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De taart van het leven 

 
Soms richten we onze aandacht uitsluitend op één taartpunt en negeren we andere 
onderdelen van ons leven.  
Deze oefening is een simpel en krachtig instrument om met regelmaat te zien hoe 
je leven ervoor staat. Geef elk van de verschillende gebieden in je leven de score 
die het nu voor je heeft. En zet dit cijfer in de cirkel. Onder de cirkel staat een 
toelichting per aandachtsgebied.  
 

 
Aandachtsgebieden: 
werk, carrière 
persoonlijke groei 
financiën 
partner, relatie 
familie, kinderen 
vrienden 
woning, woonomgeving 
ontspanning, plezier, rust 
hobby 
gezondheid, conditie 
 
 

 
 

werk, carrière

persoonlijke groei

financiën

partner, relatie

familie, kinderenvrienden

woning, 
woonomgeving

ontspanning, 
plezier, rust

hobby

gezondheid, 
conditie

GRAFIEKTITEL

Gevoelsreflectie: 

ongelukkig 1 

 
Niet goed 2 

 
Oké 3 

 
Goed  4 

 
Fantastisch 5 
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Aandachtsgebieden: 
 

• werk, carrière 
o Krijg je energie van je werk? Heb je taken en opdrachten die bij jou 

passen? Dragen de werkomgeving en de arbeidsomstandigheden bij aan 
een goede werkplek? Heb je een klik met jouw collega’s. Gebruik je jouw 
talenten en vaardigheden in je werk? Zijn er mogelijkheden voor groei en 
ontwikkeling? Passen de waarden van het de organisatie bij jouw eigen 
waarden?  

 

• persoonlijke groei 
o Ben je bewust bezig met de activiteiten die doet? Leef je in het nu? Heb 

je veerkracht om met de tegenslagen in het leven om te gaan. Houd je 
energie over aan het einde van de dag? Weet je welke kwaliteiten je 
hebt en welke kwaliteiten je verder wilt ontwikkelen? Ben je bewust 
bezig met ontwikkeling van jezelf? Draag je jouw persoonlijkheid uit?  

 

• financiën 
o Heb je een goed overzicht van je inkomsten en uitgaven? Heb je grip op 

je financiële zaken? Heb je genoeg geld om te bereiken wat je wilt en de 
dingen te doen die je belangrijk vindt? Heb je een goed gevoel over je 
financiële toekomst?  

 

• partner, relatie 
o Ben je bereid jezelf kwetsbaar op te stellen voor intimiteit? Creëer je 

warmte en romantiek in je leven? Sta je open voor een intieme en 
liefdevolle relatie? Heb je geen rancune uit het verleden op het gebied 
van intieme relaties? 

 

• familie, kinderen 
o Hoe is de relatie met jouw familie? Kun je voldoende tijd en zorg 

besteden aan je familie? Krijg je energie van jouw familiesituatie? Voel 
je je gesteund door jouw familie?  

 

• vrienden 
o Heb je vriendschappen die je steunen? Voel je je vrij en op je gemak bij 

je vrienden? Kun je voldoende tijd doorbrengen met je vrienden en 
nemen zij de plaats in die je wilt? 

 

• woning, woonomgeving 
o Is je huis een thuis? Ervaar je warmte en geborgenheid van je 

woonomstandigheden? Ben je omringd door dingen waar je van houdt en 
die betekenis voor je hebben? Past bij woonomgeving bij jouw behoefte? 
Heb je voldoende ruimte en voel je je vrij?  

 
 



Mediation – Coaching - Training    3/7 
 

• ontspanning, plezier, rust 
o Maak je regelmatig plezier? Doe je activiteiten die je energie opladen? 

Weet je wat jou energie geeft? Kun je voldoende tijd vrijmaken om te 
lummelen, te spelen en vrije tijd te ervaren? Creëer je genoeg ruimte in 
je leven om te ontspannen en te genieten?  

 

• hobby 
o Heb je voldoende tijd om aan een hobby te besteden? Heb je een hobby 

die bij je past? Haal je voldoening uit je hobby? Ben je met je volledige 
aandacht bij de hobby? Draagt de hobby bij aan een goede energiebalans? 

 

• gezondheid, conditie 
o Voel je je fit en ben je tevreden over je fysieke conditie? Eet je gezond 

en afwisselend? Krijgt je lichaam alle voedingsstoffen die het nodig 
heeft? Dragen jouw gewoonten bij aan het op peil houden van je 
gezondheid? Ben je actief bezig met je gezond en fit leven? 
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Waar sta je nu? 
 
Scoor de verschillende aandachtsgebieden. Besteedt aandacht aan ieder 
aandachtsgebied afzonderlijk. 
Wat gaat goed en wat kan beter en waar wil je verandering?  
 
