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Introductie tot A.B.P.T. 
Deze “toolkit” is het resultaat van eindeloos werk uit te stellen. Het was de bedoeling deze 
toolkit klaar te hebben op een week tijd maar door chronisch uitstelgedrag is het een jaar 
geworden. 

Voordat u begint 
De bedoeling van dit boek is niet een hapklare oplossing aan te reiken voor mensen met 
een burn-out. Verwacht vooral geen therapie.  

Deze toolbox dient als aanvulling op de humorvoorstelling van Arnout Van den Bossche 
“Burn-out voor Beginners”. Heb je die voorstelling nog niet gezien, kijk dan hier waar je 
kan komen kijken. 

Veel plezier ermee. 

http://www.arnoutvandenbossche.be


Hoofdstuk 1 

De Excel sheet 
Als je even wat rust wil… 
Excel wordt haast onmiddellijk geassocieerd met “werk”. Dus als je een Excel sheet hebt 
open staan op je computer gaan mensen ervan uit dat je aan het werk bent en laten ze je 
met rust. 

Instructies 

1) Download  
Download onderstaande Excel sheet op je computer 

klik hier om te downloaden 

2) Print in kleur 
Meestal vind je op je kantoor wel een kleurenprinter. 

3) Plastificieer 
Je kan er ook zelfklevend transparant kaftpapier op doen. 

4) Zet deze sheet voor je PC scherm 
Voor de volledigheid buig je best je hoofd voorover en ondersteun je hoofd met één van je 
handen. Dit geeft de indruk dat je diep aan het nadenken bent terwijl je eigenlijk een dutje 
doet. 

http://www.arnoutvandenbossche.be/wp-content/uploads/2016/12/outwb-xls-result-1.png


Hoofdstuk 2 

Het assenkruis 
Als het even wat te complex wordt… 
De wereld rondom is complex. Niks is nog evident. Gelukkig zijn er simpele oplossingen. 
Zo biedt een assenkruis altijd een antwoord op een complexe vraag. Hoe werkt het? 

Teken en assenkruis, stel een vraag voor de horizontale as, stel een vraag voor verticale as. 
Et voila,… Je hebt je probleem in 4 vakjes onderverdeeld. Door elk vakje apart te bekijken 
volgt automatisch je antwoord. 

Instructies 

1) Teken een horizontale lijn 
2) Teken een verticale lijn 
3) Stel een vraag voor de horizontale lijn 
Het antwoord op deze vraag moet “Veel” of “Weinig” zijn of “Ja” of “Nee” 

4) Stel een vraag voor de verticale lijn 
Het antwoord op deze vraag moet “Veel” of “Weinig” zijn of “Ja” of “Nee” 

5) Bespreek nu elk van de 4 vakken 

Welk type baas heb je? 

Voorbeeld van een assenkruis  



Hoofdstuk 3 

De Motivational GPS Stem 
Als het even wat moeilijk wordt in de auto… 
Om dat dipje wanneer je alleen in de auto bent te vermijden, heeft Arnout een motivatie 
GPS stem ontwikkeld. Hieronder enkel voorbeelden 

Rechts afslaan 

Afspelen 

Rechtdoor rijden 

Afspelen 

Links afslaan 

Afspelen 

Omkeren 

Afspelen 

https://www.dropbox.com/s/9leojf74ryqwgu8/1%20rechts%20afslaan_GPS_je%20bent%20speciaal_distortie.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhmsy0uq54hz27c/3%20rond%20punt%20Tjakaa_distortie.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy5atbe5s0jqdru/2%20links%20afslaan%20GPS_Je%20kan%20het_distortie.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c30v0hpyy06ywwu/4%20verloren%20gereden%20GPS_Het%20ligt%20niet%20aan%20jou_distortie.mp3?dl=0


Probeer het op je TomTom  

Heb je een GPS van het merk TomTom, dan heb je geluk. Want dan kan je de volledige 
“Motivatie Stem” opladen in je toestel. Enige computerkennis is wel vereist. 

Instructies 

1) Download de bestanden 
Het .zip bestand vind je hier. 

2) Unzip en bewaar op je harde schijf 
Meestal vind je je bestand terug op je bureaublad als het al niet vol staat met rommel die 
je niet durft wegsmijten. 

3) verbind de GPS via USB met je PC/Apple  
Hiervoor heb je een kabeltje nodig. Waar lag dat weeral? 

4) Zoek naar map “Voices” 

5) Verplaats 4 bestanden met “…98” in deze map 
TOMTOM nummert de stemmen. Normaal zou "98" moeten vrij zijn. Indien niet, geen 
idee wat je dan moet doen. 

6) Ontkoppel je GPS 
Op een veilige manier ;-) 

7) Activeer de stem op je TomTom 
Op je TOMTOM: ga naar 'opties' dan 'Stemmen en afbeeldingen' dan 'wijzig stem’. Zoek 
naar "motivational coach Arnout Van den Bossche”. 

