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Ambitie onder druk
Talentbehoud en stressreductie voor werkende moeders
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Als werkgever wil je graag een vitale en gezonde organisatie zijn met medewerkers  

die in hun kracht staan en in balans zijn. Dit is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. 

Voor vrouwen die een jong gezin combineren met een carrière kan het zelfs een  

ware uitdaging zijn. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere Cambridge University  

en Nyenrode Business Universiteit dat ruim 45% van de werkende moeders het  

gevoel heeft dat ze tekortschieten ten opzichte van haar gezin en werkgever. 

Ook ervaart drie op de tien voortdurend stress.

De spagaat tussen thuis en werk heeft een duidelijk effect op de organisatie. Een steeds 

groter worden groep werkende moeders zit thuis met stress gerelateerde klachten. 

Daarnaast is de kans op een burn-out voor deze groep bijna twee keer zo groot. 

Hoewel er steeds meer aandacht komt voor bovengenoemde thematiek zijn er in de 

praktijk nog weinig oplossingen. Bureau Nieuwe Maan wil hier verandering in brengen. 

Speciaal voor moeders 
hebben we een uniek  

programma ontwikkeld: 
RISE

Druk, druk, druk...• 2/3 van de Nederlandse  
moeders ervaart nauwelijks  
tijd voor zichzelf naast werk, 
gezin en huishouden

• 45% van de moeders heeft 
 het gevoel dat ze tekort-

schiet ten opzichte van  
haar gezin én werk

• 15% van de werkende vrou-
wen heeft ooit een burnout 
gehad, ten opzichte van 
9% van de mannen. Dit zijn 
voornamelijk werkende 
moeders tot 35 jaar 

• Een uitgevallen mede- 
werker kost gemiddeld 
€300,- per dag
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Druk, druk, druk...
Bureau Nieuwe Maan richt zich met het programma RISE specifiek op  

de uitdagingen van vrouwen die werk en een jong gezin combineren. 

Het resultaat van dit programma is een vitale en veerkrachtige  

medewerkster, die meer plezier en energie heeft; zowel op de  

werkvloer als thuis.

Ambitie, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme en zorgzaamheid zijn waardevolle 

eigenschappen voor een organisatie. Echter, na de komst van kinderen zijn het juist deze persoons-

kenmerken die ervoor zorgen dat de druk oploopt. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om een nieuw 

evenwicht te vinden tussen gezin en werk. Daarbij daalt door de toename van stress het werkplezier, 

de productiviteit en gaat de kwaliteit van prestaties omlaag. 

RISE - voor werkende moeders

Waarom RISE?

In 12 weken helpt RISE werkende moeders hun  
energie en balans terug te vinden en de mentale  
weerbaarheid te vergroten. Met als resultaat:

Arrow-right  Vermindering van stress en uitval

Arrow-right Meer plezier op de werkvloer én thuis

Arrow-right  Vitale en veerkrachtige medewerkster

Arrow-right  Verhoogd welzijn op de werkvloer

Arrow-right Toename productiviteit en kwaliteit

Arrow-right  Inclusief werkgeverschap



RISE is een uniek programma en bestaat uit 5 individuele  

coachsessies, 2 online masterclasses en 3 volledig verzorgde 

trainingsdagen op een exclusieve locatie in de natuur inclusief 

overnachting. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.  

De kosten bedragen €2800,- per persoon.

In 3 maanden werken de deelnemers toe naar het vergroten van 

hun vitaliteit, stabiliteit en mentale veerkracht. Hierbij wordt  

gebruik gemaakt van verschillende theorieën en ervaringsgerichte 

werkvormen zoals Voice Dialogue, Transactionele Analyse, 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Systemisch Werken, 

Integrale Leefstijl, Stressreductie, Ademhaling en Mindfulness. 

Door herkenning en het uitwisselen van ervaringen is de leer- 

opbrengst groter en de uiteindelijke verandering duurzamer.

Programma & Opbouw RISE 

Data en aanmelden
We hechten veel waarde aan live contact.  

De eerstvolgende groepen starten daarom in het najaar. 

