


Een drukke baan, je gezin, mantelzorg voor je ouders. Je 
bent elke dag druk en ’s avonds val je oververmoeid in je 
bed. Misschien kun je niet in slaap komen of word je heel 
vroeg wakker en ga je malen. Even ontspannen, lekker 
sporten of gezellig een avondje uit met vriendinnen. Het 
komt er vaak niet van omdat je zo veel te doen hebt dat je 
vindt dat je er echt niet even tussen uit kunt gaan. En je 
draaft maar door totdat het niet meer gaat. Het is echter 
juist belangrijk om op tijd te ontspannen. Op die manier 
houd je jezelf gezond en kun je het allemaal wat beter 
aan.  

Toch kunnen er momenten zijn dat het je niet lukt om alle 
ballen in de lucht te houden. Je raakt het overzicht kwijt 
en hebt het gevoel dat je elke dag een berg moet 
beklimmen. Herkenbaar? Lees dan deze zeven tips die je 
kunnen helpen om weer de regie te krijgen op je leven. 
Het lijkt een eenvoudig lijstje maar om je er aan te 
houden is niet altijd even makkelijk.  

Veel succes. 

Diane 

Weer de regie op je leven	  



Tip 1: Maak een prioriteitenlijstje  

Neem op zondag je agenda door en kijk wat er die week op het programma staat. Maak een 
lijstje en stel prioriteiten. Op die manier krijg je overzicht en kun je een planning maken. 
Soms moet je keuzes maken, gewoon omdat je even tijd nodig hebt voor jezelf en je niet 
alles tegelijk kunt.  

Het kost even tijd om een lijstje te maken maar door je planning en je prioriteiten op papier 
te zetten, hoef je dit niet allemaal te onthouden. Je voorkomt daarmee dat je (bijna) te laat 
komt voor een afspraak, je op het laatste moment nog van alles en nog wat moet doen, de 
gymspullen voor de kinderen niet zijn gewassen etc. 



Als je toch bezig met je prioriteitenlijstje, 
kijk dan direct even naar de inhoud van je 
koelkast en je voorraadkast. Maak eens 
per week een boodschappenlijstje en leg 
een voorraad aan van boodschappen die 
wat langer houdbaar zijn.  

Maak een weekmenu en zorg voor 
eenvoudige maaltijden als je ’s avonds niet 
veel tijd (of zin) hebt om te koken. Kijk of je 
daarmee nog een beetje kunt variëren. Het 
menu biedt je houvast voor de dagen dat 
je haast hebt. Je kunt ook maaltijden 
vooraf koken en invriezen. Zet het bakje  
’s ochtends in de koelkast en serveer de 
maaltijd ’s avonds met een frisse salade 
voor de extra vitamines. 

Tip 2: Een weekmenu	  



Heb je een grote klus waar je tegen op 
ziet? Je hoeft de klus niet ineens op te 
pakken maar kijk waar je mee kunt 
beginnen. Het kost minder tijd om een 
kast op te ruimen dan de hele 
zolderverdieping ineens op de kop te 
zetten of het huis van boven tot onder 
schoon te maken.  

Tip 3: Kleine stappen	  

Door de taak in kleinere taken op te delen 
ben je eerder geneigd om de volgende 
keer een ander deel van de taak op te 
pakken. Het voordeel is ook dat je het 
geheel beter kunt overzien. Je voorkomt 
daarmee dat je de taak uitstelt omdat je 
er tegen op ziet. Dit geldt ook voor taken 
op je werk. Hoe zit het met de 
administratie? Het helpt ook bij andere 
taken die je niet zo graag doet.	  



Je hoeft niet altijd alles alleen te doen. 
Vaak pak je iets zelf al op omdat je dit 
altijd zo hebt gedaan. Ook andere 
gezinsleden kunnen taken doen. Vaak 
is het zo vanzelfsprekend dat jij die klus 
doet dat de andere gezinsleden hier 
helemaal niet over na denken.  

Tip 4: Vraag hulp en heb vertrouwen	  

Heb vertrouwen dat een ander de 
klus ook kan doen al gaat het 
misschien niet zo als je het zelf zou 
doen. Als de vaatwasser anders is 
ingepakt dan jij gewend bent dan is 
dat zo. Het belangrijkste is dat de 
vaat schoon is. Er leiden meerdere 
wegen naar Rome. 	  



