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*

Legenda

Bekijk online de video die wordt genoemd. Let op: soms zijn dit er meerdere achter elkaar.

Luister nu de audiofile die wordt genoemd. In de online omgeving vind je een geluidsbalk waarop je op “play” kunt 

klikken.

De opdrachten met dit symbooltje zijn de must-do’s.

Bij de opdrachten met dit symbooltje moet je iets invullen in de online omgeving. 

Dit is een toiletopdracht, een opdracht die je verspreidt over meerdere dagen zult gaan doen en die je kunt 

ophangen in een ruimte waar je elke dag komt. De opdracht voor die week staat er in het werkboek bij. 
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Oefening 1 - Blijheidsbalans 

Zoals in het filmpje werd uitgelegd zijn er 10 componenten waarmee je jouw Blijheidsbalans inzichtelijk 

maakt. Hieronder staan die 10 componenten. Geef elk component een cijfer tussen 1-10 (met 10 als hoogste 

cijfer). De vragen die we er per component bij hebben gezet dienen als inspiratie om het component een 

cijfer te kunnen geven. Je hoeft dus niet op elke vraag een antwoord te geven, maar dat mag wel.

• Zit je op de goede weg, financieel gezien?
• Sta je er financieel goed genoeg voor om in je levens- 

onderhoud te kunnen voorzien?
• Kan je de meeste dingen die je belangrijk/leuk vindt in het leven betalen? 

(hobby’s, vakanties, ontwikkeling etc) 

• Hoe staat het op dit vlak? 
• Voel je liefde voor iemand?
• Hoe is de praktische kant van jullie relatie? (huishoudelijke afspraken, 

frequentie van elkaar zien etc).
• Intimiteit? (heb je een gevoel van samenhorigheid en verbintenis? Hoe 

tevreden ben je daarmee?)

• Familie, vrienden, groepen, teams:  
heb je fijne mensen om je heen? 

• Spreek/zie je ze genoeg? 
• Word je blij van ze?
• Heb je het gevoel dat je erbij hoort?

• Voel je je prettig in je woning? En in de buurt?
• Is je huis leefbaar voor jou? Kun je er ontspannen?
• Straalt je huis van binnen en buiten uit wat belangrijk voor  

jou is?

• Haal je genoeg voldoening uit jouw werk?
• Zie je voor jou genoeg ontwikkeling in je carrière de komende  

tijd? 
• Voel je je genoeg gewaardeerd op jouw werk?
• Ben je op je plek op jouw werk?
• Ontwikkel je je -voor jou- genoeg wat betreft vakinhoudelijke kennis en 

vaardigheden? 

• Activiteit (ben je genoeg in beweging?)
• Sport je?
• Eet je gezond (genoeg)?
• Ben je in goede lichamelijke conditie?
• Hoe zit het met je spanning en stressniveau?

Yes, we zijn begonnen! Je staat op het punt om je leven (nog) leuker te maken, en daar 
gaat dit werkboek je bij helpen. We verwijzen steeds naar een filmpje of meerdere filmpjes 
en vervolgens naar de oefeningen die daarbij horen. Vul de tekstvakjes onder de vragen in 
zodat je hier altijd naar terug kan kijken en voor jezelf een mooi overzicht van de cursus en 
jouw voortgang krijgt. Veel plezier!

Module 1 - Module van het begin van de rest 
van jouw leven

• Heb je het gevoel dat je genoeg rust hebt in je leven?
• Doe je dingen in je leven die jij leuk vindt om te doen ter  

ontspanning en plezier? (hobby’s)
• Heb je genoeg tijd die je niet aan noodzakelijke/verplichte activiteiten 

hoeft te besteden?

• Hoe voel je je? Ben je stabiel of juist grillig? Past dit bij je, of 
zou je het graag anders willen zien?

• In hoeverre ben je je bewust van je emoties, of ze nu positief 
of negatief zijn? 

• Lukt het je om op een -voor jou en je omgeving- prettige manier met je 
emoties om te gaan?

• Zijn de waarden die jij belangrijk vindt genoeg aanwezig in 
jouw leven?

• Is er een vorm van betekenis aanwezig in jouw leven? Bijv. een religie of 
ander put uit zijn/haar eigen betekenisvolle verbindingen, gedachten, 
gevoel over de zin van het leven). De opdracht Grafrede kan je hierbij 
helpen.

• Heb je een tevreden gevoel over het leven? Verlang je naar méér dan wat 
er nu is?

• Heb je het gevoel dat je jezelf kunt zijn?
• Waardeer je jezelf?
• Sta je genoeg open voor zelfreflectie? 
• Heb je het gevoel dat je aan het groeien bent qua persoonlijke 

ontwikkeling?

Video - Blijheidsbalans

Financieel

Partner

Vrienden, familie en kinderen

Ontspanning

Zingeving

Woning

Carrière

Gezondheid

Emoties

Persoonlijke ontwikkeling

*

LIFECHANGERS
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Vul jouw Blijheidsbalans in in dit wiel:

     

Het streven is om de 

balans in de Blijheidsbalans

zo te krijgen dat het 

voor jou fijn voelt. 

Ga na of jouw balans 

voor jou zo goed is.

Welke onderdelen voelen op dit moment goed?

Aan welke onderdelen wil je meer aandacht besteden?

Welke (kleine) actie kun je daar deze week voor ondernemen?

Wat heb je daarvoor nodig? 

Welke verandering in jouw gedrag is daarvoor nodig? 
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Oefening 2 - Jouw ontwikkelbehoefte 

Je bent waarschijnlijk niet voor niets met deze cursus begonnen. Iets triggerde jou bij de omschrijving van 

deze cursus. Wat heeft ervoor gezorgd dat je met deze cursus bent begonnen?

Je hebt zojuist de Blijheidsbalans ingevuld. Waar ligt jouw ontwikkelbehoefte tijdens deze cursus? Aan welke 

van onderstaande componenten wil je de komende weken meer aandacht besteden?

Persoonlijke ontwikkeling

Partner

Carrière

Vrienden & familie

Zingeving

Emoties

Woning

Ontspanning

Financiën

Gezondheid  

*
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Oefening 3 - Dierlijke-jij 

Vul de volgende vraag over hoe jij in het leven staat heel instinctief in. Denk er niet lang over na.

Als je jezelf moet omschrijven als een dier, welk dier zou je dan zijn? Als wat voor dier sta jij in het leven?

Teken of voeg een plaatje toe als je wilt: Voorbeeld:
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Oefening 4 - Toiletopdracht - Blijheidsbalans

Je kunt deze pagina met de lege Blijheidsbalans een aantal keer uitprinten of kopiëren 

en in je toiletruimte hangen (of ergens anders waar je er regelmatig even bij kunt 

stil staan). Zo kun je bijvoorbeeld één keer in de week checken hoe het met jouw 

Blijheidsbalans gaat. Hang de balans in je toiletruimte en vul gedurende deze cursus één 

keer per week jouw Blijheidsbalans in. Hoe staat het deze week met jouw blijheid op elk 

component?

Hoe kijk je terug op deze toiletopdracht na het uitvoeren ervan? Hoe heb je het ervaren? 

Heb je er iets van geleerd?
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Oefening 5 - Groots dromen

Audio - Groots Dromen Deel 1

Deze opdracht gaat over het visualiseren van een verleidelijk toekomstbeeld. Geef hieronder antwoord op de 

vragen die gesteld worden; de droom is zo groot als je zelf kunt voelen...

Hoe ziet jouw droomleven eruit? Omschrijf het beeld wat bij jou opkwam tijdens het luisteren van de 

audiofile.

Audio - Groots Dromen Deel 2

Hoe ziet jouw droomleven er na het eerste jaar van jouw droomleven uit? Omschrijf het beeld wat bij jou 

opkwam tijdens het luisteren van de audiofile.

*
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Wat valt je op aan jouw dromen?

Hoe vond je het om deze dromen op te schrijven?

Heb je deze droom (of een gedeelte ervan) al lang of verschilt je droom per periode? Wat kan je daarover 

vertellen?
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Oefening 6 - 16 Personalities 

Je hebt net het filmpje over de 16 Personalities bekeken. Nu ga je de test zelf maken! Hij duurt ongeveer 12 

minuten. Ga op je gevoel af en durf te kiezen wat het beste bij je past, op die manier geeft de test het beste 

beeld. Ga naar www.16personalities.com/nl om de test te maken.

Tip: wanneer je je uitslag hebt gekregen op de 16 Personalities-website, zie je onderaan de knop ‘Strengths 

and Weaknesses’. Als je daarop klikt krijg je meer informatie over jouw persoonlijkheidstype én kun je de 

resultaten per mail naar je toe laten sturen.

Vul in welk persoonlijkheidstype jij volgens de test bent en beantwoord onderstaande vragen.

Binnen welk type val jij? Ik ben een …. (bijv Consul/ESFJ).

Wat herken je in jezelf van de omschrijving?

Wat herken je niet?

Wat betekent de uitslag voor jou? Wat neem je hieruit mee?

Zie je de eigenschappen van jouw persoonlijkstype ook terug in eerder beantwoorde vragen? Zo ja, op wat 

voor manier?

Video - 16 Personalities

*
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Oefening 7 - Transformerend dier 

Waarom heb je bij oefening 3 voor dat specifieke dier gekozen? Je hebt het instinctief opgeschreven, maar 

als je nu eens nadenkt over je keuze: welke kenmerken van het dier zorgden ervoor dat jij dat dier opschreef?

En stel, je bent 10 modules verder. Welk dier zou je dan willen zijn? Is dat hetzelfde of een ander dier?

Welke kenmerken heeft dat dier anders dan jij nu?

Teken of voeg een plaatje toe van het dier dat je over 10 modules wilt zijn:
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Samenvatting van module 1

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over blijheid, balans en persoonlijkheidstypes? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was het voor deze module. Tot de volgende module!

*
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De manier hoe jij tegen het leven aankijkt bepaalt hoe leuk je leven is. Daarom laten we 
je deze module nadenken over jouw mindset en focus! Wat wil je bereiken en hoe sta je 
hier tegenover? Hoe kan dit veranderen door je gedachten te veranderen? Je komt er de 
komende dagen achter. Veel plezier!

Module 2 - Module van jouw Mindset en Focus

Oefening 1 - Persoonlijke opdrachten

Op de website staan jouw persoonlijke opdrachten. Maak ze allebei of één van beide; dat is aan jou. Beantwoord 

vervolgens onderstaande vragen.

Wat waren je persoonlijke opdrachten?

Welke opdracht(en) heb je gedaan?

Waarom wel/niet?

Wat haal je hieruit en neem je mee in het creëeren van jouw leukste leven?

*
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Video - Fixed and growth mindset

Video - Jouw mindset bepaalt jouw leven

Oefening 2 - Herkenning van de mindsets 

Ken je iemand die je een duidelijke fixed mindset heeft? Zo ja: wie?

Wat maakt dat je hem of haar herkent in het hebben van een fixed mindset? 

Ken je iemand die een duidelijke growth mindset heeft? Zo ja: wie?

Wat maakt dat je hem of haar herkent in het hebben van een growth mindset?

Wat zou je hiervan willen/kunnen overnemen?
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Oefening 3 - Jouw mindset 

Wat voor mindset heb jij als het gaat over jouw ontwikkelingsbehoefte, dus over het doel dat je wil bereiken 

met deze cursus? Is dat een fixed of een growth mindset?

