
 

De balans opmaken 
 
Kijk eens naar de tabel hieronder. Kruis er dat aspect in aan waar je meer energie in 
wilt steken, waar je meer mee bezig wilt zijn, wat je meer wil doen. Als je het gevoel 
hebt dat je op bepaalde vlakken een evenwicht hebt bereikt, moet je natuurlijk 
niets aankruisen 
 

Ontspanning Ontwikkeling 

Alleen Samen 

Winter binnen Zomer buiten 

Nieuw leren Afbouwen 

Eigen domein Gemeenschappelijk 

Voor mezelf Voor anderen 

Zenden Ontvangen 

Eigen kring Maatschappelijk 

Verstand Gevoel 

Afwachten Initiatief nemen 

Hoofd Handen 

 
Ga nu verder in de volgende tabel 
 
Zet de begrippen die je hebt aangekruist in de eerste kolom. In de tweede kolom 
beschrijf je welke vorm je het wilt geven en in de derde kolom noteer je tenslotte 
hoe je het gaat organiseren. Het kan zijn dat je de tweede en derde kolom niet 
onmiddellijk kunt invullen, dat het wat bedenktijd vraagt. 
 
Het woord dat je 
aankruiste 

Vorm, wat ga je doen? Organisatie, hoe? 

Voorbeeld:  
Handen 

Voorbeeld:  
Ik wil iets met hout gaan 
maken 

Voorbeeld:  
Ik ga een kluscursus volgen 

   

   

   

verder op de volgende pagina 



 

Vervolg: 
 
Het woord dat je 
aankruiste 

Vorm, wat ga je doen? Organisatie, hoe? 

Voorbeeld:  
Samen 

Voorbeeld:  
Mijn partner en ik gaan samen 
elke week op pad. 

Voorbeeld:  
Bespreken met partner: de ene 
week doet hij een voorstel, de 
andere week ik 

   

   

   

   

   

   

 
 
  



 

Vul nu bij iedere kamer in het kasteel een kernwoord in: 
 
(onderstaande vragen kunnen je helpen) 
Werkkamer:  
Wat wil jij doen om jezelf te 
ontwikkelen (cursus/studie) en om 
maatschappelijk actief te blijven? 

 

Relatiekamer:  
Wat is belangrijk in de relaties die je 
onderhoud? Meer samen of juist 
alleen? Meer geven of juist ontvangen? 
Wil je je netwerk verbreden? 

 

Vrijetijdskamer:  
Wat ga je de komende periode doen 
voor je eigen plezier (denk aan 
hobby’s)? 

 

Lichaamskamer:  
Hoe ga je goed zorgen voor je lichaam 
en geest? 

 

Keuken:  
Zijn er klussen in of om het huis die je 
de komende periode wil oppakken? 
Hoe verdelen jullie huishoudelijke 
taken? 

 

Kantoor:  
Financiën, hypotheek, pensioen, 
verzekeringen, belasting, kennis delen 
met uw partner. Wat wil je aanpakken 
of opschonen? 

 

Zingevingskamer:  
Wat zijn belangrijke waarden voor jou, 
wat maakt dat jij zin hebt in de dag? 

 

Tuin:  
Waar droom ik van, wat wil ik in mijn 
leven hebben gezien, gedaan en 
beleefd? 

 

 


