
 

Neem een A4-blad en verdeel dit in 3 kolommen.  

Noteer in de eerste kolom alle aspecten van je leven, zowel de ongewenste (bv. 
overuren op het werk, huishoudelijke taken, etc.) als de gewenste (bv. hobby’s, 
familie, vrienden, etc.). Probeer dus een opsomming te maken van alle activiteiten 
die je doet en zou willen doen op het werk en privé. Vergeet hierbij zeker niet 
jouw ‘ik-tijd’: de activiteiten waarbij je tijd neemt voor jezelf.  

In de tweede kolom ga je al deze aspecten een punt geven, wat voor jou een 
IDEALE verdeling zou zijn van deze activiteiten. Hoe lager het punt, hoe minder 
tijd je eraan wil spenderen. Hoe hoger het punt, hoe belangrijker je dit aspect 
vindt. De grootste uitdaging hierbij is dat de totale som van de punten niet hoger 
dan 100 mag zijn.    

In de derde kolom ga je de daadwerkelijke tijdsverdeling noteren voor al deze 
aspecten. Hoe hoger het punt, hoe meer tijd de activiteit in beslag neemt. Ook 
hier mag de totale som van de punten niet hoger zijn dan 100.  

VOORBEELD: 

 

Als je deze oefening gedaan hebt, denk dan eens na over volgende vragen:  

1. Wat valt je op? Is er een groot verschil tussen jouw ideale verdeling en de 
effectieve verdeling? M.a.w. ben je ergens uit balans?  

2. Zo ja, wel aspect van je leven zou je als eerste meer in balans willen 
brengen? Denk eraan dat het maximum aantal punten 100 blijft! Als je dus 
iets gaat wijzigen aan een aspect moeten ook de punten van de andere 
aspecten aangepast worden.  

3. Hoe zou je dit concreet kunnen aanpakken? Denk aan kleine wijzigingen in 
je leven. Als je het te groots ziet, zal je motivatie snel afnemen.  

 

 

Heb je na het invullen van deze oefening nog bijkomende vragen of vind je het 
moeilijk om de volgende stappen helder te krijgen, neem dan contact op met een 
van onze ervaren en bekwame coaches.  

Het volledige aanbod kan je hier terugvinden: www.mix-match.be/mix-match-
coaching-aanbod.  

 

ASPECTEN VAN MIJN 
LEVEN 

IDEALE VERDELING EFFECTIEVE VERDELING 

Aspect 1 5 10 
Aspect 2 20 15 
Aspect 3 15 5 
… … … 
   
TOTAAL 100 100 

https://www.mix-match.be/mix-match-coaching-aanbod
https://www.mix-match.be/mix-match-coaching-aanbod