Korte herhaling: mensen met een fixed mindset geloven dat zij niet kunnen veranderen, terwijl mensen met 

een growth mindset ervan overtuigd zijn dat zij wel veranderbaar zijn! 

Beantwoord onderstaande vragen om dit beeld voor jezelf neer te zetten: omcirkel het antwoord waarvan jij 

denkt dat het beste bij jou past. Welke neiging heb je?

Heb jij de neiging om....

....de uitdagingen van jouw doel te vermijden of aan te gaan?

Vol vermijden     -     Enigszins vermijden     -     Neutraal     -     Enigszins aangaan     -     Vol aangaan   

....bij obstakels voor jouw doel snel op te geven of bij juist door te zetten?

Snel opgeven     -     Enigszins snel opgeven     -     Neutraal     -     Enigszins doorzetten     -    Goed doorzetten

....inspanning voor jouw doel als tijdsverspilling te zien of als nuttig? 

Tijdverspilling     -     Enigszins tijdverspilling     -     Neutraal     -     Enigszins nuttig     -     Nuttig

....kritiek als persoonlijke aanval te zien of als nuttig? 

Persoonlijke aanval     -      Enigszins persoonlijke aanval     -     Neutraal     -     Enigszins nuttig     -     Nuttig

Stel dat je een andere deelnemer kent die ook meedoet, die heel succesvol is in het behalen van zijn/haar 

doel: zie je dat dan als bedreigend (word je jaloers?) of juist als inspiratie?

Bedreigend     -     Enigszins bedreigend     -     Neutraal     -     Enigszins inspiratie     -     Inspiratie

Als jouw antwoorden meer aan de rechterkant zitten, dan lijkt het erop dat je een growth mindset hebt. 

Zitten jouw antwoorden meer aan de linkerkant, dan heb je waarschijnlijk meer een fixed mindset. Dit is 

geen onderbouwde test; we gebruiken het puur en alleen om je aan het denken te zetten. 

 

Teken hier waar jij op de schaal lijkt te zitten voor jouw doel:

 FIXED MINDSET               GROWTH MINDSET

Zou je hier wat aan willen veranderen? Zo ja: kan je ook aangeven wát je zou willen veranderen?

*
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Oefening 4 - Growth mindset (verder) ontwikkelen

Hoe krijg ik een meer growth mindset? We dagen je uit om je groei mindset te stimuleren door de volgende 

3 stappen te zetten:

1. Wees je bewust van je successen en vier ze! 
Welke successen heb je de afgelopen week behaald? Wat heb je gedaan om ergens beter in te worden?

   

Pak er minstens één uit die je gaat vieren op jouw manier. Je kunt bijvoorbeeld aan iemand vertellen dat 

je een succes behaald hebt, je successen op een briefje schrijven en ze in een successen-boxje stoppen, een 

liedje opzetten dat bij het succes past en even keihard meezingen, juichen voor jezelf … etc. Doe het vooral 

op jouw manier! Hoe ga je jouw succes vieren?

   

2. Herhaal, herhaal, herhaal  
Bedenk een positieve spreuk voor jezelf, die je als een soort mantra voor jezelf kunt gaan herhalen om je bre-

in te trainen. Hiermee bedoelen we een positief geformuleerd zinnetje; een gedicht, woord of uitspraak die je 

als een herhalende boodschap aan je brein kan vertellen.

Marcel’s spreuk is bijvoorbeeld: “ik leef makkelijk en blij, in overvloed.” Wat is jouw spreuk?

  

3. Zet door!  
Bedenk je wat je zou kunnen doen om een stapje dichter bij jouw ‘leukste’ doel te komen. 

   

   

Doe het! Wat heb je nodig? Wie kan je helpen? Ga het gewoon doen. Je kunt het! :)

Hoe heb jij je succes gevierd?

Video -  Hoe krijg je meer een growth mindset?

*
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Video - Focus

Video - Manage your energy, not your time

 
Oefening 5 - Toiletopdracht - Energiemanagement

Om je energie te kunnen managen is het handig om te weten wanneer je het liefst welke taken 

doet. Ben jij, zoals de man in het Youtube-filmpje, het creatiefst in de ochtend en het meest taakgericht in de 

middag? Of werkt dat bij jou anders? Beantwoord de vragen hieronder om hier inzicht in te krijgen.

Wat voor persoon ben jij in de ochtend? Wat voor afspraken heb je het liefst ‘s ochtends en wat voor 

afspraken juist ‘s middags of ‘s avonds? Denk bijvoorbeeld aan: creatief brainstormen, ideeën uitwerken en 

omzetten in iets concreets, onderzoek doen, to do-lijstje afvinken, verkopen van product/dienst, mail checken, 

administratie, plannen en andere taken die in jouw werk/leven voorkomen.

Misschien kun je dit niet meteen in één keer invullen. Observeer jezelf dan eens en vul een werkweek lang de 

tabel op de volgende pagina in. 

Als je de tabel hebt ingevuld: wat kan je hieruit opmaken? Welke activiteiten kun je het beste plannen/doen:

In de ochtend

In de ochtend

In de middag

In de middag

In de avond

In de avond

*
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Tabel bij oefening 5 

Vul een werkweek lang onderstaande tabel in. Wanneer krijg jij veel energie van een bepaalde taak en wat 

voor taak was dat? Wanneer op de dag was het en in wat voor situatie? Werkte je bijvoorbeeld met iemand 

samen of was je juist alleen aan het werk? En waar kreeg je beduidend minder energie van?

Dag Dagdeel Soort taak Geef een cijfer aan 

jouw energie?
Situatie
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Oefening 6 - Energiegevers en -zuigers 

Je hebt mensen in je leven die jou energie geven, maar ook mensen die je energie kosten. 

Datzelfde geldt voor activiteiten die je onderneemt:  

die kunnen je energie geven of juist energie kosten.

Als je kijkt naar de afgelopen week: welke 3 activiteiten hebben jou de meeste energie gegeven?  

Waar lag dat aan?

Als je kijkt naar de afgelopen week: welke 3 activiteiten hebben de meeste energie bij je weggeslurpt? Waar 

lag dat aan?

Als je kijkt naar de afgelopen week: welke mensen hebben jou de meeste energie gegeven? Waar lag dat 

aan?

Als je kijkt naar de afgelopen week: welke mensen hebben de meeste energie bij je weggeslurpt? Waar lag 

dat aan?

Hoe kijk je terug op deze toiletoefening na het uitvoeren ervan? Hoe heb je het ervaren? Wil je hier iets mee? 

Is er bijvoorbeeld iets of een relatie in je leven die je zou willen veranderen of afscheid van zou willen nemen?
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Video - One step at a time

 
Oefening 7 - Jouw doel 

In de eerste module heb je al nagedacht over waar je ontwikkelbehoefte ligt, door middel van de 

Blijheidsbalans. Deze module dagen we je uit om een doel voor jezelf te stellen. 

Denk je eens in: we zijn 10 modules verder en je leeft je leukste leven. Hoe ziet dat eruit?

Wat is er gebeurd om daar te komen?

Wie of wat heeft je daarbij geholpen?

Wat heb jij hier zelf voor gedaan?

Wat heb je gedaan bij tegenslag?

Welk doel heb je behaald?

Welke eerste stapjes heb je gezet (de eerste traptredes)?

Wanneer heb je je eerste stappen ondernomen?

Hoe heb jij het behalen van dit doel gevierd?

*
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Oefening 8 - Belangrijkste taken 

Maak een to do-lijstje van alles wat je nog moet doen de komende tijd. Hou het voor deze opdracht bij de 

to do’s voor je privéleven, dus geen werk to do’s. Categoriseer deze grofweg. Het is handig om je to do’s in 

groepen te verdelen, zodat bijvoorbeeld klusjes in en om het huis, het organiseren van een leuke activiteit 

met vrienden/familie en administratieve to do’s van elkaar gescheiden staan. 

Welke 3 taken moet of wil je als eerste doen? Omcirkel deze.

Welke van deze 3 taken is jouw ‘frog’? Eat your frog: hoe snel kun je deze ‘aftikken’?

Plan deze 3 taken in om binnen één week te doen. Als het te grote taken zijn is het verstandig om ze eerst op 

te splitsen in kleinere taken, zodat je het als een minder grote opgave ervaart. Plan die taken nu in:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:
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Samenvatting van module 2

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over mindset en focus? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was het voor deze module. Tot de volgende module!

*
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Oefening 1 - Kernwaarden 

Je hebt net het filmpje gezien over kernwaarden. Nu de vraag aan jou: waar sta jij voor en hoe wil jij leven 

en werken? Heb je het idee dat je een bijdrage kunt leveren vanuit wie je bent? Wanneer de mensen om je 

heen jouw waarden delen geeft dit een gevoel van verbondenheid en ben je beter in staat om resultaten te 

behalen. Wanneer je je kernwaarden helder voor ogen hebt, kun je daarmee ook beter duidelijk maken aan 

anderen waar je voor staat. Deze kernwaarden kunnen je dan ondersteunen bij het bij jezelf blijven wanneer 

je de neiging hebt om bij jezelf vandaan te gaan.

Hieronder vind je een lijst met ongeveer 85 waarden.

1. Schrijf op 10 losse blaadjes/post-it’s de 10 waarden die het beste bij jou passen. Sommige woorden zullen 

ongeveer hetzelfde betekenen; ga in dat geval na welk woord het beste bij jou past. 

2. Maak van deze 10 waarden vervolgens een top 5. Waarom vijf? Met meer dan vijf kernwaarden krijg 

je onnodige herhaling of een gebrek aan besluitvaardigheid. Het gaat hierbij om de kern, niet om een 

uitputtende lijst. Met minder dan drie kernwaarden geef je jezelf te weinig richting.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en ook meerdere manieren om jouw 
leukste leven te gaan leven! Maar hoewel er meerdere paden zijn die je kunt bewandelen, 
moet je wel altijd keuzes maken. Ga je voor A of toch voor B? Wat kies jij deze module?

Module 3 - Module van keuzes

Video -  Kernwaarden

 ◦ Aandacht

 ◦ Ambitie

 ◦ Authenticiteit

 ◦ Avontuur

 ◦ Behulpzaamheid

 ◦ Bescheidenheid

 ◦ Betrokkenheid

 ◦ Beweging

 ◦ Bijzonderheid

 ◦ Bijdragen

 ◦ Blijheid

 ◦ Controle

 ◦ Creativiteit

 ◦ Degelijkheid

 ◦ Delen

 ◦ Deskundigheid

 ◦ Discipline

 ◦ Duurzaamheid

 ◦ Eerlijkheid

 ◦ Empathie

 ◦ Energie

 ◦ Erkenning

 ◦ Flexibiliteit

 ◦ Geloof

 ◦ Gemak

 ◦ Gezondheid

 ◦ Groei

 ◦ Harmonie

 ◦ Humor

 ◦ Inspanning

 ◦ Integriteit

 ◦ Intelligentie

 ◦ Intimiteit

 ◦ Invloed

 ◦ Kracht

 ◦ Kwaliteit

 ◦ Licht

 ◦ Liefde

 ◦ Loyaliteit 

 ◦ Macht

 ◦ Mededogen

 ◦ Moeiteloos

 ◦ Netheid

 ◦ Onafhankelijkheid

 ◦ Ondersteuning

 ◦ Ontspanning

 ◦ Ontwikkeling

 ◦ Openheid

 ◦ Orde

 ◦ Originaliteit

 ◦ Passie

 ◦ Plezier

 ◦ Professionaliteit

 ◦ Rechtvaardigheid

 ◦ Reputatie

 ◦ Respect

 ◦ Ruimte

 ◦ Rust

 ◦ Samenwerking

 ◦ Schoonheid

 ◦ Speelsheid

 ◦ Spiritualiteit

 ◦ Spontaniteit

 ◦ Status

 ◦ Structuur

 ◦ Succes

 ◦ Tolerantie

 ◦ Uitdaging

 ◦ Uniciteit

 ◦ Veiligheid

 ◦ Verbetering

 ◦ Verbinding

 ◦ Vernieuwing

 ◦ Vertrouwen

 ◦ Vitaliteit

 ◦ Vrede

 ◦ Vrijheid

 ◦ Vrolijkheid

 ◦ Waardering

 ◦ Waarheid

 ◦ Warmte

 ◦ Zekerheid

 ◦ Zelfstandigheid

 ◦ Zingeving

*



Lifechangers - Marcel Zweedijk www.marcelzweedijk.nl     28

Werkboek LIFECHANGERS
Wat zijn jouw 5 kernwaarden? Vul deze in in de linker kolom.

