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Het levenswiel. 

 

 
Naam:  ……………………………………. 

 

Datum: …………………………………… 
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Als je écht vooruit wilt! 

 

Hoe het werkt: 
 

Stap1: Neem wat tijd en focus je aandacht op één van de gebieden die je in het wiel ziet.  

Denk er over na en overweeg de huidige kwaliteit van dit gebied. Ben je tevreden? Ben je niet 

tevreden? 

Geef dit gebied een cijfer tussen de 0 en 10.      0 = slecht, 10 = kan niet beter. 

 

Stap 2: Arceer dit gedeelte van het wiel op basis van het cijfer dat je gegeven hebt. 

 

Stap 3: Doe dit vervolgens voor alle andere gebieden. 

 

 

 

Onderstaand vindt je nog wat meer uitleg over wat er per gebied bedoeld wordt. 

 

 

Gezondheid  : Je fysieke gezondheid (uithoudingsvermogen, conditie, gewicht, etc.). 

 

Baan   : Hoe tevreden ben je met je huidige baan? 

 

Relatie   : Hoe tevreden ben je met je relatie en partner?   

 

Financiën  : Hoe tevreden ben je met je huidige situatie? Heb je genoeg of te weinig? 

 

Familie   : Hoe tevreden ben je met het contact met je familie? 

 

Opleiding  : Hoe tevreden ben je met je opleiding? Is het genoeg of te weinig? 

 

Emoties  : Hoe voel je je meestal? Goed, slecht, matig? 

 

Gedachten  : Hoe is de kwaliteit van je gedachten? Denk je positief of negatief?  

 

 

De uitslag van jouw levenswiel. 
 

Wanneer je alle gebieden van een cijfer hebt voorzien en de bijbehorende gedeeltes hebt gearceerd, 

heb je nu een schematische of visuele weergave van hoe het er in jouw leven momenteel uitziet. 

We noemen dit een metakijk. Met het woord ‘meta’ wordt ‘overkoepelend’ bedoeld. 

Je kunt dit vergelijken met de welbekende ‘helikopterview’. 

Het is als het ware als of je hoog boven je leven zweeft en van daaruit naar beneden kijkt op wat je daar 

zo al kunt zien. En doordat je zo hoog er boven hangt, kun je veel meer dingen zien en is het 

gemakkelijker om een helder beeld van alles te krijgen. 

De uitspraak ‘Van louter bomen het bos niet meer zien’ is een mooie manier om je duidelijk te maken 

wat er gebeurt wanneer je die metakijk niet hebt: je verliest het overzicht. En als dat gebeurt, is het 

vrijwel onmogelijk om te ontdekken welke stappen je moet zetten om er weer uit te komen. 

 

Op de volgende pagina meer uitleg omtrent kleuren en cijfers. 
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Als je écht vooruit wilt! 

 

 

0 – 5.9  = onvoldoende 

 

6 – 6.9   = voldoende 

 

7  - 7.9  = ruim voldoende 

 

8 – 8.9   = goed 

 

9 – 9.9  = zeer goed 

 

10   = uitmuntend 

 

   0 – 5.9 
Alles cijfers t/m 6 zijn 

onvoldoende. 

 

Er is een energielek aanwezig 

dat zo gauw mogelijk gedicht 

zou moeten worden. 

Wat onvoldoende is, kost energie. In deze 

gebieden is dus een ernstig energielek aanwezig 

en dat heb je het liefst zo snel mogelijk te 

dichten. Het is natuurlijk super zonde dat die 

energie verloren gaat en dat je die energie ook 

niet meer voor iets anders kunt gebruiken want 

op = op. 

Puur overleven. 

   6 -  6.9 
Voldoende Voldoende betekent niet slecht maar zeker niet 

goed. Het kost welliswaar minder energie maar 

toch gaat er nog energie verloren. Er is nog 

steeds een noodzaak tot verbetering aanwezig. 

Leven. Onrust, spanning. 

   7 -  7.9 
Ruim voldoende Dat is al veel beter. Vanaf hier kosten dingen 

niet meer zoveel energie  maar leveren zelfs al 

af en toe een beetje energie op. 

