorbreken.

Tip 6: Praat erover met mensen om je heen
Het is niet erg om je kwetsbaar op te stellen. Je kan gaan denken dat mensen om 
je heen helemaal geen problemen hebben, terwijl zij zich misschien ook gestrest 
voelen, en net als jij dat niet aan de buitenwereld durven te laten zien. Vaak weten 
we onszelf stukken strenger te beoordelen dan een ander.

Tip 7: Stimuleer beweging, bij voorkeur in de buitenlucht
Beweging is een goed middel om stress te verminderen. Sport verbetert de 
werking en het herstel van die onderdelen in je hersenen die jouw stressgevoel 
afremmen en daarom ook de productie van stresshormonen. Door te bewegen 
wordt je lichaam moe en ben je minder gestrest. Daardoor is het makkelijker om 
een tijdje rustig op de bank te gaan zitten en slaap je ook beter.
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DE KERNWAARDES VAN MROUTES

Mijn Route
Op één of andere manier pikte ik de signalen van mijn burn-outs destijds niet op: ik ging 
nóg harder werken en vond het erkennen van een burn-out een vorm van falen. Ik 
durfde me niet kwetsbaar op te stellen en dacht dat zoiets mij niet kon overkomen. Ik had 
immers de baan van mijn leven en was omringd met mensen die van me hielden. Dan 
kun je toch geen burn-out krijgen? Dus wel. En zelfs meer dan één...

Regie weer gaan oppakken, op weg naar zelfredzaamheid
En verder. Bij MRoutes gaan we niet alleen aan de slag met het probleem maar jagen 
we ook dromen na. Bij mij is er geen plaats voor een slachtofferrol.Tijdens een outdoor 
coachingstraject bij MRoutes leer ik je de regie weer terug te pakken. Daarvoor dien je de 
uitdaging aan te gaan om je kansen te pakken. Het is jouw route.

Outdoor, buiten in beweging, zonder prestatiedruk
Mensen ervaren mijn werkwijze van coaching als prettig, omdat ze buiten niet de 
confrontatie van tegenover elkaar zitten voelen, maar het gevoel hebben samen met de 
neuzen dezelfde kant op richting hun antwoorden of doelen te werken. Slecht weer in 
Nederland? Weer is altijd het weer wat goed is voor onze natuur, waar wij een onderdeel 
van zijn. Het is toch pas ‘slecht’ als het ons als mens niet uitkomt? Ik geniet van mijn 
kantoren waar ik mag werken in de meest prachtige natuurgebieden van Limburg en 
Brabant. Als coach kom ik naar een mooi natuurgebied in jouw regio. Je zult er versteld 
van staan hoe mooi het in je eigen omgeving is!

Uitdaging, de focus op kansen, niet blijven hangen in problemen
Tijdens het coachingstraject met mij ga je ontdekken wat je kracht is, wat je echt wil in 
het leven en hoe jij je talenten in kunt zetten. Je zult merken dat je wellicht patronen moet 
doorbreken om een nieuwe route in te slaan. Dit kan als een enorme uitdaging voelen. 
Kies je voor de gebaande paden en krijg je wat je altijd kreeg of ga je voor het ontdekken 
en maak jij je dromen waar? Als coach zet ik net dat stapje extra om je te helpen om je 
dromen te verwezenlijken.

Trainen van nieuwe patronen die jou succes gaan opleveren
Om patronen te veranderen heb je lef nodig. En lef is het enkelvoud van leven. In mijn 
coaching maak ik gebruik van praktische voorbeelden en metaforen. Zo stel ik je in staat 
om situaties buiten jezelf te zien, zodat je gedragingen en patronen leert herkennen. 
Doen wat werkt: een wijze die aansluit op jouw manier van leven.

Bij MRoutes wordt er gewerkt aan een betere versie van jezelf na een hele vervelende 
fase. Daarvoor dienen we nieuwe patronen te borgen en vast te houden. Dat heeft tijd, 
moed, training en succesbeleving nodig.



Eigenaarschap, je moet de ‘wil’ hebben en houden, er is 
geen plaats voor een slachtofferrol
Als coach help ik je graag om samen met jou te ontdekken hoe jij jezelf kunt helpen. Ik kijk 
naar welk pad jij wilt lopen, welke beweging jij wilt maken en met welk resultaat.

In mijn methode kijk ik pragmatisch en hands-on naar welke stappen jij wilt zetten. Hoe 
cliché het ook klinkt, ik lever met mijn methode altijd maatwerk. Een standaard plan 
gaat namelijk tegen mijn opvatting in, omdat ik uit de praktijk heb gemerkt dat je meer 
resultaten boekt als de doelen en plannen gespecificeerd zijn op jouw uitdaging. Hiervoor 
moet jij wel de wil hebben en houden om te veranderen. Dat lukt alleen als jij daarin de 
hoofdrol speelt.

Wat is jouw route?

Sterker in je schoenen, door meer mentale veerkracht
Tijdens een coachingstraject bij mij lossen we niet alleen je problemen op. We kijken 
ook verder en jagen dromen na. We gaan patronen veranderen waardoor jij uiteindelijk 
sterker in je schoenen staat en meer mentale veerkracht ervaart. Oftewel we werken 
naar de beste versie van jezelf. Pas als je jezelf helemaal okay vindt, zoals je bent, dan 
spreken we van een succesvol coachtraject.