Wat doe je met jouw kernwaarden? Komen ze genoeg terug in je leven? Vul dit in in de rechter kolom.

Oefening 2 - Grafrede 

Hoe wil je graag terugkijken op je leven op jouw laatste levensdag? Laten we ervan uitgaan dat je een 

bovengemiddelde leeftijd bereikt. Wellicht voelt het als een wat morbide vraag, maar het einde voor ogen 

hebben kan je helpen om de doelen in jouw leven én jouw kernwaarden aan te scherpen of te bevestigen.

Schrijf een tekst over jezelf die je zou willen voorlezen voor de dierbare mensen in je leven, op jouw laatste 

dag. Vertel hierin bijvoorbeeld:

• Wat was voor jou hét of een (van de) doel(en) in jouw leven? 

• Waarom was datgene belangrijk voor je? 

• Waarvoor heb jij je je hele leven ingezet?

• Waar heb je voldoening uit gehaald?

• Wat wil je dat de mensen om jou heen (kinderen, kleinkinderen, vrienden, collega’s of bekenden) na je 

dood over je zeggen?



Lifechangers - Marcel Zweedijk www.marcelzweedijk.nl     29

Werkboek LIFECHANGERS

Kijk na het maken van oefening 1 en 2 weer eens naar de Blijheidsbalans. Nu je jouw waarden 

en zingeving wellicht wat scherper hebt: wat scoor je nu op het component ‘zingeving’?
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Oefening 3 - 360 graden jij 

Het kan heel nuttig zijn om mensen in jouw omgeving te vragen voor input. Andere mensen zien 

waarschijnlijk niet per se jouw zingeving, maar zij kunnen vaak wel zien waar je blij van wordt, waar je goed 

in bent en misschien kunnen ze zelfs wel kernwaarden van jou opnoemen.

Stel daarom de volgende vragen eens aan minimaal 5 mensen in jouw omgeving, bijvoorbeeld familie, 

vrienden en/of collega’s:

• Waar vind je mij opvallend goed in? 

• Waar denk je dat ik blij van word?

• Wat denk je dat mijn kernwaarde(n) is/zijn?

Wat zijn de reacties? Het kan natuurlijk zijn dat je deze opdracht nu niet meteen af krijgt omdat je moet 

wachten op reacties. Ga dan ondertussen verder en vul de tabel in wanneer je reactie krijgt. 

Naam Denkt dat ik blij word 

van…..

Vindt dat ik goed ben in... Denkt dat mijn 

kernwaarde(n) is/zijn…..

Wat neem je hieruit mee?

*
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Video -  Keuzekruispunt

 
Oefening 4 - De kosten en opbrengsten van elk pad 

Elke weg die je in kunt slaan bij het keuzekruispunt heeft opbrengsten en kosten. Je kunt je misschien 

voorstellen dat klagen veel kan kosten. Maar waarom doen mensen het dan? Omdat het je toch ook wat 

opbrengt? Kan je per weg bedenken wat de opbrengsten en kosten zijn?

Wat neem je mee uit deze opdracht?

Voorbeeldantwoorden zijn te vinden op pagina 36.

Klagen

Accepteren

Veranderen

Verlaten

KostenOpbrengsten
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Oefening 5 - Toiletopdracht - Keuzekruispunt 

Print voor de toiletopdracht van deze week de volgende tabel uit. Schrijf per dag 

minstens één keuzemoment op. Beschrijf dit moment per dag in onder één van de 2 

kolommen: was het een keuze naar geluk (zo ja: accepteren, veranderen, verlaten) of een 

keuze naar ongeluk (klagen)?

Maandag

Vrijdag

Donderdag

Zaterdag

Keuze naar ongelukKeuze naar geluk

Dinsdag

Woensdag

Zondag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

*
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Oefening 6 - Alle keuzes bekijken 

Kies een situatie van vandaag of de afgelopen week waarbij je een onplezierige emotie ervaarde. Je ergerde 

je, was boos of voelde je schuldig. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek(je) met een collega, familie of vriend, 

een moment op straat met een geïrriteerde voorbijganger, een lekke band, iets wat je liet vallen in huis… etc.

Wat was de situatie?

Als je kijkt naar het keuzekruispunt: voor welke optie heb je gekozen in bovenstaande situatie? Hoe was dat?

Vul vervolgens onderstaande keuzekruispunt in: hoe zou de situatie volgens de andere 3 paden van het 

keuzekruispunt mogelijk zijn verlopen?

Zou je dezelfde situatie een volgende keer anders aanpakken? Zo ja: hoe?
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Oefening 7 - Succesmomenten van keuzes 

Noem 3 momenten in je leven waarbij je voor een belangrijke keuze stond en waarbij je een duidelijke keuze 

hebt gemaakt. Voor welke keuze stond je? Welk van de vier paden heb je toen gekozen?

Oefening 8 - Stop met balen/klagen

Als je jouw leukste leven wilt leven kun je het beste de keuzes maken die leiden tot meer geluk. Is hier winst 

te behalen in jouw leven? Is er op dit moment iets waarvan je baalt of waarover je klaagt? Zo ja: wat?

Wat is/zijn je andere optie(s)?

Tip: bespreek dit met een goede vriend(in).

Kies voor jezelf: vanaf NU stop ik met balen/klagen over...

En ik ga                                                                                                  (nieuwe optie) doen!

Wat is het eerste stapje dat je kunt zetten om dit te bereiken?

*
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Samenvatting van module 3

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over het maken van keuzes? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was het voor deze module. Tot de volgende module!

*
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Voorbeeldantwoorden - Oefening 4

Klagen aandacht, medestanders, opluchting, 

gelijk krijgen, niets hoeven (ontkennen), 

geen (enge) stap hoeven zetten

rust, ontspanning, plezier

energie, relaties, plezier, 

geloofwaardigheid, eigenwaarde, een 

leuker leven

opluchting

energie, relaties, plezier, 

geloofwaardigheid, eigenwaarde

aandacht, je gelijk krijgen  

energie, aandacht, tijd, moeite

verdriet, moeite, geld

Accepteren

Veranderen

Verlaten

KostenOpbrengsten

Dit zijn voorbeelden die wij konden bedenken. Wellicht zitten jouw antwoorden er niet allemaal bij, dit hoeft 

dan natuurlijk helemaal niet te betekenen dat ze niet juist zijn.

Heb je vragen over deze cursus over de afgelopen 3 modules? Stuur ze in naar marcel@marcelzweedijk.nl 

zodat we deze mee kunnen nemen in de Question and Answer module (volgende module). 

Vragen?
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Deze module heb je de mogelijkheid om vragen (klein of groot) te stellen aan ons of aan andere deelnemers 

van de cursus. Schrijf hieronder de vragen op die je hebt en de antwoorden die je hierop hebt gekregen. Wat 

kun je eruit meenemen om jouw leukste leven te gaan creëren? Wat wil je onthouden of waar wil je nog eens 

iets meer over nadenken?

Als je nu terugkijkt naar de eerste drie modules, wat is er echt blijven hangen? Wat wil je echt anders aan 

gaan pakken? Schrijf op wat er bij je opkomt. Later kan je hier naar terug bladeren als je voornemens een 

beetje zijn weggezakt.

Deze module geen nieuw thema, maar de answers op jouw questions!
Module 4 - Question and Answer Module

Werkboek LIFECHANGERS
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Oefening 1 - Filter leren kennen 

Doel:

In het filmpje van deze module legden we uit dat ieder een eigen filter heeft, waardoor hij of zij 

gebeurtenissen op een bepaalde manier beleeft. Om inzicht te krijgen waarom jij op situaties reageert zoals 

jij reageert, begin je met het leren kennen van jouw filter.

Vul op de volgende pagina jouw filter in. Vragen die je kunnen helpen bij het invullen van je filter zijn:

• Wat kan je vertellen over jouw opvoeding? 

• Wat voor ‘tegeltjes’ hingen er vroeger bij jullie aan de wand? Welke uitspraken werden vaak gedaan? (Denk 

aan motto’s als “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” en “Niet lullen maar poetsen”.)

• Hoe heeft jou dat beïnvloed? Ben je daarin meegegaan of heb je je er juist tegen afgezet? 

• Wat voor normen en waarden heb je vanuit huis meegekregen?

• Waar gingen vroeger de gesprekken bij jou aan tafel over? 

• Wat voor rol had jij in het gezin?

• Ben je opgegroeid met een bepaald geloof of een bepaalde religie? Welke belangrijke standpunten heb je 

daaruit meegenomen?

• Welke ervaringen hebben jou gevormd? Dit kunnen opvallende of heftige gebeurtenissen zijn, maar ook 

kleine dingen als dat je vanaf je 7e dagelijks je eigen brood moest smeren of moest helpen met koken.

• Wat voor ideeën, gedachten, overtuigingen heb je daaraan over gehouden (over de wereld/over jezelf)?

• In wat voor cultuur ben je opgegroeid? Hoe heeft dat je gevormd?

• Wat voor opleiding(en) heb je gedaan? Hoe heeft/hebben die je gevormd?

• Denk eens aan je vrienden, familie en andere mensen in je leven: wat voor overeenkomstige ideeën hebben 

jullie over het leven? En wat voor andere ideeën heb jij ten opzichte van hen?  

• Heb je een bepaald motto in het leven? Een soort levensslogan?

• Wat voor informatie haal je uit jouw persoonlijkheidstype over jouw persoonlijkheid? Ben je introvert of 

extravert? Ben je een planner of improviseer je? Houd je van regels en kaders of kijk je wel wat er gebeurt?

• Zijn er nog andere dingen die jouw kijk op het leven beïnvloeden/ hebben beïnvloed?

Heb jij al eens goed nagedacht over je gedachten? Nee? Dat wordt dan hoog tijd. ;-) Wij 
helpen je deze module met natuurlijk weer nieuwe opdrachten in dit werkboek. Ga er 
maar eens lekker voor zitten, en… laat die gedachten maar komen!

Module 5 - Module van jouw gedachten

Video - Gedachten

Video - 5G model

*
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Jouw filter
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Oefening 2 - Oefenen met het 5G-model

Het doel van deze oefening is inzicht krijgen in de reactie die jij hebt op een bepaalde situatie, waardoor er 

een bepaald gevolg plaatsvindt. Je kunt hierin inzicht krijgen door het 5G-model in te vullen. 