We zijn vaak gewend ons to do lijstje 
vol te zetten met allemaal dingen die 
we moeten doen. Stop met het woord 
moeten. Natuurlijk zijn er zaken 
waarvan het belangrijk dat ze worden 
gedaan maar het is echt niet erg als 
een taak even wat langer blijft liggen. 
Gebruik eens gekleurde briefjes om op 
die manier je taken in te delen. 

Zeg ook eens nee, bijvoorbeeld tegen 
de collega die altijd op het laatste 
moment met een klus bij je komt. Laat 
thuis eens de boel de boel. Het is 
ontzettend fijn dat de ramen fris 
gewassen zijn en de tuin er pico bello 
uitziet. Je kunt echter niet alles tegelijk. 
Morgen is er weer een dag.  

Tip 5: Stop met moeten, moeten	  



Is er iets dat je echt moet (of wilt) 
doen maar dat je steeds weer 
uitstelt? Ga dan na waarom je dit 
steeds aan het uitstellen bent en 
probeer de activiteit zo snel 
mogelijk op te pakken. Activiteiten 
die je uitstelt blijven in je hoofd 
rondzweven. Van uitstellen wordt je 
ontzettend moe en misschien wel 
geïrriteerd. En uiteindelijk gebeurt 
er helemaal: niets.  

Ga je aan de slag dan kom je 
er vaak achter dat het eigenlijk 
helemaal niet zo vervelend 
was om te doen. Stel je dan 
eens de vraag af waarom je 
het steeds hebt uitgesteld. 	  

Tip 6: Kom in actie	  



Tot slot: ga genieten en doe ook 
dingen die je leuk vindt. Neem de 
tijd voor jezelf en zorg er voor dat 
je weer energie krijgt. De boog kan 
niet altijd gespannen zijn.  

Neem de tijd voor een fijn boek en 
een kop thee op de bank. Maak 
een boswandeling, ga sporten of 
ga langs bij een vriendin. Geniet 
van een heerlijke kop koffie op een 
terras. Voel je vooral niet schuldig 
dat je even ‘niets’ doet. Even 
opladen is ontzettend belangrijk 
en daarna kun je de hele wereld 
weer aan.  

Tip 7:  Geniet!	  



De 7 tips 

Hieronder nog even de 7 tips op een rijtje: 

1.  Maak een prioriteitenlijstje 
2.  Een weekmenu 
3.  Kleine stappen 
4.  Vraag hulp en heb vertrouwen 
5.  Moeten, moeten 
6.  Stop met uitstellen 
7.  Geniet! 

Hang dit lijstje aan de binnenkant van je kledingkast.  
En vooral: vergeet niet te genieten! 



Veel succes! 

In dit boekje las je 7 tips die je 
helpen om weer de regie te nemen 
op je leven. Deze tips geven je 
handvaten om weer structuur te 
krijgen in wat je doet. Door deze 
structuur ontstaat meer rust en 
krijg je meer energie. Dat maakt 
het ook makkelijker om de dingen 
te doen waar je niet zo veel zin in 
hebt.  

Ik wens je veel succes bij het 
stellen van prioriteiten en het 
maken van keuzes. Kun je na het 
lezen van deze tips nog wel wat 
hulp gebruiken? Neem dan 
contact met mij op en ik denk 
graag met je mee. Bel of stuur 
een app naar  
06-83 60 45 14 of stuur een mail 
naar 
d.steenbruggen@coachunique.nl	  



CoachUnique is er voor mannen en 
vrouwen die worstelen met een 
slechte balans tussen werk en privé en 
daardoor vastlopen.  
Je kunt bij ons terecht voor individuele 
coachtrajecten en in onze 
coachkeuken organiseren wij 
kleinschalige workshops en trainingen 
op maat.  

Voor bedrijven en organisaties is 
CoachUnique de partner op het gebied 
van bedrijfscoaching en advies op 
maat. Wij ontzorgen werkgevers met 
het doel burn-out van medewerkers te 
voorkomen.  

Onze missie: burn-out de wereld uit! 

Nog even iets over CoachUnique	  