Als je in termen van geluk spreekt is goed echter 

toch wel een minimaal vereiste.  Dus ook hier is 

in principe een noodzaak aanwezig om iets te 

veranderen zodat dit minimaal goed, dus een 8, 

kan zijn (en geen energie meer verloren gaat). 

8 – 8.9 
Goed Vanaf cijfer 8 is in dit gebied dus schijnbaar alles 

oké en er is géén dringende noodzaak tot 

verandering aanwezig maar puur optioneel 

wanneer je van goed naar nog beter wilt gaan. 

Leven. Kalmte en rust. Ontspanning. Levert 

energie. 

9 – 9.9 
Zeer goed Alles oké en er is géén dringende noodzaak tot 

verandering aanwezig. Deze is optioneel 

wanneer je van zeer goed naar uitmuntend wilt 

gaan. 

Leven en vaak genieten. 

10 
Uitmuntend! De meest ideale situatie is bereikt. Dit gebied is 

volledig onder controle en geluk is constant 

aanwezig. 

Leven en constant genieten. 
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Als je écht vooruit wilt! 

Stappenplan naar verandering! 
 

Neem 1 gebied waarin je lager dan een 8 scoort. Bijvoorbeeld een 6………. 

 

 

 

Stap 1. 

 

Neem 1 gebied waarin je lager dan een 8 scoort 

(bijvoorbeeld een 6) en vul het hiernaast in. 

 

 

Gebied: 

 

................................................................................. 

 

Stap 2. 

 

Stel jezelf nu de vraag: 

 

Wat zou er anders moeten zijn, of wat heb ik nou 

nodig om van die 6 op zijn minst een 7 te kunnen 

maken? 

(Of: wat heb ik nodig om van een 6.1 een 6.2, 6.3, 

etc. te maken?) 

 

 

Veranderingen / behoeften: 

 

1. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

2. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

3. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

4. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

5. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

 

 

Stap 3. 

 

Stel jezelf de vraag:  

 

wie of wat kan mij daar bij helpen?  

 

Of:  Wat heb ik nodig om dit te kunnen 

bewerkstelligen? 

 

(Dit zijn je zogenaamde hulpbronnen.) 

 

 

Hulpbronnen: 

 

1. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

2. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

3. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

4. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

5. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

 
 
 

4 



My Futureplan – Instituut voor Persoonlijke Groei 

Als je écht vooruit wilt! 

 

 

 

 

Stap 4. 

 

Stel je jezelf de vraag:  

 

Wat heb ik nog nodig om van die 7 naar een 8 te 

komen? 

 

 

(Bedenk wat opties en noteer deze.) 

 

Opties / mogelijkheden: 

 

1. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

2. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

3. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

4. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

5. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

 

 

Stap 5. 

 

Stel je jezelf de vraag:  

 

Wie of wat kan mij daarbij helpen? 

 

Of: Wat heb ik nodig om dit te kunnen 

bewerkstelligen? 

 
(Hulpbronnen) 

 

 

Hulpbronnen: 

 

1. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

2. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

3. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

4. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

5. .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

 

 

Herhaal deze 5 stappen voor ieder gebied  dat je wilt veranderen. 

 

 
Tip:    Geef jezelf genoeg ruimte doordat je de stappen klein en behapbaar houdt. Hoe kleiner de stap  
           hoe kleiner de drempel om tot actie over te gaan en hoe groter de kans van slagen. 
 
             “Rome is ook niet in één dag gebouwd. Daar zijn die mensen ook behoorlijk wat tijd mee bezig             
              geweest…..Steen voor steen… en uiteindelijk was het klaar.” 
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Als je écht vooruit wilt! 

 

Heb je al van alles geprobeerd maar heb je nog steeds niet de gewenste resultaten? 
Wil je écht vooruit en échte veranderingen in je leven aanbrengen en naar die 8, 9 of zelfs 10?  
Boek dan nu jouw persoonlijke waardensessie!  