Zoals Marcel in het filmpje uitlegt kun je bijvoorbeeld de situatie van het vallen van de vaas invullen in dit 

5G-model. Hieronder zie je hoe je op een dergelijke situatie zou kúnnen reageren. Begin met lezen bij A.

Ga nu zelf aan de slag! Stel je voor dat je de bus nét hebt gemist en op tijd moet zijn bij een belangrijke 

werkafspraak. Wat doet dat met jou? Hoe ziet deze situatie eruit, ingevuld in het 5G-model? Vul het model 

dat op de volgende pagina staat in, zoals je dénkt dat je zou reageren. Je hebt al één gegeven:

A. Gebeurtenis: je hebt de bus gemist en je moet op tijd bij een belangrijke werkafspraak zijn.

Beantwoord nu de vragen hieronder en vul ze in in het model op de volgende pagina. 

B. Wat kom je tegen uit jouw filter?

C. Welke gedachten heb je over de situatie?

D. Welk gevoel heb je in de situatie?

E. Wat is jouw gedrag vervolgens? (Wat is jouw actie of reactie?)

F. Wat is het gevolg van de situatie?

*
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Oefening 3 - Een onwenselijk gevolg

Nu ga je het 5G-model invullen met een gebeurtenis die je zelf hebt meegemaakt. Het doel is om inzicht te 

krijgen in de reactie die jij hebt op een bepaalde situatie, waardoor er een onwenselijk gevolg is/plaatsvindt. 

1. Benoem een situatie die een gevolg had dat jij niet wilde. Bijvoorbeeld een recente situatie die jou 

negatieve energie heeft gegeven zoals een ruzie/onenigheid met iemand. Beschrijf de situatie kort bij A in 

het plaatje op de volgende pagina.

 

2. Beantwoord de vragen hieronder. Je hoeft de vragen niet in volgorde van A - F te beantwoorden. Het kan 

helpen om bijvoorbeeld bij F (het gevolg) te beginnen.

A Wat gebeurde er in die situatie? (dit heb je net ingevuld)

B Wat kwam je tegen uit jouw filter? Vul dit in bij nummer B.

C Welke gedachten had je toen je je in die situatie bevond? Vul dit in bij nummer C.

D Welk gevoel had je in die situatie? Vul dit in bij nummer D.

E Wat was jouw gedrag vervolgens? Wat was jouw actie of reactie? Vul dit in bij nummer E.

F Het gevolg was onwenselijk, namelijk ….. (Wat is het gevolg van de situatie)? Vul dit in bij nummer F.
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De crux van deze oefening is: zie in hoe jouw filter jouw automatische gedachten vormt. En dat die 

gedachten vervolgens jouw gevoel en daarmee ook gedrag en gevolg beïnvloeden. Als je jezelf ‘traint’ 

om aan je gedachten te sleutelen, kun je jezelf helpen je anders te gaan voelen en situaties anders te 

gaan interpreteren en beïnvloeden. “Het gaat er niet om wat je overkomt, wat je leven vormt, maar hoe 

je ermee omgaat”.  

We gaan eens kijken wat er gebeurt als de situatie die je net hebt beschreven bij oefening 3, precies 

hetzelfde zou blijven. En ook je filter verander je niet zomaar. Maar probeer je gedachten te veranderen 

om op die manier een wenselijk gevolg te creëren.
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Oefening 4 - Een wenselijk gevolg

Vul vervolgens het model nog een keer in met dezelfde gebeurtenis als die je in oefening 3 hebt ingevuld, 

maar nu met een wenselijk gevolg. Het veld A (situatie) blijft hetzelfde. In de velden van C (gedachten) tot 

en met F (gevolg) mag je nieuwe dingen neerzetten. Ook hierbij maakt het niet uit waar je begint, maar vul 

wel alle velden in. Waarschijnlijk is het het handigst om te beginnen bij F (gevolg): welk gevolg wil jij dat de 

situatie zou hebben gehad?

Kijk nu eens welke gedachten je hebt opgeschreven in je wenselijke schema. Wie of wat uit jouw filter helpt 

om die gedachte(n) te hebben? Vul dat in bij B (filter).
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Oefening 5 - Toiletopdracht - Daglijst helpende en belemmerende gedachten

Hang deze lijst (in ieder geval) een week lang op je toilet. Bedenk je elke keer als je op het 

toilet zit: wat was vandaag (of gisteren) een spannende/irritante/onhandige/ vervelende/

uitdagende situatie? Schrijf op welke helpende en/of belemmerende gedachten jij door 

deze situatie bent tegengekomen. We geven één voorbeeld.  

Situatie Helpende gedachten Belemmerende gedachten

Video - Mindfulness, gedachten, emoties en sensaties

Video - Belemmerende en helpende gedachten 

Voorbeeld: het geven van een 

presentatie voor veel mensen.

Ik heb dit eerder gedaan en dat ging 

goed. Ik kreeg veel positieve reacties.

Ik kan dit niet. Mijn collega’s kunnen 

dit beter. Ik krijg vast weer rode 

vlekken in mijn nek van de spanning.

*
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Oefening 6 - Zelfdiagnose overtuigingen

Jouw automatische gedachten worden sterk beïnvloed door overtuigingen die je door je leven heen over 

verschillende zaken hebt gevormd. 

Wat zijn jouw overtuigingen? Welke overtuigingen helpen jou in je leven en welke werken juist 

belemmerend? Wij helpen je om in 3 stappen een diagnose te maken over jouw overtuigingen en om een 

nieuwe overtuiging voor jezelf te creëren! We gaan dus sleutelen aan jouw gedachten! 

Stap 1:  Het blootleggen van jouw overtuigingen

Begin met tegen jezelf te zeggen: “Iets wat ik over mijzelf geloof is...” Laat je gedachten de vrije loop en schrijf 

op wat er in je op komt. Doe ditzelfde bij de andere onderwerpen die hieronder staan. Oordeel niet over je 

overtuigingen, ga geen voor- of tegen argumenten verzinnen, en censureer ze ook niet. Laat alles toe wat 

naar boven komt en schrijf dat op, zelfs als het vreemd of absurd klinkt. Door gewoon maar op te schrijven 

wat er in je opkomt, laat je je onbewuste spreken. Geef jezelf een paar minuten de tijd bij iedere vraag.

Beantwoord eerst zoveel mogelijk vragen. Je hoeft niet alles gelijk in te vullen. Je kunt altijd teruggaan en de 

overige vragen onderzoeken.

Tip: bekijk nog eens wat je hebt ingevuld in module 2 bij de oefening over jouw mindset. Zie je daar 

overtuigingen in terug die je hier zou kunnen invullen?

Overtuigingen, de vragen

Wat geloof ik over...

• Mijzelf 

 

 

• Mijn lichaam 

 

 

• Mijn gezondheid 

 

 

• Mijn werk 

 

 

• Mijn financiële situatie 

 

 

• Mijn seksualiteit 

 

 

*
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• Mijn vermogens 

 

 

 

• Mijn beperkingen 

 

 

 

• Mijn houding 

 

 

 

• Mijn ziel, geest of spirituele zelf 

 

 

 

• Hoe ik leef 

 

 

 

• God/Geest 

 

 

 

• Geld 

 

 

 

• Mijn familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De wereld 

 

 

 

• Goed en slecht 

 

 

 

• De waarheid 

 

 

 

• Het leven 

 

 

 

• Het verleden 

 

 

 

• De toekomst 

 

 

 

• Mijn overtuigingen 

 

 

 

• Mijn relaties 
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Stap 2: Begrijpen van jouw overtuiging

Ga langs iedere overtuiging op jouw lijst en omcirkel één overtuiging die voor jou een negatieve lading 

heeft; de overtuiging waarvan je voelt dat deze jouw leukste leven belemmert. Wat is die overtuiging? 

Was deze overtuiging gezond/goed in jouw leven of juist schadelijk?

Is deze overtuiging jou opgelegd? Zo ja, door wie? Heb je ooit bewust gekozen om dit te geloven? Zo ja, 

wanneer? Waarom deed je dit?

Wat was het voordeel van het hebben van deze overtuiging? Wat vermeed je door deze overtuiging?

Stap 3: Oefening: Creëer een nieuwe overtuiging

 

Met welke overtuiging zou je die overtuiging van stap 2 kunnen laten overheersen door een overtuiging die 

meer positief, nuttig en bekrachtigend zou zijn in jouw leven?

Mijn nieuwe overtuiging:

Hoe was het om deze oefening te doen?

Audio - Een nieuwe overtuiging
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Oefening 7 - Gedachten bij jouw doel 

Het doel van deze oefening is om te ontdekken wat jouw helpende en belemmerende gedachten zijn tijdens 

het al dan niet behalen van jouw doel. 

In module 2 heb je een oefening gedaan waarin je omschreef wat je bereikt wil hebben na deze cursus, als je 

achteraf tevreden op de cursus terugkijkt.  Schrijf voor jezelf op welke gedachten jou daarbij kunnen helpen. 

Bijvoorbeeld: ik weet nu nog niet hoe ik mijn doel precies ga halen, maar stapje voor stapje kom ik er zeker! 

Oefening 8 - Tips! Hoe kan je je dit eigen maken? 

Het eenmalig bedenken van helpende gedachten kan je voor even helpen, maar om helpende gedachten 

vaker in je leven voor te laten komen moet je blijven oefenen! Hieronder een aantal tips.

Vink aan welke tip(s) jij gaat uitproberen!

 ☐ Time-outs 

Zet een paar keer per dag een alarm op je telefoon om een time-out te nemen en uit je gedachten te 

komen, bijvoorbeeld door middel van een meditatie-oefening. (Tip: de app ‘Calm’, meditatie-app met 

timer).

 ☐ In real life 

Ben je in een situatie beland waar je positiever mee om wil gaan? Stap er even uit! Letterlijk (koffie - 

toiletbreak) of anders figuurlijk: in je hoofd even een stap terug doen en de situatie beschouwen in plaats 

van gelijk handelen en doordraven. Bedenk welke gedachten jou nú zouden helpen om je beter te voelen 

en een positiever gevolg te creëren. Zet die in.

 ☐ Vertel deze week tenminste 1 persoon waar je trots op bent, iets wat je hebt gedaan of bereikt.

 ☐ Lees één van de boekentips die bij deze week online staan.

Ps: als je bespeurt dat het lastiger is om een positieve overtuiging jouw belemmerende overtuiging te 

laten overheersen dan je had gehoopt, bekritiseer jezelf dan niet te veel. Dat levert namelijk weer negatieve 

gedachten op. Kijk of je de situatie kunt accepteren zoals hij is, door “Aha, daar is die afkrakende gedachten 

weer, die ken ik inmiddels” te denken en vervolgens verder te gaan met het oefenen met helpende 

gedachten. 

*
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Samenvatting van module 5

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over gedachten? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was het voor deze module. Tot de volgende module!

*
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Oefening 1 - De behoeften achter jouw emoties 

Naast de basisemoties die genoemd werden in het filmpje met de uil zijn er nog ontzettend veel andere 

emoties, maar volgens de gangbare theorieën over emoties zijn al deze emoties uiteindelijk terug te brengen 

tot de basisemoties: boosheid, angst, verdriet en blijdschap. Je voelt emoties wanneer er sprake is geweest 

van een behoefte die wel óf niet is vervuld. Wanneer jouw behoefte niet is vervuld, voel je onplezierige 

emoties. Plezierige emoties voel je juist wanneer jouw behoefte wél is vervuld.

