GRATIS CHECKLIST
Minder Stress,
Meer Draagkracht.
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Heb je een drukke baan, veel verantwoordelijkheden of een belangrijke rol, en geef je veel?
Merk je dat je af en toe helemaal leegloopt?
Dan is er een grote kans dat je uit balans bent tussen je
draagkracht en draaglast.
Wanneer heb jij voor het laatst gecheckt of jouw balans
tussen geven en nemen nog wel met elkaar in evenwicht
is?
Met deze gratis checklist breng je binnen 5 minuten in
beeld of je met net zoveel toewijding aan jezelf geeft, als
dat je voor je team of anderen doet.
Hoe het werkt?
Hoe meer vinkjes bij draagkracht hoe beter jouw
mentale, fysieke en emotionele staat: jij vliegt voorlopig
niet uit de bocht.
Hoe meer vinkjes bij draaglast, hoe urgenter het belang
van onderhoud en verbetering van jouw welzijn en state
of being: it’s time for selfcare.
Geef je jezelf genoeg tijd om regelmatig bij te tanken na
een intensieve prestatiepiek? Of rijd je tot de laatste
druppel door op je reservetank tot de motor leeg is… en
stop je pas als het te laat is.
Ben je benieuwd hoe jij ervoor staat? Loop dan direct
deze checklist door. Let’s start.

DRAAGKRACHT
Ik gun mezelf dagelijks tijd helemaal voor mezelf om bijvoorbeeld
te sporten, te ontspannen of te niksen,… net wat fijn voelt.
Ik begrens en bescherm mijn vrije tijd en privé tijd: ik stop op tijd
met werken en laat mijn werk los als ik de laptop dichtklap.
Ik besteed elke dag quality-time
kinderen) en kan hiervan genieten.

met

mijn

partner

(en/of

Ik neem (zeker) 3 keer per dag een pauze.

Ik heb tijd voor het onderhouden van mijn belangrijkste sociale
relaties en contacten.
Ik luister naar mijn lichaam, gevoel en energie en zeg tijdig NEE
als dat nodig is.
Ik benut hulpbronnen zoals scholing, mentoring en persoonlijke
coaching om mezelf te faciliteren en voeden.
Ik voel me veerkrachtig en kan goed loslaten
verwachtingen of meningen anderen van mij hebben.

welke

Als projecten anders lopen dan verwacht, stel ik irreële of te
ambitieuze doelen bij zonder me schuldig te voelen of dit als
persoonlijk falen te zien.
Ik maak onderscheid tussen mijn grootste toegevoegde waarde
en rol en die van anderen. Ik vind het daarom geen probleem om
bepaalde taken te delegeren, los te laten en uit te besteden.
Als ik iets bereikt heb, dan vier ik dat en sta ik mezelf toe te
genieten, bij te komen en tevreden te zijn.
In mijn werk geniet ik van het proces en doe ik datgene dat mij
het meest inspireert en energie geeft.
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Score:

DRAAGLAST
Gestelde deadlines moeten behaald worden, ongeacht een te
krap tijdpad.
Overwerken is meer regel dan uitzondering.

Ik slaap regelmatig onrustig (of laat) doordat analyses, evaluaties
en planningen ’s avonds doorgaan in mijn hoofd.
Meetings en tussentijdse afstemmingen slokken veel van mijn
tijd op, ik loop hierdoor vaak achter de feiten aan.
Ik vind dat ik altijd bereikbaar moet zijn voor anderen, telefonisch
en/of per email. Ik zeg niet graag ‘nee’.
Ik ben een luisterend oor voor mijn team, collega’s en klanten en
sta 100% voor hen klaar.
Ik vind dat ik verwachtingen moet waarmaken en voel me
verantwoordelijk voor een foutloos eindresultaat.
Ik vind van mezelf dat ik alles ‘moet’ geven en mag pas stoppen
met werken als ik leeg ben of de takenlijst af is.
Wat anderen nodig hebben, krijgt meestal voorrang op wat ik als
mens zelf wil of nodig heb.
Ik zet vaak een combinatie van wilskracht, snel schakelen, hard
werken en doorzettingsvermogen in om geplande doelen te
bereiken.
Ik ben altijd bezig met het verleggen van mijn grenzen: zodra
mijn doel bereikt is, zie ik wat er nog beter kan en ben ik direct
bezig met het toewerken naar het volgende doel.
Doordat ik veel ballen hoog houd en mijn agenda altijd vol is,
kom ik in mijn werkdagen onvoldoende toe aan dingen die ik zélf
graag zou willen uitdiepen of ontwikkelen.
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~ REALITY CHECK ~
HOE GOED IS JOUW BALANS OP ORDE?
Super. Je hebt alles nagelopen. Een waardevolle eerste stap, want
bewustwording en eerlijk zijn naar jezelf is de basis voor persoonlijke
verandering. Want als je je ervan bewust bent waar je energie verliest of
uit de bocht vliegt, kun je passend actie ondernemen.
En... hoe is de balans nu bij jou? Er zijn grofweg drie opties:
1. Het gaat top. Je houdt dagelijks energie over na je werkdag of stuurt
tijdig bij als dat nodig is. Je hebt dan ook bijna alle boxen aangevinkt aan
de draagkracht kant. Taking care of business gaat bij jou niet ten koste
van self care. Gefeliciteerd!
2. Het kan beter… Het lukt allemaal wel, maar toch voel je dat het fijner
kan. Je houdt de ballen hoog, maar hebt meestal geen tijd en ruimte
over voor jezelf. Door een paar verbeterpunten te tackelen zou je meer
kunnen genieten en meer voldoening uit je dagen kunnen halen en
minder vaak moe, gestrest of in tijdnood zijn.
3. Oops! Als je eerlijk tegen jezelf bent, zie je dat je momenteel roofbouw
aan het plegen bent... Er zijn meerdere signalen die aangeven dat de
balans tussen geven en nemen weg is: je leeft grotendeels in de hoogste
versnelling en eens in de zoveel tijd ‘crash’ je dan ook. Je zou best wat
hulp kunnen gebruiken om dit patroon te doorbreken

Inge Hoogeveen ©

Of je jezelf nou in categorie 1, 2 of 3 hebt geplaatst,
waarschijnlijk voel je deep down dat je als niet alleen maar te
druk zou zijn met het hooghouden van alle ballen en het
afvinken van alle things to-do, je meer ruimte zou hebben om
te reflecteren en voelen wat JIJ uit het leven wilt halen.
En je toe zou kunnen komen aan dingen die nog meer
belangrijk zijn voor jezelf, als mens achter de professional.
Die persoonlijke behoeften en verlangens die tot nu toe steeds
zijn ondergesneeuwd, opgeofferd, weggerationaliseerd of
uitgesteld.
Want er is meer dan volhouden, (ver)dragen en racen. Er is
meer dat jij uit het leven wilt halen dan (te) hard werken. Toch?
Wil jij meer toe gaan komen aan jezelf? Quality of life boven
quantity of work stellen? Meer leven en werken vanuit jouw
innerlijke drive & flow, vanuit ontspanning, energie en plezier?

Klik dan hier om jouw gratis coachcall in te plannen!
Ik help je jouw situatie helder in beeld te brengen en je knelpunten en verbeterpunten scherp te stellen. Kosteloos.
We bekijken samen welke strategie jou verder zou
kunnen helpen. Ook kunnen we kijken of en
hoe ik je daarbij zou kunnen helpen.
Het is hoog tijd voor jouw prioriteit!
Hartelijke groet,

PS Je mag me natuurlijk ook een mailtje sturen
als je dat fijner vindt: connect@ingehoogeveen.com

