
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                              
“Het is mijn missie als Urban Mom dat jij energiek & gelukkig bent en geniet van alles in het (gezins)leven”             www.urbanmom.Amsterdam 

 
Meer plezier door balans tussen energievreters en energiegevers.  

 
 

Wil je uitvinden waar je energie van krijgt? Wil je weten waar je energie aan verliest? Dan is het belangrijk 

om te weten welke activiteiten, welke dingen of welke mensen je blij of ontevreden maken. Het hebben 

van inzicht hierin, vergoten van je energiegevers, verkleinen van je energievreters en het hebben van een 

juiste balans hiertussen zorgt ervoor dat jij controle hebt over je energie en meer plezier zult hebben in je 

leven.  

 

 

Vijf stappen naar meer energie en plezier in je leven! 

 

1. Neem een inspirerend notitieblokje, heb je die niet? Koop een klein en handzaam boekje. Gedurende een 

week houd je voor jezelf bij waar je blij van bent geworden en wat je moe heeft gemaakt. Denk hierbij klein 

en groot: Een zonnestraal op je gezicht; een glas melk wat omgaat; een vriendin die je al heel lang niet 

hebt gezien; het laatste velletje wc papier; een lekker glas wijn; een vreemde helpen in de supermarkt; 

beschimmeld brood, een glimlach, etc. 

 

2. Pak einde van de week een groot vel papier. Maak twee kolommen. Eén kolom voor energiegevers (hier 

komen mensen/ dingen te staan die je energie geven en blij maken) en één kolom voor energievreters 

(hier komen mensen/ dingen te staan die je energie kosten en ongelukkig maken). Schrijf vervolgens alles 

wat in je opkomt op in de twee kolommen. Doe dit minimaal 20 minuten non-stop zodat je gevoel het over 

kan nemen van je hoofd. Leg het lijstje een tijdje weg. Kijk er op een later moment naar en kijk of je nog 

meer dingen/ mensen kunt toevoegen. Staat ook alles erop wat je in je notitieboekje hebt bijgehouden? 

 

3. Geef alles wat je hebt opgeschreven 1, 2, of 3 sterren. Bij de kolom met energiegevers staat 1 ster voor 

‘geeft een beetje energie’, 2 sterren staat voor ‘geeft redelijk energie’ en 3 sterren staat voor ‘geeft veel 

energie’. Bij de kolom met energievreters staat 1 ster ‘kost weinig energie’, 2 sterren staat voor ‘kost 

redelijk veel energie’ en 3 sterren staat voor ‘kost veel energie’. 
 

4. Bepaal vervolgens per punt wat je hebt opgeschreven hoe groot je invloed is. Is dit iets wat nou eenmaal 

moet en heb je ermee te dealen, komt het veel of weinig voor, of kun je wellicht iets veranderen? Geef dat 

aan met drie kleuren. Rood staat voor ‘het hebben van weinig invloed’, oranje staat voor ‘het hebben van 

een beetje invloed’ en groen staat voor ‘het hebben van veel invloed’. 

 

5. Kies één punt uit de kolom met energievreters waar je veel last van hebt en waar je veel invloed op kan 

hebben (dus 3 sterren groen). Maak een realistisch plan voor de komende week hoe je deze energievreter 

aan gaat pakken en ga ervoor! Kies tegelijk ook twee punten uit de kolom met energiegevers wat veel 

energie oplevert en waar je veel invloed op hebt (dus 3 sterren groen). Wanneer je je doel hebt bereikt kies 

je een volgend punt uit van de lijst of bedenk of er nieuwe situaties zijn waar je iets aan wil veranderen. 

 

Ik wens je veel plezier én heel veel energie!   

 

                  Nina James, Urban Mom 

 
 
 

 