Met deze oefening vergroot je je woordenschat wat betreft emoties en behoeften en krijg je voor jezelf 

scherper welke behoeften er achter jouw emoties zitten.

Situatie

Schrijf in de eerste kolom van de tabel op de volgende pagina vijf situaties/interacties die jou de afgelopen 

twee weken geraakt hebben. Met ‘geraakt’ bedoelen we: je voelde er een emotie bij. Dit kunnen zowel werk- 

als privésituaties zijn, en het mogen zowel positieve als negatieve situaties zijn.

 

Emoties

Aan het einde van dit hoofdstuk vind je twee lange lijsten met emoties (op blz 59). Eén lijst met emoties die 

je kunt voelen wanneer je wél in je behoeften wordt voorzien en één lijst met emoties die je kunt voelen 

wanneer je juist niet in je behoeften wordt voorzien. Kies de woorden die het meest passen bij hoe jij je 

voelde in elke situatie en schrijf deze op in de tweede kolom van de tabel op de volgende pagina.

Behoeften 

Na de twee lijsten met emoties volgt een lijst met behoeften (op blz 60). Aan welke behoeften werd wel of 

niet voldaan bij elk van de vijf situaties? Schrijf deze op in de tabel op de volgende pagina.

Door hiermee te oefenen krijg je beter inzicht in je eigen behoeften en kan ze steeds beter benoemen. 

Hierdoor zal je beter in staat zijn om jouw eigen behoeften te communiceren met anderen wanneer nodig.

Besproken met

In het filmpje van de uil komt het belang naar voren van het bespreekbaar en zichtbaar maken van jouw 

emoties. Bespreek van alle 5 de situaties die je hebt ingevuld met iemand jouw emoties en behoeften. Denk 

bijvoorbeeld aan een vriend(in), collega, partner of een familielid. Je kunt elke situatie met één persoon 

bespreken of meerdere situaties met één persoon.

Het is alweer tijd voor module 6, je bent goed bezig! Tijd voor een belangrijk, maar 
misschien ook wel een spannend onderwerp: emoties. Wat zijn emoties en hoe ga je er 
het beste mee om? Hoe maken ze je leven leuker? Dat ga je deze module ontdekken!

Module 6 - Module van jouw emoties

Video - Alfred & Shadow - A Short Story About Emotions

Video - Jouw Emoties Zijn Essentieel Voor Jouw Leukste Leven

*

LIFECHANGERS



Lifechangers - Marcel Zweedijk www.marcelzweedijk.nl     54

Werkboek LIFECHANGERS

Reflectievragen
Hoe was het om deze 5 situaties te beschrijven incl. emoties en behoeftes?

Wat zegt dit over de mate waarop er in de afgelopen 2 modules aan jouw behoefte is voldaan?

Hoe was het om dit met iemand te bespreken? 

Welke gevolgen heeft deze oefening voor jou voor de komende tijd? Bijvoorbeeld: misschien wil je als gevolg 

van deze opdracht aan de slag gaan met meer nieuwsgierig zijn, of meer geduld hebben met jouw emoties, 

of vaker jouw emoties bespreekbaar maken, of ....?

Situatie Emoties Behoefte Besproken met
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Oefening 2 - Toiletopdracht - Dagelijkse emoties 

Oefen deze week elke dag met het verwoorden van je emoties en behoeften.

Beschrijf aan het einde van de dag een bepaalde situatie die je bij is gebleven. Probeer 

erachter te komen welke emotie en welke behoefte hier achter ligt.

Next level: Lukt het je om elke emotie tot een van de basisemoties te beschrijven? 

(boosheid, angst, verdriet en blijdschap)

Dag van de week Situatie Emoties Behoefte(n)
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Oefening 3 - Jouw positieve emoties voeden 

Je hebt net het filmpje bekeken over het voeden van jouw plezierige emoties. Welke 2 van de 3 tips kies je?

Schrijf ook op hoe je ervoor gaat zorgen die tips elke dag uit te voeren. Bijvoorbeeld door hulp te vragen, door 

een wekker te zetten, het tijdens het avondeten te doen, etc..

Tip 1: Dankbaarheid, trots en blijdschap voelen
Wat ga jij doen om 21 dagen lang meer dankbaarheid, trots en/of blijdschap te voelen?

Hoe ga je ervoor zorgen dat dit je elke dag gaat lukken?

Voorbeelden:
• Doosje waarin je elke dag een briefje stopt met daarop waar je dankbaar voor bent die dag.
• Dagboekje waarin je elke dag opschrijft waar je dankbaar voor bent die dag.
• Met je partner/een goede vriend elke dag uitwisselen waar je dankbaar voor bent die dag, bijv. via app.

Tip 2: Mediteren
Wat ga jij doen om 21 dagen lang te mediteren?

Hoe ga je ervoor zorgen dat dit je elke dag gaat lukken?

Voorbeelden:
• App-tips: ‘Stop, Breathe and Think’ en ‘Buddify’. 
• Begeleide meditaties. 
• Mediteer door een aantal minuten niks anders te doen dan alleen op je adem letten. Dit kan je zelfs tijdens 

het werk doen, als je dit tenminste veilig kunt doen. Dit levert je focus op voor de dingen je moet doen erna. 
Op die manier spreid je je aandacht niet meer uit over verschillende taken, maar richt je al je aandacht op één 
onderwerp per keer. Bepaal voor jezelf hoeveel minuten je per dag wilt mediteren.

Tip 3: Bewegen 
Wat ga jij doen om 21 dagen lang meer te bewegen? 

Hoe ga je ervoor zorgen dat dit je elke dag gaat lukken?

Voorbeelden:
• 7 minutes work-out app downloaden en volgen.
• Wandelen voor of na het eten.
• Met de fiets ipv met de auto naar het werk.

Afstreepkalender

Video - Jouw positieve emoties voeden

1 2

1211

3

13

4
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5 8 9 10
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7

17 18 19 20
21

Streep op deze kalender af wanneer je 

beide tips hebt gedaan! In module 10 

komen we er bij je op terug!

*
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Oefening 4 - Hoe staat het met je doel? 

Even een terugblik naar de afgelopen modules! Je hebt jezelf in module 2 een doel gesteld. Welk doel was 

dat ook alweer?

Dit doel kan je behalen door meerdere kleine stappen te nemen.

Heb je al stappen ondernomen richting dit doel? Zoja, welke? Kan je een succesmoment omschrijven? Wat 

voelde je tijdens dat succesmoment?

Je hebt eerder al omschreven hoe het zou zijn als je je doel behaald hebt. Kan je dit specifieker maken? Stel 

je hebt straks je doel behaald en je kijkt terug op een geslaagde e-cursus. Hoe denk je dat dat zal voelen?

Welke (kleine) stap richting jouw doel wil je de komende dagen zetten?
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Samenvatting van module 6

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze week wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over emoties? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was het voor deze module. Tot de volgende module!

*
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Bijlagen van deze module: 

Emoties die aanwezig kunnen zijn wanneer behoeften vervuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je 

woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten, en heeft dus niet de pretentie om definitief of 

uitputtend te zijn.

