
Net als de wielen van een fiets, geldt ook hier: 
Hoe evenwichtiger de verschillende gebieden zijn, hoe soepeler je rit in het leven zal zijn. 

 
Om erachter te komen op welke gebieden van je leven jij je nog zou moet concentreren, 

om zo meer balans in je leven te brengen, 
vul je gewoon het taartdiagram in en geef je elk onderdeel een score tussen 1 en 10.

 HET LEVENSWIEL
Het #1 hulpmiddel om meer balans in je leven te creëren.

Het levenswiel is een van de beste manieren om een   globaal beeld te krijgen van je leven. Dit hulpmiddel
laat je zien hoe (on)evenwichtig je leven is en welke gebieden je aandacht het meest nodig hebben.

 
De meest voorkomende categorieën zijn: Persoonlijke groei, Familie en Vrienden, Liefde, Gezondheid,

Carrière, Financien, Fysieke Omgeving en Plezier en Recreatie.
Maar andere categorieën kunnen ook worden gebruikt.
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Vul het wiel op de volgende pagina in en beantwoord daarna de daaropvolgende vragen. 

Wanneer je dan hebt vastgesteld op welke gebieden je je moet concentreren en hoe je dat gaat aanpakken, 
kun je je voortgang in de komende maanden volgen door maandelijks een Levenswiel in te vullen.

 
Weet je niet zeker hoe je de score voor elk gebied moet bepalen? 

 
De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je andere categorieën gebruiken? 
Je vindt een blanco wiel achteraan dit werkblad, dat je kunt gebruiken om je levenswiel 

aan te passen aan de gebieden waarop jij je wilt richten.

Leer ik regelmatig nieuwe dingen?
Geniet ik van nieuwe groei-
mogelijkheden?
Laten de dingen die ik doe, mij als
persoon groeien?

Heb/wil ik een (meer) hechte
vriendenkring?
Breng ik genoeg tijd door met degenen
van wie ik hou?
Waardeer ik de relaties die ik heb?

Heb/wil ik een partner?
Delen we dezelfde waarden? 
Hebben we dezelfde behoeften op gebied
van intimiteit?
Koester ik de relatie die we hebben?

Ben ik over het algemeen fit en gezond?
Eet ik gezond?
Sport ik regelmatig?

PERSOONLIJKE GROEI

VRIENDEN EN FAMILIE

LIEFDE

GEZONDHEID

Vind ik voldoening in mijn werk?
Weerspiegelt het mijn waarden?
Heb ik doorgroeimogelijkheden?

Verdien ik genoeg en leef ik binnen mijn
mogelijkheden?
Spaar ik genoeg?
Heb ik een plan voor financiële vrijheid?

Houd ik van de buurt waarin ik woon?
Is mijn huis comfortabel, opgeruimd en
"warm"?
Is mijn auto betrouwbaar?

Heb ik vaak plezier?
Weet ik hoe ik moet ontspannen?
Houd ik van sporten, of heb ik hobby's?

CARRIÈRE

FINANCIEN

FYSIEKE OMGEVING

PLEZIER EN RECREATIE
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Onderzoek je leven, beoordeel de verschillende onderdelen op een
schaal van 1-10 en neem dit over in het wiel hieronder.

EVALUEER JE HUIDIGE LEVEN, DEEL 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 HET LEVENSWIEL
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1. Is het cijfer ooit hoger geweest dan het cijfer dat je nu hebt gegeven?

2. Wat deed je anders, toen je een hoger cijfer kon geven?

3. Is het cijfer ooit lager geweest dan het cijfer dat je nu hebt gegeven?

4. Wat heb je gedaan/veranderd om hoger op de schaal te komen?

5. Wat heb je geleerd, door eerder een lager cijfer te hebben?

6. Welk cijfer zou je willen bereiken op dat specifieke onderdeel?

Nu je kunt zien welke gebieden in je leven nog wat verbeterd zouden
kunnen worden, kun je de volgende vragen gebruiken om wat dieper
te graven, te ontdekken wat jouw gewenste resultaten zullen zijn en

wat je kunt doen om het balans in je leven te verbeteren.

EVALUEER JE HUIDIGE LEVEN, DEEL 2

 HET LEVENSWIEL
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7. Welke acties kunt je ondernemen om hogerop te komen?

8. Hoe zul je jezelf voelen / hoe zul je zijn als je dit hebt bereikt?

9. Wat zal de impact zijn op andere onderdelen van je leven wanneer je dit bereikt?

10. Hoe zal het bereiken hiervan invloed hebben op anderen die dicht bij je staan?

11. Welke vaardigheden heb je al die jou zullen helpen je doel te bereiken?

12. Welke vaardigheden wil je nog ontwikkelen die je erbij zullen helpen?

13. Waar / hoe kun je deze vaardigheden leren?

14. Welke andere opties heb je?
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15. Wat zou er moeten gebeuren om volgende week / maand rond deze tijd één punt te stijgen?

Andere opmerkingen en gedachten ...

Life Under Construction

 
 
 

Ik vind het geweldig dat je dit Levenswiel hebt gedownload.
Het heeft mij geholpen om meer balans in mijn leven te brengen.

 
Ga hier actief mee aan de slag en ik weet zeker dat het ook jou 

meer inzicht en handvaten zal geven, om 
je leven weer in balans te brengen.

 
Succes!

 
Liefs,
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EVALUEER JE HUIDIGE LEVEN, DEEL 1
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 HET LEVENSWIEL

Wanneer je je niet wilt richten op bovenstaande onderdelen, maar je
wilt richten op andere onderdelen, of meerdere aspecten van 1

onderdeel in je leven, heb je in onderstaande levenswiel de
mogelijkheid om dit in te vullen zoals jij wilt.
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