
Focus jij op wat je echt 
belangrijk vindt? 

-Geef richting aan jouw leven- 



Wat is het meest belangrijk voor jou? 

Wat is het meest belangrijk voor jou in jouw leven, of wie? Schrijf dat hieronder op in volgorde van 
belangrijkheid. Denk aan de dingen waar je tijd aan spendeert (bijv. hobbies) of mensen met wie je graag tijd 
doorbrengt, zoals je kinderen.  

 

 

 
 
 

 

	 Het	meest	belangrijk	voor	mij	is:	
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Waar besteed ik het meeste tijd aan? 

Noteer jouw top 5 van zaken waaraan jij het meeste van jouw tijd besteed, of aan wie jij het meeste tijd 
besteed: 

 

 

 
 
 
 
Schrijf vervolgens op hoeveel % van je tijd je daar mee bezig bent, waarbij het totaal op 100% uit komt. 
Bijvoorbeeld: ik spendeer het meeste van mijn tijd aan mijn werk en dat komt neer op ongeveer 70% van mijn 
totale tijd.  

	 Ik	besteed	mijn	5jd	aan:	 %	
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Hoeveel tijd besteed je aan wat je echt 
belangrijk vind? 
Nu je hebt opgeschreven wat of wie het meest belangrijk is voor jou en waar je het merendeel van je tijd aan 
besteed, is je vast iets opgevallen. Is er een verschil tussen beide rijtjes? En zo ja, wat valt je het meeste op? 

 

Bij de meeste mensen zal er een verschil zijn tussen ‘wat ik het meest belangrijk vind en daar waar ik mijn tijd 
voornamelijk aan besteed’, omdat we nu eenmaal (bijna) allemaal moeten werken. En hoewel je wellicht het 
liefst al je tijd met je gezin zou willen doorbrengen, is de realiteit dat er ook brood op de plank moet komen. 
Hierdoor scoort werk op jouw tweede lijst waarschijnlijk hoger dan op de eerste. Zoom daarom eens in op de 
percentages die je hebt neergeschreven in het tweede overzicht. Welk beeld schetsten die? 

 

Noteer hoeveel tijd je echt besteed aan wat voor jou belangrijk is, en welke grote verschillen je hebt 
geconstateerd: 

            

Kijk vervolgens naar de door jou opgeschreven percentages en schrijf op welke conclusies je daaruit haalt: 

            

            

 



Ga je het anders aanpakken? 

Nu je weet dat er een verschil is tussen wat jij echt belangrijk vind en daar waar je het meeste tijd aan besteed, 
sta je mogelijk open voor verandering. Ik pak zelf dingen altijd graag goed aan en merk dan dat ik al snel denk 
aan grote stappen en grote veranderingen. Uit ervaring weet ik dat dit soms kan werken, maar meestal niet. 
Kleine stappen die leiden tot een grote verandering werken veel beter en zijn makkelijker vol te houden. Mijn 
tip: hou het daarom klein! 

Als jij nu terugdenkt aan een eerdere situatie, waarin je leven ‘meer in balans’ was en de tijd die je doorbracht 
met de mensen die belangrijk voor je zijn, was meer in balans met jouw prioriteiten, weet je dan nog wat je 
toen anders deed? Denk nu aan drie specifieke –bij voorkeur relatief kleine- dingen die jij toen anders deed, en 
schrijf die op: 

            

            

            

Vraag je af of je deze dingen nu weer zou kunnen doen, zou je ze weer kunnen oppakken of wellicht laten, met 
een positief effect op jouw huidige balans? 

 

 

 

 

 

 

 

Deze pagina helpt jou bij het 
formuleren van de juiste vervolg 
stappen. Als je haast hebt, of 
wanneer je al weet welke stappen je 
wilt zetten, ga dan direct door naar 
de volgende pagina. 	



Beweeg richting balans 

Ga je het anders aanpakken en wil je meer balans tussen wat jij echt belangrijk vind en daar waar jij jouw tijd 
aan besteed? Kom dan nu in actie! Schrijf drie -kleine dingen- op die jij vandaag anders gaat doen, die het 
mogelijk maken aan datgene dat jij echt belangrijk vindt.  

 

Om een voorbeeld te geven, als het voor mij belangrijk is om slank en fit te zijn, maar ik kom niet aan sporten 
toe omdat ik zoveel werk, en zelfs mijn lunch aan mijn bureau eet, dan kan voor mij een actie vandaag zijn: in 
mijn lunchpauze 10 minuten naar buiten voor een korte wandeling en een frisse neus.  

Mijn tip zou zijn begin met je top 3: 

            

            

            

Ongeacht wat je hebt opgeschreven, en zelfs als je niets hebt opgeschreven maar bijvoorbeeld alleen de 
lijstjes hebt ingevuld, ik vind je super! Een moment van zelfreflectie is een stap in de richting van wat jij 
werkelijk wilt en daarop focussen gaat jou mooie dingen brengen! 

 

 

 