 ◦ Ademloos

 ◦ Alert

 ◦ Avontuurlijk

 ◦ Behaaglijk

 ◦ Betrokken

 ◦ Bevredigd

 ◦ Bezield

 ◦ Bezorgd

 ◦ Blij

 ◦ Bruisend

 ◦ Dankbaar

 ◦ Dolblij

 ◦ Energiek

 ◦ Enthousiast

 ◦ Erkentelijk

 ◦ Euforisch

 ◦ Extatisch

 ◦ Geamuseerd

 ◦ Geïnspireerd

 ◦ Geïntrigeerd

 ◦ Gelukkig

 ◦ Gelukzalig

 ◦ Geprikkeld

 ◦ Geraakt

 ◦ Gestimuleerd

 ◦ Gevoelig

 ◦ Geweldig

 ◦ Glorieus

 ◦ Heerlijk

 ◦ Hoopvol

 ◦ Intens

 ◦ Jolig

 ◦ Kalm

 ◦ Klaarwakker

 ◦ Levendig

 ◦ Liefdevol

 ◦ Lyrisch

 ◦ Nieuwsgierig

 ◦ Onbekommerd

 ◦ Onbezorgd

 ◦ Onstuimig

 ◦ Ontroerd

 ◦ Ontspannen

 ◦ Open

 ◦ Opgelucht

 ◦ Opgetogen

 ◦ Opgewekt

 ◦ Optimistisch

 ◦ Overweldigd

 ◦ Prettig

 ◦ Rustig

 ◦ Sereen

 ◦ Sprankelend

 ◦ Stil

 ◦ Stralend

 ◦ Teder

 ◦ Tevreden

 ◦ Toegenegen

 ◦ Trots

 ◦ Uitgelaten

 ◦ Veilig

 ◦ Verbaasd

 ◦ Verbluft

 ◦ Verfrist

 ◦ Vurig

 ◦ Verlangend

 ◦ Verrukt

 ◦ Versterkt

 ◦ Vertrouwd

 ◦ Vervuld

 ◦ Verwachtingsvol

 ◦ Verwonderd

 ◦ Voldaan

 ◦ Vredig

 ◦ Vreugdevol

 ◦ Vriendelijk

 ◦ Vrolijk

 ◦ Vrij

 ◦ Warm

 ◦ Zacht

 ◦ Zachtmoedig

 ◦ Zalig

 ◦ Zelfverzekerd

 ◦ Zelfvoldaan

 ◦ Zorgeloos

 ◦ Zwierig
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Behoeften

 ◦ Aanraking

 ◦ Aanwezigheid

 ◦ Acceptatie 

 ◦ Authenticiteit

 ◦ Autonomie 

 ◦ Begrijpen en 

begrepen worden 

 ◦ Begrip

 ◦ Bekwaamheid

 ◦ Beschutting

 ◦ Betekenis 

 ◦ Beweging

 ◦ Bewustzijn

 ◦ Communicatie 

 ◦ Compassie

 ◦ Creativiteit

 ◦ Delen

 ◦ Doeltreffendheid

 ◦ Eerlijkheid 

 ◦ Empathie

 ◦ Erbij betrekken 

 ◦ Erbij horen

 ◦ Erkenning

 ◦ Eten en drinken 

 ◦ Gehoord worden 

 ◦ Gemak 

 ◦ Harmonie 

 ◦ Heelheid 

 ◦ Helderheid

 ◦ Het leven vieren 

 ◦ Hoop

 ◦ Humor

 ◦ Inspiratie 

 ◦ Integriteit

 ◦ Intimiteit 

 ◦ Keuzevrijheid

 ◦ Leren

 ◦ Lichamelijk welzijn 

 ◦ Liefde

 ◦ Onafhankelijkheid

 ◦ Ondersteuning

 ◦ Ontdekken

 ◦ Ontwikkeling 

 ◦ Orde

 ◦ Plezier

 ◦ Prikkels 

 ◦ Respect/zelfrespect 

 ◦ Rouwen

 ◦ Ruimte

 ◦ Rust/slaap 

 ◦ Samenwerking 

 ◦ Schoonheid

 ◦ Seksualiteit 

 ◦ Spelen 

 ◦ Spontaniteit

 ◦ Uitdaging 

 ◦ Van belang zijn 

 ◦ Veiligheid

 ◦ Verbinding 

 ◦ Vertrouwen

 ◦ Vrede

 ◦ Vrijheid

 ◦ Waardering 

 ◦ Warmte 

 ◦ Wederkerigheid 

 ◦ Werkzaamheid 

 ◦ Wilskracht

 ◦ Zelfexpressie

 ◦ Zien en gezien 

worden

 ◦ Zin

 ◦ Aarzelend

 ◦ Afgemat

 ◦ Angstig

 ◦ Bang

 ◦ Bedroefd

 ◦ Bedrukt

 ◦ Bekommerd

 ◦ Beverig

 ◦ Bevreesd

 ◦ Bezorgd

 ◦ Boos

 ◦ Chagrijnig

 ◦ Doodsbang

 ◦ Eenzaam

 ◦ Ellendig

 ◦ Futloos

 ◦ Geagiteerd

 ◦ Gefrustreerd

 ◦ Geïrriteerd

 ◦ Gekweld

 ◦ Gekwetst

 ◦ Geprikkeld

 ◦ Geschokt

 ◦ Gespannen

 ◦ Knorrig

 ◦ Koel

 ◦ Koud

 ◦ Kwaad

 ◦ Melancholiek

 ◦ Miserabel

 ◦ Mistroostig

 ◦ Moe

 ◦ Moedeloos/

machteloos

 ◦ Narrig

 ◦ Nerveus

 ◦ Netelig

 ◦ Onbehaaglijk

 ◦ Ongeduldig

 ◦ Ongelukkig

 ◦ Ongemakkelijk

 ◦ Ongerust

 ◦ Onrustig

 ◦ Onthutst

 ◦ Ontsteld

 ◦ Ontzet

 ◦ Onzeker

 ◦ Opgelaten

 ◦ Overstuur

 ◦ Overweldigd

 ◦ Paniekerig

 ◦ Perplex

 ◦ Razend

 ◦ Rusteloos

 ◦ Slaperig

 ◦ Smartelijk

 ◦ Somber

 ◦ Treurig

 ◦ Triest

 ◦ Uitgeput

 ◦ Van streek

 ◦ Verbaasd

 ◦ Verbijsterd

 ◦ Verlangend

 ◦ Vermoeid

 ◦ Verontrust

 ◦ Verschrikkelijk

 ◦ Verslagen

 ◦ Vervelend

 ◦ Vervreemd

 ◦ Verward

 ◦ Wanhopig

 ◦ Warm

 ◦ Weemoedig

 ◦ Zenuwachtig

 ◦ Zwaar

Gevoelens die aanwezig kunnen zijn wanneer behoeften niet vervuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om 

woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten, en heeft dus niet de pretentie uitputtend of 

definitief te zijn.
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Oefening 2 - Wat zegt zijn/haar lijf? 

Een kleine oefeing om te kijken of je aan een ander kunt zien wat zijn of haar lichaam ‘zegt’. Kijk vandaag 

eens om je heen en zoek een persoon die er emotioneel uit ziet. Wat zie je? Wat valt je op aan hem of haar? 

Als je niemand vindt kun je ook kijken naar het filmpje van Donald Trump.

Wat valt je op? Aan zijn/haar lijf? Wat voel je bij zijn/haar lichamelijke uitstraling? Je kunt woorden gebruiken 

als open, verkrampt, levenslustig, star, losjes, nonchalant, overtuigend, etc.

Hoe denk je dat diegene zich voelt?

Als je de mogelijkheid hebt: check het! Vraag aan diegene hoe hij of zij zich voelt en of je mag checken wat jij 

dacht dat hij/zij voelde. Wat was zijn of haar reactie hierop?

Je lijf is altijd bij je en heel eerlijk: eigenlijk zou je ermee om moeten gaan alsof het je beste 
vriend is. Je lijf stuurt je namelijk signalen en onthult daarmee geheimen die je leven (veel) 
leuker kunnen maken. Begrijp jij je lijf en haal jij er het beste uit? Daar komen we deze 
module achter.

Module 7 - Module van jouw lijf

Video - Lichaamswijsheid

Oefening 1 - Bodyscan 

Neem deze module minstens 4 keer de tijd om 10 minuten de Bodyscan te doen. Dit is een bekende 

mindfulness meditatieoefening waarbij de focus ligt op het voelen van sensaties in je lichaam. Je kunt de 

Bodyscan zowel liggend, staand als zittend uitvoeren. Kijk wat voor jou het prettigst werkt.

Luister nu naar de Bodyscan.

Schrijf hier op hoe je het vindt om de bodyscan(s) te doen. Schrijf hier per keer iets over op:

1.

2.

3.

4.

Video - Bodyscan

Audio - Bodyscan

Video (evt) - Donald Trump shuts down CNN

*

*
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Oefening 3 - Emotietabel

Deze oefening helpt je met het herkennen en verwoorden van jouw gevoelens. Omschrijf heel kort 2 

situaties waar je deze module emoties bij voelde.

 

   Situatie 1: 

   Situatie 2:

Geef vervolgens over deze twee situaties antwoord op de vragen: ‘Welke emoties voelde je in die situatie, 

waar en hoe voelde je die emoties en hoe ben je bijgekomen van deze emotie?’

We hebben de basisemoties alvast ingevuld in de tabel. Als je wilt kun je zelf emoties toevoegen.

Tip: bespreek de situaties en emoties eens met je partner of een vriend(in)/familielid. 

Emotie 

Angst

Blijdschap

Boosheid

Verdriet

...

...

...

... 

Waar en hoe voelde je dit 

in je lijf?

Heb je dit gevoeld? Hoe ben je bijgekomen van 

deze emotie?

*
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Hoe was het om deze opdracht te doen?

Wat heeft het je opgeleverd?

Welke emoties heb je vooral gevoeld?

Hoe ging je om met onplezierige emoties? Welk gedrag ontstond er bij je?

Hoe ging je om met plezierige emoties? Welk gedrag ontstond er bij je?

Oefening 4 - Selfie filmpje 

Deze oefening mag je niet voorbereiden! Pak je telefoon en zet deze op selfie modus. 

Neem jezelf maximaal 1 minuut op en geef antwoord op de vraag: wat is lichaamswijsheid voor jou?

*
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Oefening 5 - Oefenen met herkennen van emoties

Heb je ook wel eens dat je een film kijkt waarbij de tranen je over de wangen lopen? Of dat je een nieuwsitem 

ziet dat je hartstikke boos maakt? In deze oefening laten we je oefenen met het herkennen en voelen van 

jouw emoties door naar 3 filmpjes te kijken. Schrijf per filmpje op welke emoties jij voelde tijdens het kijken.

Wat voel je? Waar voel je dit in je lichaam?

Wat voel je? Waar voel je dit in je lichaam?

Wat voel je? Waar voel je dit in je lichaam?

Oefening 6 - Selfie filmpje terugkijken

Kijk het selfie filmpje terug die je hebt gemaakt bij oefening 4.  Wat zie je aan jouw lijf en 

gezichtsuitdrukking? Denk aan woorden als open, verkrampt, levenslustig, star, losjes, nonchalant, 

overtuigend, etc. 

Hoe voelt het om dit terug te kijken? 

Video - Met enchroma glasses kan iemand die kleurenblind is, weer kleuren zien (tussen 1:20 - 2:20 min)

Video - Dad in a box military homecoming video

Video - Russian Climbers (tot 2:00 min)

*
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Video - Fitheid

Oefening 7 - De basics van fit zijn

Marcel legt in het filmpje uit dat te weinig rust leidt tot te veel aanmaak van cortisol, en daarmee een lagere 

aanmaak van dopamine. Ook voeding heeft invloed op jouw hormoonhuishouden: wat je eet kan je aanmaak 

van het gelukshormoon dopamine en het liefdeshormoon oxytocine beïnvloeden. Genoeg beweging helpt 

voor het afbouwen van cortisol en de aanmaak van dopamine. 

Wat kan je nu met die informatie?

Hiermee kom je bij de basics van een gezonde levensstijl terecht. Het is geen rocket science maar vaak nog 

best lastig om echt na te leven! Deze basics zijn:

• Neem genoeg rust

• Eet voedzame voeding

• Beweeg voldoende

Voor een gezonde levensstijl zijn deze 3 elementen essentieel; ze zorgen ervoor dat je fit(ter), energiek(er) en 

blij(er) wordt. En dus een leuker leven zal leven!

Het gezondheidsoverzicht

Pak de tabel op de volgende pagina erbij. Hier zie je de dagen van de week onder elkaar staan met 3 

kolommen: rust, voeding en beweging. Je ziet twee rijen per dag: je doel en doel behaald. Bijvoorbeeld, 

maandag heeft een ‘doel’-rij en een ‘behaald’-rij.

Stel nu voor elke dag een doel op en schrijf de volgende dag op of dat doel behaald is. Probeer het doel zo 

concreet mogelijk te maken.

Voorbeelden van doelen

Rust: neem bijvoorbeeld minstens 7 uur of zelfs 8,5 uur slaap, ga om 22:00 uur naar bed, neem geen telefoon 

mee naar bed, kijk geen tv in bed, kijk geen tv na 21:00 uur, werk niet na 19:00 uur, etc.

Beweging: ga bijvoorbeeld dagelijks 1 uur intensief sporten, fiets naar het station, wandel na het avondeten 

een rondje, neem geen liften of roltrappen (enkel de trap), wandel tijdens je werkdag een extra rondje buiten 

- tijdens lunch of doe een werkafspraak lopend (the walk-and-talk), ga naar een dansavond, etc.

Voeding: eet bijvoorbeeld vegetarisch, eet veel groenten eten, eet koolhydraat-arm, drink geen alcohol of 

max. één glas per week, eet alleen vers eten, eet 2 (of zelfs 4) stuks fruit per dag, drink geen frisdrank, drink 

alleen water, drink min. 1,5 liter water per dag, drink geen suikerhoudende dranken, etc.

*
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Maandag: je doel

Dinsdag: je doel

Woensdag: je doel

Donderdag: je doel

Vrijdag: je doel

Zaterdag: je doel

Zondag: je doel

Maandag: gehaald

Dinsdag: gehaald

Woensdag: gehaald

Donderdag: gehaald

Vrijdag: gehaald

Zaterdag: gehaald

Zondag: gehaald

Rust Beweging Voeding

Toiletopdracht
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Oefening 8 - Persoonlijke opdracht

Kijk na een week naar het overzicht dat je in hebt gevuld bij oefening 7: wat zegt dit overzicht over jou? 

Aan welk gebied (rust, beweging of voeding) moet je de komende periode meer aandacht gegeven om je 

levensstijl gezond(er) te maken?

 ☐  Rust

 ☐  Beweging

 ☐  Voeding

Daar zal jouw volgende persoonlijke opdracht over gaan! Vul dit ook in de online omgeving van deze cursus, 

zodat we jou een persoonlijke opdracht kunnen geven.

Beantwoord vervolgens de volgende vragen:

Wat was jouw persoonlijke opdracht?

Gebruik onderstaand tekstvak voor jouw persoonlijke opdracht.

Schrijf op wat je is bijgebleven van deze opdracht. Heb je er iets aan gehad?

*
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Oefening 9 - Tips voor een hoger oxytocine-level 

Om je oxytocine-level omhoog te krijgen kun je verschillende dingen doen. Hieronder een aantal tips.