Ga voor meer informatie over data en prijzen naar:  

www.bureaunieuwemaan.nl/rise

Liever eerst een oriënterend gesprek of een  

persoonlijke toelichting? Onze gegevens staan 

op de laatste pagina.
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De drie pijlers van RISE
In 12 weken helpt RISE werkende moeders hun energie en balans terug te vinden en de mentale weerbaarheid te vergroten. 

RISE is gestoeld op drie pijlers:

Loskomen van 
remmende patronen1

Vanuit het gedachtegoed van de 
Transactionele Analyse en NLP 
onderzoekt de deelnemer haar 
onbewuste patronen en gedrags-
voorkeuren. Met behulp van diverse 
oefeningen worden patronen die 
niet langer dienend zijn getransfor-
meerd in patronen die helpen om 
beter balans te zijn.

Veerkrachtige 
mindset2

RISE stimuleert de growth mindset 
(theorie van Carol Dweck).  
Een growth mindset helpt je om 
flexibel te reageren op de uitda-
gingen waar jij voor staat. Daarbij 
versterkt het handelen vanuit een 
growth mindset het vertrouwen in  
je eigen kwaliteiten.

Vitaliteit3
RISE gaat in op het herkennen van 
mentale en fysieke stresssignalen 
en leert de deelnemers hun eigen 
energie te sturen. Dankzij praktische 
handvatten en oefeningen zoals 
ademhaling en mindfulness kunnen 
zij stress verminderen. Dit zorgt 
direct voor meer rust en een betere 
work-life balance.
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Ruth van Venrooij en Rebekka van Praag zijn zeer ervaren 

en gedegen opgeleide coaches en trainers. Ze hebben  

als tandem de afgelopen tien jaar voor diverse klanten 

(o.a. Ahold, Rabobank en Yacht) leiderschapsprogramma's 

ontwikkeld en begeleid. In RISE komen hun achtergrond, 

ervaring en kwaliteiten opnieuw samen. 

Ruth is bedrijfskundige en gecertificeerd integrale  

leefstijlcoach, gespecialiseerd in stressreductie en het  

werken met onderliggende gedragspatronen en  

overtuigingen. 

Rebekka is gedragswetenschapper en gecertificeerd 

senior coach op het gebied van loopbaanbegeleiding 

en gespecialiseerd in werken met het onbewuste  

volgens het Jungiaanse gedachtegoed. 

Samen staan ze garant voor stevige en diepgaande 

inhoud, dynamische trainingen en vooral voor veel 

plezier en energie. Zowel vanuit de begeleiding van 

ambitieuze vrouwen in deze programma's als hun 

eigen ervaring kennen ze de specifieke worsteling 

van werkende moeders. Met RISE dragen Ruth en 

Rebekka bij aan de empowerment van werkende 

moeders in Nederland.

Het RISE-Team

Maak je 
potentieel vrij 
voor de beste 

versie van 
jezelf
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www.bureaunieuwemaan.nl

Bureau Nieuwe Maan
IJburglaan 448
1087 ZJ  Amsterdam

Rebekka van Praag: 
(06) 1661 00 81
rebekka@bureaunieuwemaan.nl

Ruth van Venrooij: 
(06) 4812 14 04
ruth@bureaunieuwemaan.nl

Bureau Nieuwe Maan biedt programma’s voor mensen  die aan een nieuw hoofdstuk in hun leven beginnen. Dit nieuwe begin vraagt 

om een stap in hun persoonlijke ontwikkeling. Soms is een nieuw begin een bewuste eigen keuze, soms is het iets dat je overkomt. 

Maar ieder nieuw begin begint met het loslaten van zekerheden en controle. Je weet dat het oude vertrouwde er niet meer is.  

Maar de nieuwe werkelijkheid heeft nog geen vorm gekregen. Je wordt uitgedaagd om uit je comfort zone  te komen en jezelf in  

de spiegel aan te kijken. Bureau Nieuwe Maan begeleidt professionals naar leven en werk met meer vrijheid en meer bezieling.

Bureau Nieuwe Maan

Bij Bureau  
Nieuwe Maan  

worden kansen,  
antwoorden en  

mogelijkheden in 
jou als vanzelf  

zichtbaar.


