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Trek je schoenen uit. Doe wat je voorheen deed, misschien trek wel je pantoffels aan,
of loop je op blote voeten of op je sokken of doe jij je 'thuis-schoenen' aan.
Neem iets te drinken en/of te drinken.
Plof neer in een bepaalde stoel.
Kijk een aflevering van een serie of Youtube filmpjes.
Ga gamen.

Het kan heel fijn zijn om een stukje te lopen. Je loopt als het ware weer naar huis, je
neemt fysiek afstand van je werk. Normaal had je ook reistijd (woon-werkverkeer). 
Dit is een mogelijkheid om je hoofd leeg te krijgen.
Als je thuis gekomen bent, ga de dingen doen die je voorheen deed toen je van je werk
thuis kwam. Dat kan zijn:

Bedenk wat je voorheen deed als je thuis kwam, doe dit nu ook! Zo laat je de werkdag
achter je en geef jij het signaal aan je brein dat jouw privétijd kan beginnen.
 
 

Tips om los te
komen van werk

links alle werk gerelateerde dingen neer te leggen en 
rechts van de tafel de privé zaken neer te leggen

Heb je een aparte tafel als werkplek, zorg dan dat je alleen werkgerelateerde zaken
op de tafel hebt liggen. Maak in je privétijd geen gebruik van deze tafel.
Heb je geen aparte tafel: Zorg dat je privé en werk zaken gescheiden houdt door bv. 

Zo kun je makkelijk je spullen vinden.
 

Kleed je aan in de kleding die je gewoonlijk naar je werk draagt. Sommige mensen
trekken bijvoorbeeld in het weekend andere kleding aan dan dat zij dragen op het
werk. Doe ook schoenen aan. Schoenen geven fysieke prikkels en geven aan je brein
door dat je in 'een actie modus' bent.
Het kan behulpzaam zijn om na je ontbijt een blokje om te lopen. Je loopt als het
ware naar je werk.
 

Veel mensen met autisme willen werk en privé gescheiden houden. In
deze tijd van thuiswerken is het erg lastig. 
Hoe zorg je ervoor dat de werktijd niet te veel overloopt in privétijd.
Hoe zorg je ervoor dat je hoofd niet voortdurend met je werk bezig is.
Hoe geef je  jouw brein de signalen dat je werkt, dat het werk klaar is,
dat je privétijd begint, dat je relaxt.
Hier een aantal tips:
 

Maak een 'to-do-list' voor de volgende dag. Schrijf in ieder geval op waar je de
volgende ochtend mee verder gaat. Schrijf het op want dan de maak je je hoofd leeg
en is het niet nodig om het te onthouden. 
In de tijd op kantoor ruimde je vast je spullen op als je weer naar huis ging. Houd
deze gewoonte vast. Leg de documenten, de 'to-do-list' in een bakje, doos of op een
stapel aan de 'werkkant' van je tafel.
Zet de laptop van het werk uit of sluit de software van het werk af (als je op je privé
computer/laptop werkt).

Vraag aan je werkgever of je een laptop en/of een scherm van het bedrijf kan lenen.
Dan kan je heel goed je werk zaken van privé zaken scheiden. Bovendien word je
minder afgeleid door privé boodschappen als app's, mails, berichten van social
media.

Houd de werktijden aan zoals je die op kantoor ook hanteert. Zet timers om je er aan
te herinneren.
Geef door aan je directe collega's welke tijden je werkt en wanneer je lunchpauze
neemt,  zodat zij weten wanneer je wel en wanneer je niet bereikbaar bent.

Neem kleine  pauzes om iets te drinken en/of te eten. Zet hiervoor timers.
Neem een lunchpauze, ga dan niet op je werkplek zitten maar ergens anders in je
kamer of je huis.
Als je normaal gesproken even ging wandelen tijdens je lunchpauze, doe dat nu ook.
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