 

Wat we gaan doen: 
 

- We filteren de gebieden uit die aandacht nodig hebben en maken jouw levenswiel(-en), 

- Voor deze gebieden vragen we jouw waarden op (allereerst bewust en daarna onbewust), 

- Je gaat dus ontdekken wat binnen deze gebieden jouw geheime onbewuste sturing is, 

- Je gaat leren waarom het momenteel niet zo loopt als dat je het graag zou willen, 

- Je gaat leren wat je kunt doen om dit per direct te kunnen veranderen, 

- Je krijgt handige tools en waardevolle tips om elke context, elk gebied, te kunnen aanpassen en 

per direct te verbeteren op weg naar die 8, 9 of 10, 

- Alles wat we ontdekken wordt gedocumenteerd en mag je ook mee naar huis nemen. 

- Aan het einde van de sessie heb je een geheel op jou afgestemd plan van aanpak en weet je 

eindelijk wat je moet doen om écht vooruit te komen!  

 

 

Voordelen:               
 

- Je werkt niet in een groep dus alle ontdekkingen die je maakt en alles wat je me vertelt, blijft 

tussen jou en mij. Vanuit mijn werk als BeroepsCoach heb ik geheimhoudingsplicht. 

- Je werkt één-op-één met mij en kunt dus alle vragen direct aan mij persoonlijk stellen. 

 

 

Bonus: 

 
Voor deze persoonlijke doorbreeksessie bestaat de mogelijkheid tot gedeeltelijke vergoeding via de 

zorgverzekeraar of, als je niet via de zorgverzekeraar wilt/kunt gaan, via de belastingdienst. 
 

 

Investering: 
 

Voor jouw persoonlijke waardensessie plan ik 1 dagdeel voor je in. Dit zijn normaal gesproken dan 3 

consulten ad € 90,-  

Je investering voor jouw persoonlijke waardensessie bedraagt dus € 270,- incl. BTW, inclusief 

documentatie en inclusief koffie, thee of fris.  

De hoogte van jouw vergoeding is uiteraard afhankelijk van je polis. 

 
 

Afspraak maken: 
 
Je kunt via de filmpagina het formuliertje invullen zodat ik contact met je kan opnemen. 

Je kunt natuurlijk ook gewoon even bellen of mailen als je dat liever wilt. 

Als jij ook eindelijk één van die mensen wilt zijn wiens leven gewoon dik en vet in orde is, biedt ik je 

graag de kennis en know how zodat jij je eigen plan kunt trekken. 

En als kers op de taart ontvang je morgen ook nog een leuke verrassing!  
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Als je écht vooruit wilt! 

Enkele thema’s die je ook eens zou kunnen bekijken: 

De ingevulde contexten zijn als voorbeeld gedacht. Je kunt ook je eigen contexten invullen. 

Een leeg levenswiel vindt je op pagina 9.  
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Als je écht vooruit wilt! 
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Als je écht vooruit wilt! 
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Als je écht vooruit wilt! 

Nawoord. 
 

Ik hoop dat je hebt genoten van de kennis die ik je heb aangereikt en dat het samenstellen van jouw 

levenswiel een hoop verschil voor je gaat maken. 

 

Als je deze uitleg van mij interessant vond, blijf dan geabonneerd op deze gratis lessen die ik 1 keer per 

maand geef. Daarvoor hoef je verder niets te doen want toen je het gratis levenswiel gedownload hebt, 

heb ik alvast voor je gezorgd dat je ze vanaf nu iedere maand automatisch in je inbox ontvangt.  
En als je het niet interessant vindt dan kun je je natuurlijk te alle tijde uitschrijven via de link onderaan de mail. 

 

Als een extra dankjewel van mij voor je interesse, ontvang je morgen van mij nog een leuke verrassing 

dus hou die inbox in de gaten want ik weet zeker dat je die verrassing hartstikke leuk zult vinden. 

Voor nu zeg ik dankjewel en wens ik je heel veel succes met jouw levenswiel, heel veel inzicht, 

helderheid en groei. 

 

Hartelijke groet, 

 

 
 
Jos. 
 
 

 

 

Jos Passage 
 
Docent en Internationaal gecertificeerd Trainer Beroepsopleidingen NLP, Coaching en Hypnose 
Multidisciplinair BeroepsCoach en Natuurgeneeskundig Therapeut 
Gecertificeerd Trainer Gedrag en Communicatie 
Organisator en Trainer Internationale Groeireizen 
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