
  
  

CoachUnique - Het levenswiel - 2022             1 
	  

Het levenswiel 
 
Hoe ziet jouw leven er op dit moment uit, hoe verdeel jij je energie? Waar haal je energie uit en wat 
kost je (te) veel energie? 
 
In het wiel hieronder staan zeven verschillende gebieden (contexten) van het leven die voor iedereen 
in meer of mindere mate waardevol zijn. Staat er in deze vlakken iets niet bij wat voor jou ook 
belangrijk is, kijk dan in welk vlak dit het beste past en zet dit er bij. 
 
Met behulp van de streepjes kun je elk gebied een cijfer geven op jouw eigen persoonlijke schaal. Het 
middelpunt heeft de waarde 0 en de buitencirkel heeft de waarde 10. De cijfers hebben niets te maken 
met voldoende of onvoldoende. Het gaat er om dat je ziet hoe jouw tevredenheid over de 
verschillende contexten zich tot elkaar verhouden. Jij bepaalt dus zelf wat dat cijfer voor jou betekent. 
 
Aan de slag 
Geef bij elk levensgebied op een schaal van 1 tot 10 aan hoe tevreden je hierover bent. Zet een 
streepje op de scorelijn links en doe dat ook aan de rechterkant zodat je een puntvorm krijgt. Als je wilt 
kun je elk vlak arceren. De driehoeken van dit wiel brengen zo globaal jouw leven op dit moment in 
kaart.  
 
Tip 
Kijk over 3, 6 en 12 maanden nog eens naar je levenswiel en kijk wat er allemaal anders is. 
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Over welk gebied ben je het meest tevreden? 
Wat is het grootste vlak in jouw levenswiel? Kies er een uit. 
• ……………………………………………………………….. 
 
Waar ben je heel erg tevreden over? 
Ik ben heel tevreden over … (en geef concrete voorbeelden): 
 
• Als ik .………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
 
Welke gebieden hebben volgens jou wel wat aandacht nodig? 
 
• .………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
 
Met welk gebied ga je morgen aan de slag? 
 
Ik ga als eerste aan de slag met: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
En wat ga je daarvoor doen? 
 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 
 
 
Welk cijfer krijgt dit gebied als je daarmee aan de slag bent gegaan? 
 
Dit gebied scoort dan een  ............. op de schaal van tevredenheid. 
 
 
Hulp nodig? 
Ben je hiermee bezig geweest en denk je: ik kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Neem dan contact 
met mij op via 06-83 60 45 14 of d.steenbruggen@coachunique.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
CoachUnique 
Diane Steenbruggen 
Borculoseweg 38 
7161 HA Neede 
06-83 60 45 14 
www.coachunique.nl 
d.steenbruggen@coachunique.nl 


