
URBAN MOM 
 BALANSMODEL

A A N D A C H T ,  E N E R G I E  E N  T I J D  
V O O R  W E R K ,  G E Z I N  E N  J E Z E L F

Om balans te creëren tussen werk, gezin en jezelf is het goed om te weten aan welke knoppen
je kunt draaien.
 
Een gezonde balans gaat om het verdelen van je aandacht, tijd en energie over werk, gezin en
jezelf. 
 
AANDACHT       
- Heb je je aandacht bij wat je wilt doen, moet doen en kun je je concentreren op je werk?
- Heb je je aandacht bij je gezin en kun je genieten?
- Voel je wat je nodig hebt en waar je behoefte ligt?  
 
TIJD
- Heb je voldoende tijd voor wat je moet doen/ wilt doen op je werk?
- Heb je voldoende tijd voor je gezin en wat er thuis gedaan moet worden?
- Heb je voldoende tijd voor jezelf?
 
ENERGIE
- Heb je voldoende energie voor het doen van je werk? 
- Heb je voldoende energie voor gezinsactiviteiten?
- Heb je voldoende energie om dingen voor jezelf te doen?

BALANS WERK-GEZIN-IK
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MIJN BALANS VOORBEELD
 Inzicht

Naam: Datum:

Laagste scores:  Gemiddelde score:

Actie

-          Wat valt je op?
-          Wat maakt dat je laagste score geen 10 is?
-          Is dit een terugkerend thema of is dit nieuw voor je?

-          Wat ga je doen om je laagste score te verbeteren?
-          Wanneer ga je dat doen?
-          Wie/ wat heb je daarvoor nodig?
-          Hoe zorg je ervoor dat je dit blijft doen, ook als het lastig is?
-          Wat gaat dit je opleveren?
-          Wie profiteert daar nog meer van?
-          Hoe voelt het nu je dat weet?

Aandacht  & Ik  scoren het laagst. dat klopt ook wel, want ik voel me geleefd de laatste tijd. Ik heb

weinig tijd voor mijzelf genomen, al is die tijd er wel. Door schuldgevoel naar Niels blijf ik thuis,

terwijl dat niet hoeft. Ik weet dat als ik tijd maak voor meditatie mijn aandacht verbetert, zowel

de aandacht voor mijzelf als de aandacht tijdens werk. Dan focus ik beter en voel ik me ook beter.

Ik heb de laatste weken niet gesport waardoor mijn energie gelijk minder goed is. 

 

Ik heb hulp nodig om het schuldgevoel los te laten en structuur in onze agenda waardoor ik

makkelijker tijd voor mijzelf maak en ga sporten.

 

 

Ik ga elke dag 10 minuten eerder stoppen met werk en maak die tijd vrij voor een korte meditatie.

daardoor kan ik met meer aandacht bij NIels en de kinderen zijn en kan ik werk makkelijker afsluiten

en mijn aandacht aan de anderen besteden. Door die meditatie heb ik aandacht voor mijzelf en hoe

ik mij voel. 

Ook voor het slapen ga ik weer een begeleide meditatie doen.

 

Elke woensdagavond ga ik meedoen met bootcamp en elke zaterdag voordat Niels naar voetbal

gaat neem ik de tijd om te gaan hardlopen in het park. 

Ik heb de hulp van Niels hierbij nodig, als stok achter de deur. En ik wil me houden aan mijn

zelfgestelde agenda, hier kan ook niels me bij helpen.

Het loslaten van mijn schuldgevoel en moeilijk loslaten ga ik onderzoeken met behulp van mijn coach

Suzanne om hier echt verandering in te krijgen.

Ik :  5,6 en Aandacht 6,0

Nina 16-4-2019

7,2
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MIJN BALANS
 Inzicht

Naam : Datum :

Laagste  score : Gemiddelde  score :

Actie

-          Wat valt je op?

-          Wat maakt dat je laagste score geen 10 is?

-          Is dit een terugkerend thema of is dit nieuw voor je?

-          Wat ga je doen om je laagste score te verbeteren?

-          Wanneer ga je dat doen?

-          Wie/ wat heb je daarvoor nodig?

-          Hoe zorg je ervoor dat je dit blijft doen, ook als het lastig is?

-          Wat gaat dit je opleveren?

-          Wie profiteert daar nog meer van?

-          Hoe voelt het nu je dat weet?
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