
Les 6 
Droomdag



Jouw droomdag
Wanneer je weinig energie hebt, kun je in een vicieuze cirkel belanden. Je voelt je 
vaak moe, emotioneel, boos, verdrietig of je piekert enorm veel. Door het gebrek 
aan energie heb je weinig puf om ook echt een droomdag voor jezelf te maken. Je 
bent allang blij dat je de dag schadevrij door kunt komen. In de avond val je 
uitgeput op bed in slaap, als je deze al haalt, want de bank wordt ook steeds 
vaker een favoriet. 
Je hebt niet echt het gevoel dat je leeft, maar meer dat je overleeft. 



Sociale media enzo
Geheid herken je je in het feit, dat je je eigenlijk vooral concentreert op wat je 
allemaal niet kan die dag, en wat je allemaal weer eens niet hebt bereikt. Op 
facebook en andere sociale media zie je van die mensen die de hele dag bezig 
zijn met hun uber interessante baan, in de avond hun afgetrainde sportlijf nog 
even extra afbeulen in de sportschool, om vervolgens nog even een heerlijke en 
vooral gezonde maaltijd in elkaar te zetten voor het perfecte gezin dat zelden ruzie 
maakt. 

Maar weet dat ook dit een fabeltje is. Mensen zetten enkel hun positieve punten 
op sociale media, waardoor er steeds meer vertekende beelden ontstaan. Kijk hier 
niet teveel naar, elk huisje heeft zijn kruisje (geloof me, ik heb er in mijn praktijk 
inmiddels genoeg van gezien, het is nergens zo perfect als het lijkt). 



Maar even terug naar jouw dag. Je concentreert je dus eigenlijk vaak op wat je 
allemaal niet goed hebt gedaan, en hoe je jouw dagen maar saai, of niet leuk vind. 
Hoe je je moe voelt, en te weinig energie hebt. Maar heb je weleens echt concreet 
nagedacht over wat de tegenpool van jouw slechte dag is? Wat betekent het voor 
jou om een goede dag te hebben? Misschien wel een droomdag? En wat zou je 
daarvoor eigenlijk moeten doen? 

Zoals je inmiddels wel verwacht van dit werkboek gaan we weer een oefening 
doen. Houd de komende week bij hoe jouw dag eruit ziet. Schrijf daarin de 
activiteiten op, en houd daarbij vooral bij wat voor jou de leuke activiteiten waren. 
Ik vraag je om dit bij te houden, omdat je op het moment zelf vaak nog wel weet 
wat je hebt gedaan en hoe je je erbij voelde. Welke activiteit je wel leuk vond en 
welke niet.



Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich achteraf vaak minder goed herinneren 
wat ze van een activiteit vonden en wat ze nu wel of geen goed gevoel gaf. 

Schrijf ze daarom direct op, en houd dit ook bij. Zo heb je na deze week een 
overzicht van wat je wel en niet leuk vind, en dit overzicht is belangrijk om ook 
echt jouw droomdag te creëren. 
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Je kunt deze oefening ook langer dan 7 dagen doen. Dan komt er namelijk 
een herhaling in je weken, waardoor je nog beter kunt zien welke activiteiten 
bovenaan jouw lijst staan. 

Wanneer je naar de dagen kijkt, wat valt je op? 

Welke activiteiten staan bij jou bovenaan?                            
…………………………...………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………..…………….…………………………………………



Wat valt je op aan deze activiteiten?                            
…………………………...………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………..…………….…………………………………………



Nu komt het lastigste gedeelte. Namelijk voor jezelf een droomdag creëren. Je 
hebt als het goed is, nu een overzicht in de activiteiten die jou blij maken, die je 
energie geven en die je rustig maken. Nu is het zaak dat je minstens 1 dag per 
week vol zet met activiteiten die jou blij maken. Dit wordt jouw dag! 

Voor mij is mijn dag altijd op donderdag. Ik word rustig wakker met een kopje 
koffie en het nieuws. Ga met de hond wandelen, drink ergens een kopje koffie, ga 
daarna heerlijk een goed boek lezen, en in de avond kookt vriendlief en kijken we 
een goede film. Op deze donderdag kom ik echt helemaal bij, en kan ik opladen. 
Zo ben ik de rest van de week een leuker mens, en kan ik er weer tegenaan. 



Egoïstisch
In het begin kan het enorm egoïstisch voelen. Bijvoorbeeld de kinderen een 
ochtend extra naar het kinderdagverblijf brengen, zodat jij lekker niets kunt gaan 
doen. Of het huishouden, waar nog zoveel aan moet gebeuren, gewoon maar 
laten liggen. Maar daar ligt ook een kern van je vermoeidheid. Je geeft en geeft 
maar. Wanneer je dit te vaak doet, zonder ook echt eens goed op te laden, dan 
verlies je meer en meer energie, waardoor je dus ook steeds minder te geven 
hebt. 

Een dag kan, zeker in het begin, te lang voelen of zijn. Je hebt verplichtingen en 
kan het gewoon niet voor elkaar krijgen. Probeer dan in ieder geval eerst een 
halve dag in te plannen. 



Jouw droomdag
Aan de hand van het schema, hoe ziet jouw droomdag eruit?                               
…………………………...……………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………..…………….………………………………

Hoe en wanneer kun je beginnen met deze te verwezenlijken?                            
…………………………...……………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………..…………….………………………………
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