
 

 

 
 

 

 

 

 

OEFENING ‘ALLE BALLEN IN DE LUCHT’ 
 

Deze oefening geeft je inzicht in je huidige situatie rondom balans en welke 
veranderingen jij kan maken om beter in balans te komen en te blijven. 
 
Nodig: 
2 Witte vellen papier liefst A3 
Kleurstiften/ - potloden 
evt pen. 
 
 

Huidige situatie 
Neem een vel papier, teken hierop jezelf en daaromheen alle ballen die je in de 
lucht houdt. Grote ballen die veel energie geven of kosten, kleinere ballen die 
minder/weinig energie kosten of geven. 
Denk breed; naast werk dat je doet ben je ook collega, je bent misschien 
moeder, partner, maar ook dochter van …, of teamlid bij een sportvereniging of 
… 
 
Kijk eens hoe groot of hoe klein de ballen zijn, waar ze ten opzichte van jou 
staan. 
 
Geef vervolgens een ‘positieve’ kleur aan de ballen die je energie geven en een 
andere kleur aan ballen die je energie kosten.  
 
Bekijk je tekening: hoe ziet je tekening van je huidige situatie eruit? 
Is jouw balans goed, misschien perfect?! Applausje voor jezelf!! Wat fijn. Veel 
mensen kunnen iets van je leren. 
 
Kan je balans wel wat aandacht gebruiken en verbeteren? Doe dan ook de 
volgende oefening. 
 
 
 



 

 

 
 

Gewenste situatie 

Neem een nieuw wit vel papier en teken daarop jezelf. Teken vervolgens 
nogmaals alle ballen die je eerder al tekende maar nu in de voor jou wenselijke 
situatie. Dus als jouw werk-/prive balans goed zou zijn.  
 
Hoe ziet jouw tekening er dan uit?  
 
Let op! Een betere balans hoeft niet te betekenen dat je alleen de zaken aanpast 
die energie kosten.  Denk ook eens aan om meer te doen van wat je energie 
geeft, dus iets positief meer doen/meer ruimte voor maken. 
 
Teken je ballen in gewenste omvang, kleur, positie, enz. 
 

Vergelijk de twee tekeningen 

Wat valt je op? 
Waar is winst te behalen?  
Waar kun je minder van doen wat energie kost én/of waar meer van doen wat 
energie geeft. 
 
Hoe is die vergelijking voor jou? Valt het je mee en heb je ontdekt dat je best 
goed in balans bent? Of mag (moet) jij echt wel iets veranderen, zodat je een 
betere balans krijgt? 
 
Kies dan 1 ding wat jij nú kan en gaat veranderen. 
Als je alles tegelijk wil veranderen, is de kans groot dat het te groot en daardoor 
niet haalbaar lijkt. Je bent dan snel weer terug bij af (en dat willen we niet).  
 
Je begrijpt dat deze tekening maken jou inzicht geeft, maar dat de echte 
verandering zit in het ook nemen van de actie(s) die leiden tot de verandering. 
 
Werk stap voor stap toe naar jouw wenselijke situatie. Het kost tijd en aandacht 

(maar dat weet je waarschijnlijk wel        ) 
 
Plan ook alvast een moment in je agenda over een aantal weken om jouw vellen 
er nog eens bij te pakken en kijk waar je staat, hoe je aanpassing is verlopen en 
of je klaar bent voor een volgende aanpassing.  
 
 
 



 

 

 
 
We wensen je succes, innerlijke rust en een gevoel van heerlijke in balans zijn!  
 
Deze oefening is onderdeel van de training Werkgeluk, waarin werk-/privebalans 
één van de 4 thema’s is.  
Wil jij ook meer werkgeluk in team/organisatie? Neem dan contact op. 
 
 

Sprankelende groet, 
Jacqueline & Henrike  
 
 
www.cetaceaworks.nl 