Normaal gezien moet je ook de foto van Arnout zien , oh yeaaah ! 

https://www.dropbox.com/s/avtp3oj8ztsnm9r/Arnouts%20motivational%20GPS%20voice.zip?dl=0


Hoofdstuk 4 

Arnouts Tegel Wijsheden 
Voor in je email handtekening… 
Niks leuker dan je collega’s op de zenuwen te werken met een nieuwe wijsheid in je email 
handtekening. Vooral op een maandagochtend is dit zeer effectief. Hieronder vind je 
enkele pareltjes. 

“Maak van elk moment een monument” 

“Als je teveel stapelt word je stapelgek” 

“Ongebruikt talent is als een zonnewijzer in de schaduw” 

“Alleen loop je sneller, maar samen loop je verder” 

“Wees zelf de verandering die je wenst” 

“Wees geen ander mens maar pak de dingen anders aan” 

“Niemand verdwaalt op een rechte weg” 

“Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt” 

“Praten zonder denken is als schieten zonder richten” 

Gebruik ze naar hartelust. Vergeet niet van ze wekelijks te veranderen. 

Succes ermee! 



Hoofdstuk 5 

Business talk 
Leer praten met je baas 
Gaat de communicate met je manager wat moeilijk? Begrijp je hem niet zo goed? Geen 
probleem! Hieronder vind je typische slagzinnetjes met hun betekenis.  

Het staat je ook vrij deze zelf te pas en te onpas te gebruiken. Je zal nog steeds je baas niet 
begrijpen maar hij zal zich beter begrepen voelen. En dat is natuurlijk het belangrijkste. 

Slagzin Betekenis
Ik ben blij met jou in mijn team Als ik de kans heb, ontsla ik je

Ik ben blij dat je dit vraagt ik weet het antwoord niet dus neem ik door 
het zeggen van dit zinnetje even bedenktijd

Goed punt. Dat parkeren we even Hier komen we nooit meer op terug

Dat nemen we mee Verwacht verder niks van mii

Zouden we dit niet beter laten nakijken 
door de juridische dienst?

Laten we dit meer dan een jaar uitstellen

Hoe gaan we dit oplossen? Hoe ga jij dit oplossen?

Hoe vind je zelf dat het gaat? Geen idee wat je doet voor werk dus vertel 
me eens wat je hebt gedaan

Ik hoor wat je zegt Zwijg en stop met zeuren

Zet het maar op mail Het interesseert me niet

Een issue Een probleem

Een uitdaging Een groot probleem

Een challenge Een hete aardappel

Ik ben people manager Het enige wat je aan mij kunt vragen is de 
goedkeuring van je vakantiedagen

Alles verloopt volgens planning We moeten nog beginnen

Mijn deur staat altijd open Ik ben er nooit



Hoofdstuk 6 

Betere verslagen schrijven 
Als je even geen inspiratie hebt… 

Verslagen van nodeloze meetings schrijven valt niet mee. Soms laat de inspiratie je wat in 
de steek. Maar geen nood! Met onderstaand standaardtekstje kan je zowat elk project op 
het goede spoor. Op papier dan toch. 

Instructies 

1) Kopieer onderstaande tekst 
In Word of in je mailing programma dus. 

2) Vervang de 3 punten door een 3 letterwoordje 
Verzin eventueel zelf een drieletterwoord. Dat maakt altijd indruk. 

3) Verstuur en wacht op de positieve reactie van je baas 

“Het … is een uniek transdivisioneel samenwerkingsplatform dat 
zorgt voor de structurele agendering van de prestatieparameters op 
de bedrijfskalender. 

Concreet ambieert het succesvol te zijn in het samenbrengen van 
partijen, het aandragen van kansrijke richtlijnen en het creëren van 
een universeel draagvlak.  

Met andere woorden, het … heeft als doel een belangrijke stempel te 
drukken op het engagement beleid van de integrale organisatie.  

In de komende periode zal het voltallige … team dan ook de employee 
reward richtlijnen verder bepalen vanuit de nodige krachtlijnen en 
reeds gerealiseerde gemeenschappelijke visie. “ 



Hoofdstuk 7 

Certificaat  
Voor de opleidingsubsidies… 

Hoewel de workshop “Burn-out voor Beginners” nog niet herkend is door de Vlaamse 
overheid loont het toch de moeite om je eigen certificaat te downloaden en in je 
opleidingsdossier toe te voegen. Het is het proberen waard! 

Je kan je eigen certificaat HIER downloaden. 

Een ondertekend exemplaar is verkrijgbaar tijdens een live show. 

http://arnoutvandenbossche.be/nieuw/wp-content/uploads/2017/01/certificaat.pdf


Hoofdstuk 8 

Besluit 
Aan alle mooie liedjes komt een einde… 
Je bent aan het einde van dit ebookje gekomen. 

Dit is toch duidelijk. 

Waarom lees je nu verder? 

Komaan! Terug naar je targets! 

en nog veel werkplezier gewenst, 

Arnout Van den Bossche


