
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn goed in zorgen….. maar dan wel voor de ander. 
Je kan pas goed voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Je wordt dus niet 
alleen zelf gelukkiger, maar je kan dan ook meer voor de ander betekenen. 
 
Tijd met jezelf doorbrengen en de dingen doen- of juist niet doen waar jij behoefte aan hebt! 
Bedenk dat als je jezelf het beste gunt in alles wat je doet, je daarmee tegen jezelf zegt:  
““IIKK  BBEENN  DDEE  MMOOEEIITTEE  WWAAAARRDD””. 
Je zal ervaren dat daarmee ook het besef komt dat je jezelf nergens in hoeft te beperken. 
Dat geeft een bijzonder gevoel!  
  
BBOOOOSSTT  YYoouurrsseellff bestaat uit twee verschillende opdrachten die je hieronder kunt vinden.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      HHooee  ggooeedd  zzoorrgg  jjiijj  vvoooorr  jjeezzeellff??  

      WWaatt  gguunn  jjiijj  jjeezzeellff??  
      



  
      
OOPPDDRRAACCHHTT  11::  
  Deze opdracht helpt je om er bij jezelf achter te komen wat je nodig hebt. 
  Geef ieder item een cijfer tussen 1 (laag) en 10 (hoog). 
  Beantwoord daarna de vragen: “wat heb je nodig” en “wat zou mijn cijfer hoger maken”.  
 

  
OOPP  WWEELLKK  GGEEBBIIEEDD  KKAANN  IIKK  MMEEEERR        HHOOEE  TTEEVVRREEDDEENN  BBEENN  IIKK          WWAATT  HHEEBB  IIKK  NNOODDIIGG??  
VVOOOORR  MMEEZZEELLFF  ZZOORRGGEENN    OOPP  DDIITT  MMOOMMEENNTT??            WWAATT  ZZOOUU  MMIIJJNN  CCIIJJFFEERR  
              CCIIJJFFEERR  11--1100                    HHOOGGEERR  MMAAKKEENN??  
   
  

Mijn energielevel           

Mijn inspiratielevel 

Plezier en ontspanning 

Beweging en sporten 

Slaap 

Gezond eten 

Rust 

Het gevoel gehoord en gezien te worden 

Het gevoel geaccepteerd en begrepen te worden 

Het gevoel geliefd en gewaardeerd te worden 

Mijn vriendschappen en relaties 

Mijn verbinding met mezelf 

Mijn uiterlijk 

Mijn mentale gezondheid 

Mijn gevoelens en emoties 

Mijn omgeving (huis, werkplek) 

Organiseren en minimaliseren 

Uitgedaagd worden 

Leren en persoonlijke groei 

Financiën 

Iets anders, namelijk… 

 
Wat verrast mij het meest over mijn antwoorden?  
Welke patronen merk ik op? 
 
   



 
  
  OOPPDDRRAACCHHTT  22::    
 Wat ga jij doen om meer voor jezelf te zorgen? 
 Kies vervolgens voor jezelf de zelfzorgactiviteiten uit, waarvan jij weet dat ze voor jou goed     
 werken. 
 Vink deze aan.  
 De komende 14 dagen voer je iedere dag één activiteit van deze lijst uit. 
 

 
o Een (stilte) wandeling in de natuur         

o Minimaal 7,5 uur slapen      

o Sporten        

o Een bad nemen       

o Een boek lezen       

o Je favoriete gerecht maken      

o Ontspullen             

o In de zon zitten       

o Kleuren of tekenen       

o Tuinieren        

o Zingen of dansen       

o Opschrijven waarvoor je dankbaar bent    

o Financieel overzicht creëren     

o Zelfreflectie       

o Grenzen stellen en nee zeggen     

o Gevoelens delen       

o Stil staan bij hoe ik mij voel     

o Een diepgaand gesprek voeren met je partner,    

 een familielid of vriend(in)  

  
 

o Muziek luisteren 

o Iets nieuws leren 

o Het huis of kledingkast opruimen 

o Mindfulness beoefenen 

o In een dagboek schrijven 

o Een moment offline gaan 

o Iemand bellen die je al een tijdje niet hebt 

gesproken 

o Met iemand een kop koffie drinken 

o Mediteren 

o Vrijwilligerswerk 

o Voldoende pauzeren 

o Je professionele grenzen kennen en bewaken 

o Werken aan je persoonlijke ontwikkeling 

o Opkomen voor je behoeften en belangen 

o Voedzaam en gevarieerd lunchen 

o Bewust zijn van je rollen en verantwoordelijkheden 

o Opruimen van je woning of werkplek 

o Iets anders namelijk….. 
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