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Hoe gelukkig ben jij momenteel?  Kan je dat nu meteen in woorden
omschrijven?  En over welk geluk spreek je dan precies?  
Je gezin, je werk, je sociale leven?

Gelukkig zijn op het ene vlak sluit ongelukkig zijn op het andere niet uit.  
En we zijn pas ‘op ons allergelukkigst’ als alle aspecten van ons leven in balans
zijn. 

Maar hoe meet je nu zoiets?

In dit gratis e-werkboek ga je aan de slag met een superhandige tool, jouw
persoonlijke succeswiel, om inzicht te krijgen in jouw geluksbarometer.

Geluk is maar moeilijk te vatten in woorden, juist.  Maar dankzij het succeswiel
kan je jouw gevoel eenvoudig in cijfers gieten.  En je maakt die denkoefening
voor elk belangrijk aspect in je leven: je carrière, je relatie, je vrije tijd ….

Zo geeft een volledig ingevuld succeswiel jou meteen een glashelder beeld van
hoe goed jouw leven momenteel in evenwicht is.

Pas als jij in een 'gelukkig evenwicht' zit, kan jouw leven écht succesvol draaien.
Wil jij bouwen aan jouw droomleven?  Dan is het nodig om in kaart te brengen
waar je vandaag al staat.



Hoe ga je aan de slag?
Iets verder in dit e-werkboek kan je het succeswiel terug vinden.  Dit is onderverdeeld in 
8 aspecten: je carrière/business, familie/vrienden, vrije tijd, relatie, gezondheid, financiën,
persoonlijke groei en jouw rol in de maatschappij. 

Carrière/business 

Familie/vrienden

Vrije tijd

Relatie

Gezondheid

Financiën

Persoonlijke groei

Maatschappij

In welke mate ben jij tevreden over jouw werk?  Jouw carrière? Of over jouw business?

In welke mate heb jij het gevoel dat je voldoende tijd kan besteden aan jouw
familie en vrienden? En zijn deze relaties waardevol voor jou?

In welke mate ben jij tevreden over de vrije tijd die er voor jezelf is?

In welke mate ben jij tevreden over jouw relatie met je partner? Is er voldoende 
tijd en aandacht voor elkaar?

In welke mate ben jij tevreden over jouw gezondheid? En hoe jij hier mee omgaat?

In welke mate ben jij tevreden over jouw inkomen? In grote lijn: jouw inkomen nu op
dit moment, wat jij eerder al hebt verdiend, jouw spaargeld?

In welke mate ben jij tevreden over de stappen die jij zet? Of over de stappen die jij
reeds eerder al hebt gezet? 

In welke mate ben jij tevreden over jouw rol in de maatschappij? Hoe tevreden ben jij
met de toegevoegde waarde die jij biedt als persoon en met jouw business? 



Sta eens uitgebreid stil bij elk aspect. 

Geef per onderdeel een tevredenheidsscore tussen 0 en 10
0 = minimale vervulling en 10 = maximale vervulling
Geef dit in het wiel aan met een gebogen lijn.  Je kunt de 'taartpunten' die 
ontstaan inkleuren in verschillende kleuren, zo wordt het resultaat duidelijker.

Bekijk nadien de vorm van jouw succeswiel.
Is het een mooi, groot en rond wiel? Fijn!
Zitten er veel 'deuken' in of gaf je overwegend lage scores?
Maak je geen zorgen, je hebt alles in je om hierin verandering te brengen. 

Veel succes met het inkleuren van jouw persoonlijke succeswiel!





Is het vlot gegaan om alles in te vullen? 
Zijn er aspecten waarbij je iets langer moest nadenken?
Welk aspect heeft al een mooie score? 
Welk aspect kan wat extra aandacht gebruiken?
Zijn er bepaalde vragen opgedoken?
Of zijn er al ahaa-momenten naar voor gekomen?
Ben jij mooi in balans? Of verdient 'jouw balans' wat meer aandacht? 

Noteer hieronder even wat er allemaal in jou opkomt:

En? Hoe is het gegaan?

Op de volgende pagina's gaan we nog een stapje verder. 
Per aspect kan je enkele verdiepingsvragen terug vinden die jou nog meer inzichten 
zullen bezorgen. 



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Carrière/Business

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Familie/vrienden

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Vrije tijd

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Relatie

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Gezondheid

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Financiën

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Persoonlijke groei

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



Wat zou het jou opleveren als je één of meerdere stappen vooruit kon zetten?

Wat is het risico als je geen actie onderneemt?

Welke acties kan jij ondernemen om met dit aspect aan de slag te gaan?

Wat zijn mogelijke obstakels die jou tegenhouden om vooruitgang te boeken?

Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Maatschappij

Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe?

Score: ..........       Score: ..........



En? Hoe is het gegaan?
Ging het vlot? Of waren het lastige vragen?
Zijn er zaken die telkens opnieuw opduiken?
Welke extra inzichten heb je verworven?

Schrijf hieronder even al je bevindingen/inzichten op:



Kies één of twee aspecten uit waar jij de komende tijd meer aandacht aan wil schenken.

Kijk eens terug naar de vorige pagina's.  Welke acties heb je genoteerd? 
Waarmee kan je vandaag of morgen al meteen mee aan de slag gaan?

Wie of wat kan jou helpen? Contacteer hen!  Vragen staat vrij... en anderen helpen jou
met plezier.

Focus je hier even op en ga aan de slag. 
Je zal heel snel vooruitgang/groei opmerken waardoor je meer een 'gelukkig evenwicht'
zal ervaren!

. 

Wil je weten of je vooruitgang hebt geboekt dan kan je deze oefening 
zeker nog eens herhalen op een later tijdstip. Het is trouwens goed om deze 
oefening op regelmatige basis eens te herhalen.  Zo ben en blijf je bewust van 
je eigen persoonlijke balans en kan je indien nodig tijdig bijsturen. 

Hoe ga je nu verder?

Every moment matters...welk stap je ook zet, het is telkens een stap dichter naar 
jouw doel. En iets doen is altijd beter dan niets doen.  Dus waar wacht je op? 
Go for it!



Eerst en vooral: Ik ben er voor jou!

Misschien weet je wel welke weg je wil bewandelen, maar zitten er nog een aantal zaken in de
weg.  Dit kan tijd, geld of een vaardigheid zijn, maar evengoed zijn je eigen gedachten de
boosdoener.  

Wil jij graag met mij in gesprek gaan over jouw persoonlijke succeswiel?
Wil jij graag meer balans en/of succes ervaren?
Wil jij weten welke stappen je hiervoor kan ondernemen?

Blijf dan niet bij de pakken zitten.  Let's talk!

Bel mij, mail mij, whatsapp mij... Of liever meteen een videocall boeken? Dat kan ook!
Via mijn website www.evydesmedt.be kan je meteen een online meet & greet boeken. 
En wie weet gaan we nadien samen op avontuur... om van jouw persoonlijke succeswiel een 
écht succeswiel te maken. 

Ik kijk er alvast naar uit om jou te ontmoeten!

Enthousiaste groeten, 

Evy

Wat kan ik voor jou betekenen?

+32 478 44 28 38
evy@evydesmedt.be
www.evydesmedt.be

Let's connect! 