Kies 3 van onderstaande tips uit om deze module te proberen! (Of verzin er zelf 1!)

 ☐ Laat je masseren of geef een massage.

 ☐ Knuffel zo veel mogelijk mensen en geef knuffels aan wie dat nodig heeft.

 ☐ Knuffel je huisdier elke dag. Heb je geen huisdier, neem er dan een! Je kunt bijvoorbeeld ook bij een asiel 

binnenstappen en vragen of je wellicht ergens mee kunt helpen en/of een hond mag uitlaten.

 ☐ Wrijf je eigen lijf warm. Dit kan heel makkelijk ’s ochtends of ’s avonds in bed. Doe dit dagelijks 1 keer.

 ☐ Probeer eens uit: leg één hand op je hart en 1 hand op je buik en blijf zo even liggen.

 ☐ Spoel jezelf na een warme douche af met koud water. Doe dit deze week minstens 3 keer.

 ☐ Maak een afspraak met de kapper/schoonheidsspecialiste/pedicure of plan een bezoekje aan de sauna of 

een stylist. Alles dat met lichamelijke verzorging of lijfelijke aanraking te maken heeft stimuleert je oxytocine-

aanmaak.

 ☐ Volg een ontspannende yogales. Let op! Poweryoga en de sportschool belemmeren juist je oxytocine-

aanmaak.

 ☐ Spreek af met een vriend(in) om bij te kletsen of te wandelen.

 ☐ Neem de tijd voor seks! (solo of samen)

 ☐ Lees een boek of kijk een film die je raakt.

 ☐ Geef minstens 1 keer per dag bewust een compliment aan iemand.

 ☐ Ga iets doen waarbij je zeker weet dat je lol zult hebben, bijv. naar een cabaretvoorstelling.

Heb je vragen over deze cursus over de afgelopen 3 modules? Stuur ze in naar marcel@marcelzweedijk.nl zodat 

we deze mee kunnen nemen in de Question and Answer module (volgende module). 

Vragen?
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Samenvatting van module 7

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over het lijf? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was het voor deze module. Tot de volgende module!

*
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Deze module heb je de mogelijkheid om vragen (klein of groot) te stellen aan ons of aan andere deelnemers 

van de cursus. Schrijf hieronder de vragen op die je hebt en de antwoorden die je hierop hebt gekregen. Wat 

kun je eruit meenemen om jouw leukste leven te gaan creëren? Wat wil je onthouden of waar wil je nog eens 

iets meer over nadenken?

Als je nu terugkijkt naar de afgelopen modules, wat is er echt blijven hangen? Wat wil je echt anders aan 

gaan pakken? Schrijf op wat er bij je opkomt. Later kan je hier naar terug bladeren als je voornemens een 

beetje zijn weggezakt.

Werkboek

Deze module geen nieuw thema, maar de answers op jouw questions!
Module 8 - Question and Answer Module

LIFECHANGERS
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Oefening 1 - Belangrijk in een relatie 

Zoals Marcel in het filmpje Luisteren vertelt, bieden fijne relaties de beste garantie voor pieken in het leven 

en zijn ze het beste tegengif tegen de dalen ervan. Fijne mensen om je heen = langer leven. Wat zijn fijne 

relaties voor jou? Wat vind jij belangrijk in een relatie met vrienden, familie, partner?

Je kunt denken aan: normen en waarden, hoe je met elkaar omgaat, wat voor momenten je met elkaar 

beleeft, welk gevoel ze je geven. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen om te voldoen aan je behoefte aan steun, 

uitlaatklep, verbondenheid, liefde, gelijkwaardigheid. Bepaal dat voor jezelf.

Tip: Je kunt de opdrachten over Kernwaarden nog eens terugpakken uit week 3, om mogelijke aanvulling te 

vinden voor je antwoord.

Oefening 2 - Jouw fijne en kwalitatieve relaties

Welke persoon voldoet voor jou al aan die kenmerken van een fijne relatie? Aan welke kenmerken voldoet hij/

zij vooral? Schrijf de naam van de persoon op, en schrijf ook op waarom dit voor jou een fijne relatie is.

Familie

Vrienden

Liefde

Tip: Laat deze mensen weten dat je ze hebt opgeschreven, vinden ze leuk!

Relaties, met zowel je geliefde als vrienden en familie, dragen bij aan een leuk(er) leven. 
Wat betekenen jouw relaties voor jou? Wat is jouw rol in je relaties? En zou je misschien 
iets kunnen doen om deze (nog) beter te maken? We gaan het zien!

Module 9 - Module van jouw relaties

Video - Luisteren

Naam: Kenmerken:

Naam: Kenmerken:

Naam: Kenmerken:

*

*
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Oefening 3 - Feedback vragen

Vraag aan een vriend(in), familielid of partner hoe zij jou zien als vriend/familielid/partner.

Wat voor vriend(in) of partner ben je voor hen? Vraag dit aan minimaal 2 mensen. Wat is hun reactie?

Naam:   Reactie:

Naam:   Reactie:

In het flmpje Luisteren vertelde Marcel over drie niveaus van luisteren. Even herhalen: 

1. Selectief luisteren: 

Hier maken we ons allemaal schuldig aan; je luistert met je eigen interpretatie, waarneming en met 

je eigen filter. Eigenlijk ben je aan het luisteren om te kunnen reageren (soms luister je om te kunnen 

zenden). Selectief luisteren herken je aan uitspraken als: “Ja, dat ken ik….” of “Dat komt mij bekend voor…” 

Je bent meer geïnteresseerd in vertellen wat jou zélf is overkomen dan in luisteren naar het probleem van 

de ander. 

2. Aandachtig luisteren: 

Je helpt de ander door raad en advies te geven: “Dat begrijp ik. Wat je zou kunnen doen is...” Je hebt 

oogcontact, je bouwt vertrouwen op. Je laat zichtbaar merken dat je betrokken bent en dat je luistert. Je 

vat samen (“Begrijp ik goed dat je...?”) en je stelt open vragen. 

3. Empathisch luisteren: 

Deze manier van luisteren gaat een stap verder. Want het betekent dat je begrip hebt én toont. Naast 

de inhoudelijke kant heb je ook aandacht voor de emotie die daarachter kan zitten. Je stelt vragen als 

“Hoe voelde dat voor jou?” Empathisch luisteren betekent dat je het standpunt van de ander probeert te 

begrijpen. Je leeft je volledig in in zijn of haar situatie. Het gaat dus niet over wat je zelf hebt meegemaakt 

of wat jouw mening is.

*
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Oefening 4 - Toiletopdracht - Luisterniveaus

Door deze oefening dagen we je uit om een week lang je bewust te zijn van de 

luisterniveaus van waaruit je luistert. Reflecteer met behulp van onderstaand schema 

dagelijks op tenminste één gesprek:

Waar ging het gesprek 

globaal over?

Wie waren er met  

elkaar in gesprek?

Welk luisterniveau 

herkende je?

Wat herkende, hoorde of 

zag je heel specifiek?

*
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Oefening 5 - Oefenen met posities van TA 

Lees het gesprek hieronder:

Piet:   Heb je dadelijk even tijd voor me?

Truus:    Hoezo? Wat heb ik nou weer fout gedaan?

Piet:   Helemaal niets! Ik bedoel er verder niks mee. Doe toch niet zo moeilijk, jij denkt altijd meteen dat ik 

 je iets niet goed gedaan hebt.

Truus:    Omdat je altijd iets te zeuren hebt! Vorige week kwam je nog vertellen dat ik de computer niet goed

 had afgesloten.

Piet:   Ja maar, wat wil je dan dat ik doe? Ik kan gewoon niks tegen je zeggen zonder dat je boos wordt.

 Wat moet ik dan?

Truus:    Ik weet wel dat je het niet slecht bedoelt. Weet je, ik heb thuis nog een boekje over positieve

 communicatie, wil je dat van me lenen?

Piet:   Nou zeg! Ik heb echt geen tips uit jouw boekjes nodig! Bekijk jij die boekjes zelf maar eens!

Wat is volgens jou ouder-gedrag en waarom? Waaraan herken je volwassen gedrag in deze situatie en welk 

gedrag is te typeren als kind-gedrag. Leg uit waarom je dat vindt.

Het antwoord op deze vraag vind je aan het einde van deze module.

Video - Transactionele Analyse

*
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Oefening 6 - Oefenen met uitspraken per positie 

De ouder-positie is die van de autoriteit. De Transactionele Analyse maakt onderscheid tussen de dominante 

ouder en de verzorgende ouder. Bedenk een uitspraak die de dominante ouder zou kunnen zeggen en een 

die de verzorgende ouder zou zeggen.

Dominante:

Verzorgende:

De volwassene-positie is die van de verantwoordelijkheid. Deze is onderzoekend, toetsend en objectief.

Bedenk twee uitspraken die een volwassene zou kunnen zeggen:

De kind-positie is die van de afhankelijkheid. De Transactionele Analyse maakt onderscheid tussen het 

aangepaste kind en het rebellerende kind. Bedenk een uitspraak die elk van deze kinderen kan zeggen.

Aangepaste:

Rebellerende:

Oefening 7 - Volwassen-volwassen 

Met name op het moment dat we als mens geraakt worden (emotie voelen) hebben we de neiging om in de 

positie van ouder of kind te schieten. De volwassene-positie is de positie waarin we verkeren als we volledig in 

onze kracht staan. Het streven is om zo veel mogelijk in de volwassen rol te zitten.

Denk terug aan een gesprek (bijv. afgelopen week) waarin je geraakt was, maar wel in een volwassen-

volwassen gesprek bleef:

Met wie sprak je?

Hoe bleef je in de volwassene-positie?

Hoe reageerde die persoon?

*
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Oefening 8 - Pak 1 relatie aan 

Met wie in jouw omgeving heb je de neiging om in een ouder-kind-situatie te raken? En dus in een 

mismatch te komen? We noemen het een mismatch omdat het geen effectieve manier van communiceren 

is.

Wie is dan de ouder, en wie het kind?

Wat wordt er dan bijvoorbeeld gezegd?

Wat is het effect voor het gesprek?

We dagen je uit om in gesprekken met deze persoon te proberen uit de mismatch te komen, wanneer je 

deze weer herkent.

Zoals we in het filmpje vertelden kun je dat op verschillende manieren doen; o.a. door transparant te 

communiceren en door complimentjes te geven. Soms is het lastig om dit meteen op het moment zelf, 

wanneer je de mismatch herkent, te doen.

 

Transparant communiceren kun je doen door te zeggen wat je voelt en wat je behoefte is. Bijvoorbeeld: “Het 

voelt alsof we nog niet helemaal op één lijn zitten over dit onderwerp. Ik zou daar graag wat uitgebreider 

met je over willen spreken. Zullen we een kopje koffie drinken en kijken of we tot elkaar kunnen komen wat 

betreft dit onderwerp?”

Complimenten geven kun je doen door je te houden aan deze 4 kenmerken:

• Wees concreet en maak duidelijk wat de ander goed heeft gedaan. Liefst op een feitelijke manier.

• Positief geformuleerd. Je focust je op wat de ander heeft gedaan, niet op wat hij heeft nagelaten. Geef aan 

waarom jij dit waardeert. Wat heeft het goede gedrag voor gevolg(en) of wat betekent het voor jou?

• Onderbouwd met voorbeelden en specifieke details om je compliment te ondersteunen.