Bepaal acties 
 
Begin met de aandachtsgebieden met de laagste score. 
Wat is een eerste kleine stap die je kunt nemen om verandering te veroorzaken. 
Een eerste kleine stap om beweging te creëren. Het is belangrijk om kleine stappen 
te formuleren. Stappen die je niet te veel tijd kosten en die je kunt overzien.  
Heb je eerst alleen het grotere doel voor ogen? Schrijf dat op en vraag je dan 5 tot 
10x af wat je nodig hebt om dat te bereiken. Blijf de stap verkleinen totdat je 
zeker weet dat die stap met minimale inspanning kunt en wilt zetten. 
 
Bedenk hoe je de stappen in je dagelijks leven kunt toepassen. Sommige acties 
vragen misschien om een vast moment op de dag en andere acties vragen mogelijk 
om ingepland te worden. 
 
Bij aandachtsgebieden met een goede score is het belangrijk om te kijken of je 
gevoel naar de toekomst toe duurzaam is. Hoe kun je dit positieve gevoel 
behouden? Zijn er acties nodig? Wil je inspelen op mogelijke veranderingen? 
 

Aandachtsgebied Actie, eerste kleine stap 

werk, carrière  
 

persoonlijke groei  
 

financiën  
 

partner, relatie  
 

familie, kinderen  
 

vrienden  
 

woning, woonomgeving  
 

ontspanning, plezier, rust  
 

hobby  
 

gezondheid, conditie  
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Dagelijkse reflectie 
 
Onderzoek toont aan dat positieve denkers gezonder en langer leven en hun doelen 
beter bereiken. Ze geven minder snel op en ervaren significant meer geluk.  
Positief denken is het vermogen om niet negatiever te denken dan strikt 
noodzakelijk is en in minder leuke dingen ook het positieve te zien. 
Door dagelijks bewust aandacht te besteden aan positieve dingen, richt je je 
aandacht zich na verloop van tijd vanzelf meer op positiviteit. Je traint je 
aandacht in een positieve richting.   
Benoem dagelijks aan het einde van de dag 3 dingen die goed gingen of waar je 
dankbaar voor bent. 
 
Voorbeelden:  

• Waar werd je vrolijk van? 

• Waar ben je dankbaar voor? 

• Waar ben je trots op? 

• Wat heb je goed gedaan? 

• Wie heb je geholpen? 

• Met wie heb je gelachen? 
 
 
Vandaag ben ik blij/tevreden/dankbaar voor: 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
 
 
Vandaag ben ik blij/tevreden/dankbaar voor: 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
 

Vandaag ben ik blij/tevreden/dankbaar voor: 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
 

Vandaag ben ik blij/tevreden/dankbaar voor: 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
 

Vandaag ben ik blij/tevreden/dankbaar voor: 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
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Wekelijkse reflectie 
 
Bekijk per aandachtsgebied waar je blij van werd en wat je ongelukkig maakte. 
 

Aandachtsgebied Werd ik blij van: Werd ik ongelukkig van: 

werk, carrière   
 

persoonlijke groei   
 

financiën   
 

partner, relatie   
 

familie, kinderen   
 

vrienden   
 

woning, 
woonomgeving 

  
 

ontspanning, plezier, 
rust 

  
 

hobby   
 

gezondheid, conditie   
 

 
 
Welke score geef je de aandachtsgebieden nu?                     

 

werk, 
carrière

persoonlijke 
groei

financiën

partner, 
relatie

familie, 
kinderen

vrienden

woning, 
woonomgeving

ontspanning, 
plezier, rust

hobby

gezondheid, 
conditie

GRAFIEKTITEL

 

Gevoelsreflectie: 

ongelukkig 1 
 

Niet goed 2 
 

Oké 3 
 

Goed  4 
 

Fantastisch 5 
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Welke acties ga je de komende week ondernemen die bijdragen aan jouw doelen 
en die jou een positief gevoel geven? 
 

Aandachtsgebied Dit doe ik de komende week 

werk, carrière  
 

persoonlijke groei  
 

financiën  
 

partner, relatie  
 

familie, kinderen  
 

vrienden  
 

woning, woonomgeving  
 

ontspanning, plezier, rust  
 

hobby  
 

gezondheid, conditie  
 

 
 
Maak er een gewoonte van om dagelijks 3 positieve dingen te benoemen en 
wekelijks te reflecteren op je aandachtsgebieden. Je zult merken dat er beweging 
ontstaat en je veerkracht wordt vergroot. 
 

 

Geniet van je leven. 

Laat het leven niet voorbij drijven en je leiden, maar werk 

aan je doelen en geniet van wat er is. 

Zorg voor de kers op de taart! 