• Bij voorkeur in de ik-vorm, dus niet iets als “Ik hoorde dat men het goed vond dat...”

*
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Met welke relatie zou jij de uitdaging aan willen gaan om een volwassen stap te maken, wanneer je weer in 

een mismatch-gesprek komt met deze persoon?

Op welke wijze ga jij proberen uit deze ‘mismatch’ te komen? Bijvoorbeeld: hoe ga je dit aanpakken, welke 

zinnen kun je gaan zeggen? Wat is er bij jezelf nodig om meer vanuit de volwassen rol het gesprek aan te 

gaan? (bijv door transparant te communiceren of door complimentjes te geven)

Vul dit na afloop in:

Een korte omschrijving van de situatie. Wat gebeurde er?

Wie zei wat? Een korte beschrijving van het verloop van het gesprek.

Hoe was dit om te doen?

Oefening 9 - Reflectie op toiletopdracht 

Hoe was het om te bedenken met welk luisterniveau je per gesprek luisterde?

Als je kijkt naar je ingevulde tabel: wat valt je dan op? Is er een luisterniveau wat overheersend aanwezig is?

Zou je daar wat aan willen veranderen? Zo ja, waarom en wat? Zo nee, waarom niet?

Wat valt je op aan het luisterniveau bij de ander?

*
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Antwoord op oefening 6 

Piet: Heb je dadelijk even tijd voor me?

Hij stelt deze vraag vanuit zijn volwassene, zonder bijbedoelingen.

Truus: Hoezo? Wat heb ik nou weer fout gedaan?

Truus interpreteert de vraag van Piet en verdenkt hem van een verborgen bijbedoeling. Zij vat zijn vraag op 

als een (dominante) ouder-positie en reageert daarom vanuit haar kind-positie.

Piet: Helemaal niets! Ik bedoel er verder niks mee. Doe toch niet zo moeilijk, jij denkt altijd meteen dat ik je 

iets niet goed gedaan hebt.

Piet reageert nu vanuit zijn (dominante) ouder-positie.

Truus: Omdat je altijd iets te zeuren hebt! Vorige week kwam je nog vertellen dat ik de computer niet goed 

had afgesloten.

Truus reageert nog steeds vanuit haar kind-positie.

Piet: Ja maar, wat wil je dan dat ik doe? Ik kan gewoon niks tegen je zeggen zonder dat je boos wordt. Wat 

moet ik dan?

Piet reageert nu vanuit zijn kind-positie.

Truus: Ik weet wel dat je het niet slecht bedoelt. Weet je, ik heb thuis nog een boekje over positieve 

communicatie, wil je dat van me lenen?

Truus reageert nu vanuit de (verzorgende) ouder-positie

 Piet: Nou zeg! Ik heb echt geen tips uit jouw boekjes nodig! Bekijk jij die boekjes zelf maar eens! 

Hij reageert eerst vanuit zijn kind-positie, daarna vanuit de ouder-positie.

Mogelijke antwoorden op oefening 7 

Mogelijke ouder-positie uitspraken:

• Wil jij wel even snel de woonkamer opruimen?

• Houd eens op met dat storende gedrag!

• Kun je nu naar mij luisteren?

Mogelijke volwassen-positie uitspraken:

• Ik zie dat er nog wat spullen in de woonkamer liggen. Zou je die voor morgen op kunnen ruimen? Er 

komen wat vriendinnen langs.

• Het voelt voor mij of er iets niet helemaal lekker loopt tussen ons; heb jij dat ook? Zullen we daar eens over 

kletsen?

 

Mogelijke kind-positie uitspraken:

• Je kamer opruimen is hartstikke stom!

• Wie is hier irritant? Je hebt het recht niet om zo tegen mij te praten.
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Samenvatting van module 9

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven? 

Met wie kan en wil je dit delen?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Wil je meer weten over fijne relaties en communicatie? Zie onze lees- en kijktips online!

Dit was voor het deze module. Tot de volgende module!

*
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De afgelopen 10 modules heb je veel informatie verworven hoe je jouw leukste leven kan 
creëren. Je hebt opgeschreven wat daarin voor jou het beste werkt en wat jij wilt. Nu is het 
tijd om daarop te reflecteren en écht actie te ondernemen. 

Module 10 - Jouw leukste leven is nú

Video - Geluk

Oefening 1 - Blije jij

Als je terugkijkt op de afgelopen periode waarin je deze cursus hebt gevolgd: waar ben je het meest blij van 

geworden?

Waar kreeg je de meeste energie van? Je kunt bijvoorbeeld denken aan de opdrachten die je hebt gedaan, 

de antwoorden die je hebt gegeven, de acties die je hebt verricht en/of de hulp die je hebt opgezocht (en 

gekregen).

Waar ben je tevreden over wat je hebt bereikt in deze 10 modules? 

Wat wil je hiervan behouden in je leukste leven?

Oefening 2 - Connecting the dots

Steve Jobs vertelt in het filmpje over “connecting the dots”: het verbinden van stippen. Zijn punt is dat als je 

elke keer belissingen maakt die voor jou het beste kloppen, je later terug zult kunnen kijken en denken: “Dat 

waren sleutelmomenten in mijn leven. Het was zó belangrijk dat ik die beslissing toen heb gemaakt.” Je kunt 

nu nog niet zeggen welke beslissingen dat waren, maar je moet vertrouwen op het feit dat de  ‘dots’ op een 

bepaalde manier met elkaar verbonden zullen zijn in de toekomst. Je hebt daarvoor vertrouwen nodig in je 

onderbuikgevoel. 

Heb je in de modules sinds je bent begonnen met deze cursus beslissingen gemaakt op jouw 

onderbuikgevoel, waar je heel blij van werd? Zo ja, welke?

Video - Connecting the dots met Steve Jobs

*

LIFECHANGERS
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Oefening 3 - Jouw 21 dagen-challenge 

In module 6 (de module van jouw emoties) daagden we je uit om een challenge aan te gaan om je plezierige 

emoties te voeden. 

Welke challenge ben jij aangegaan? 

Hoe is dat gegaan? Hoe vond je het om te doen?

Wat heb je ervan geleerd?

Wat neem je van de challenge mee dat je wil blijven doen?

*

Schrijf een lofzang over of een ode aan jezelf. Dit mag een gedicht zijn of een lied. In een ode mag je zeer 

lovend zijn en overdrijven, dus hou je niet in! Welke positieve punten ben je van jezelf tegengekomen de 

laatste tijd? Er mag niks kwaads over jou instaan. Om inspiratie op te doen kan je nog eens door het hele 

werkboek bladeren. Go you!

Oefening 4 - Lofzang over jezelf schrijven
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Na alles wat we je hebben geleerd over jouw emoties, gedachten, lijf, relaties, keuzes, e.d., en nu je weet wat 

jouw leukste leven is (op dit moment natuurlijk, want over een paar jaar wil je waarschijnlijk weer andere 

dingen - en dat is heel logisch en oke), heb je voor jezelf kunnen bedenken waar je blij van wordt en wat je 

wil behouden in je leven. Dat deed je in opdracht 1 van deze module. 

Maar als je van het één meer wilt, dan zul je van iets anders minder of zelfs helemaal niks meer kunnen 

hebben. Bijvoorbeeld een bepaalde manier van denken, van een onplezierige emotie die je nog bij bepaalde 

ervaringen voelt, van een bepaalde manier van handelen of van een activiteit of persoon. Misschien neem je 

er voor een tijdje afscheid van, misschien voorgoed. 

Wat laat jij achter? En voor hoelang? Schrijf dit op (in) een brief(je). Het gaat erom dat het die zaken zijn die 

voor jou belangrijk zijn en die jij wilt veranderen (of minder zorgen over wenst te maken).

Afscheid nemen van iets wat in je leven aanwezig was verwerkt iedereen op zijn eigen wijze. Het gaat niet 

om het vergeten ervan, maar om er met meer afstand naar te kunnen kijken. Bedenk een manier waarop je 

op een speciale, rituele, manier afscheid neemt van deze brief/het briefje.  

Zo kun je er aan denken om….

… een plek op te zoeken waar je hem kunt verbranden, waarna je met een goed glas wijn proost op het vieren 

van het afscheid.

… een ballon gevuld met helium te kopen (kan bij bijna elke feestwinkel) en de brief/het briefje eraan te 

hangen en het op een mooie plek los te laten. Doe je ogen dicht en geniet even van het moment. 

… het in een doosje te stoppen en deze te begraven. Plant er een bloemetje op. 

Waar wil je afscheid van nemen?

Hoe ga je dat doen?

Doe dit alleen of samen met iemand (of zelfs in een groepje) en zorg ervoor dat je iets positiefs doet bij het 

ritueel, zoals proosten of even bewust genieten van het moment. Kijk in ieder geval tijdens het ritueel wat er 

met jezelf gebeurd:

Wat neem je bij jezelf waar?

Hoe voel je je? 

Wat denk je erbij?

Oefening 5 - Ritueel afscheid nemen*
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Oefening 6 - Blijheidsbalans 
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Vul de Blijheidsbalans nog eens in en beantwoord de vragen die eronder staan. 

Waar ben je steady in geweest? 

Waar zie je verandering?

Wat is er verbeterd?

Wat is verslechterd?

Is de Blijheidsbalans voor jou op dit moment fijn in balans of zou je iets willen veranderen? Zo ja: wat?

Welke eerste stap kun je daarvoor zetten?

*
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Samenvatting van module 10

Wat heb je deze module geleerd?

Welke kennis en/of tips uit deze module wil je meenemen om jouw leukste leven te kunnen gaan leven?

Ruimte voor extra aantekeningen of notities:

Heel veel plezier met het leven van jouw leukste leven!

*
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DISCLAIMER

Dit is de disclaimer van Lifechangers - Marcel Zweedijk en de verschillende cursussen die namens 

Lifechangers - Marcel Zweedijk worden aangeboden. 

 

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt beschermd door auteursrecht en is eigendom van 

Lifechangers - Marcel Zweedijk. Je mag wat op de website staat wel delen met anderen. Zolang je maar 

duidelijk vermeld dat je het hebt van Lifechangers - Marcel Zweedijk hebt. Wij waarderen het als je een link 

naar de website van Lifechangers - Marcel Zweedijk erbij zet. 

 
Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Lifechangers - Marcel Zweedijk aansprakelijk voor gedoe dat de website of cursus 

veroorzaakt. Niet door onbereikbaarheid, door teksten van ons of onze bloggers, door uitingen van anderen 

(zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen 

of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële 

compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles 

aan doen dat te voorkomen of te herstellen, dus een mailtje hierover naar  

marcel@marcelzweedijk.nl zullen we waarderen. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm 

van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website 

of cursus onderneemt.

Lifechangers - Marcel Zweedijk is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die 

door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze 

verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor 

mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender 

welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, 

schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit 

zelfs indien Lifechangers - Marcel Zweedijk gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten 

ontlenen aan informatie op deze website of uit een van onze cursussen.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Lifechangers - Marcel Zweedijk van toepassing.

Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand. 

E-MAILDISCLAIMER

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Lifechangers - Marcel Zweedijk ontvangt: alle mails 

worden zorgvuldig samengesteld en Lifechangers - Marcel Zweedijk is niet aansprakelijk voor enige foutieve 

informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm 

van iemand die namens Lifechangers - Marcel Zweedijk de mail verstuurd heeft.

Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om jou en heel Nederland het leukste 

leven te laten creëren. 




