
GROEI, 
ONTDEK & 
GENIET!

WERKBOEK 

Hoogsensitief
leven



Welkom! 
We zijn blij dat jij hier bent! Voor ons ben je nu al een held, omdat je 
deze reis durft aan te gaan en deze stap hebt genomen. Wees trots op 
jezelf, dat zijn we ook!
Lees onderstaande info even goed door voor een goed verloop en mooi 
proces. 

I N H O U D
Deze training bestaat uit zeven video’s, e-mailbegeleiding met o.a. 
extra handige HSP-tips en dit werkboek met vragen en opdrachten 
die zullen zorgen voor meer inzicht in jouw leven met hoogsensitiviteit. 
In elke video vertelt trainer Margreet Bronk je welke opdracht je gaat 
doen op welk moment. Zij loodst je helemaal door de training heen. 
Uiteraard mag je de opdrachten ook lekker in je eigen volgorde uitvoe-
ren. Kijk vooral wat voor jou het beste werkt!

W E R K B O E K
Je brein heeft er baat bij als je het werkboek uitprint en met de hand 
meeschrijft. Dan onthoud je de informatie beter. Bovendien moet je 
langer nadenken over wat je opschrijft dan wanneer je alles digitaal 
verwerkt. 

T U S S E N S TAT I O N
Na het volgen van deze training ben je niet klaar met je zelfonderzoek; 
er bestaat niet zoiets als een eindstation. Zie dit als een heel waardevol 
tussenstation waar je even stilstaat om te mogen groeien. Die groei is 
niet alleen fijn, maar kan ook even pijn doen en confronterend zijn. Hou 
vol, gooi niet halverwege de handdoek in de ring. Waar pijn en weer-
stand is, is groei. 

P L A N
Je kunt voor jezelf een plannetje maken waarmee je ervoor zorgt dat 
je deze training ook echt afmaakt. We willen als mens veel, maar de 
uitvoering is soms lastig. 

Stel jezelf deze vragen:
• Waar ga ik aan deze training werken? 
• Hoe zorg ik ervoor dat dat een fijn plekje is? (Denk bijvoorbeeld 

aan favoriete chocola, thee, kaarsjes en bloemen).
• Hoe ga ik mezelf belonen nadat ik eraan gewerkt heb?

T I P S :
• Ga niet te lang door; je kunt beter een paar vragen per keer maken 

dan heel lang doorgaan. In het laatste geval is de drempel om een 
volgende keer weer te beginnen hoger.

• Licht eventuele huisgenoten in dat ze je even niet mogen storen.

Leg de lat niet te hoog, je bent goed bezig.

GROEI, ONTDEK EN GENIET VAN DEZE TRAINING!

Liefs,
De Eva-redactie
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V I D E O  1

Bekijk de startvideo met Griëtte en Margreet. 

Welkom, je bent begonnen, wat goed! In deze opdracht ga je je 
doelen zichtbaar maken. 

V I S I O N B OA R D  M A K E N
Om je doelen te bepalen mag je een visionboard maken. Door deze 
activiteit gaat je brein bewust en onbewust met de informatie aan 
de slag. Denk bij het maken van je visionboard na over jouw visie 
op het leven en over wat je allemaal nog wilt doen. 

Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Waar wil ik meer tijd aan besteden?
• Aan wie wil ik tijd besteden? 
• Waar wil ik in mijn eentje tijd aan besteden? 
• Welke uitspraak of welk motto spreekt mij aan?
• Wat is voor mij de fijnste manier om bij God te zijn?
• Waar ben ik blij mee in mijn leven?

Misschien ben je een beelddenker en gebruik je veel plaatjes; 
misschien heb je meer met woorden of met kleuren. Alles is goed, 
niks is fout, doe het op de manier die bij jou past.  

Zorg voor de juiste spullen:
• een schildersdoek of een stuk stevig wit karton in A3- of A4-formaat; 
• tijdschriften en oude boeken;
• een schaar;
• lijm;
• een vel wit A4-papier.
Je kunt je visionboard ook digitaal maken in een programma als Canva.

Neem er ruim de tijd voor en maak je bord op een plek waar je je 
ontspannen voelt. Gezellig muziekje aan, kopje thee erbij … maak er 
voor jezelf een fijn momentje van. Misschien vind je het wel fijn om het 
samen met je partner/vriendin/zus/moeder te doen.

Schrijf op het lege vel A4-papier hoe je je toekomst ziet aan de hand 
van de vragen.

Zoek hier nu passende afbeeldingen en teksten bij in de boeken, 
tijdschriften (Eva ) en online. Als je niet goed weet wat je dromen en 
verlangens zijn, kies dan plaatjes en woorden die je aantrekken. Doe 
het lekker op gevoel en denk niet te veel na.

Plak de afbeeldingen op als een mooie collage. Je bord mag helemaal 
vol zijn, maar misschien ziet het er juist wel heel rustig uit. Dat kun je 
helemaal zelf bepalen. 

Zet je bord op een zichtbare plek, zodat het je eraan herinnert waar je 
naartoe wilt en wat je doelen zijn. 

Geniet van het resultaat! 
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M O D U L E  1

Bekijk de 2de video met module 1.

Je bent aan de slag gegaan met je visionboard. We hopen dat dit 
je mooie inzichten heeft gegeven. In de video met module 1 hoor 
je wat hoogsensitiviteit in theorie en in de praktijk betekent en 
wat de wetenschap erover zegt. 

Je start met het maken van de test. Vink aan welke dingen je 
herkent. Daarna gaan we je er een aantal vragen over stellen. 

H S P -T E S T 
  Ben je gevoelig voor sfeer?
  Voel je aan hoe anderen zich voelen?
  Neem je emoties van anderen over?
  Voel je je snel blij, maar ook snel ongelukkig?
  Houd je van diepgang in contacten met anderen?
  Heb je liever een handvol goede vrienden dan veel vrienden?
  Denk je veel na en analyseer je graag wat er gebeurt?
  Voel je dat er meer is tussen hemel en aarde?
  Kun jij vaak voorspellen welke kant iets opgaat?
  Heb je veel inlevingsvermogen?
  Kunnen opmerkingen van anderen je diep raken?
  Wil je soms vluchten als het niet goed voelt?
  Heb je last van prikkels?
  Verveel je je snel, vind je het snel saai?
  Heb je veel tijd alleen nodig om op te laden?
  Kun je ontroerd raken door kunst, muziek of de natuur?
  Ervaar je snel pijn?
  Weet je snel wat het probleem is waar anderen dat niet zien?
  Ben je gevoelig voor licht, harde geluiden, geuren, smaken en/of 

      aanraking?
  Doe je dingen niet, omdat je bang bent om te falen?
  Schrik je snel?
  Presteer je niet goed als iemand met je meekijkt of je onder druk zet?
  Zeggen anderen dat je gevoelig of verlegen bent?
  Heeft cafeïne snel effect op jou?
  Vermijd je gewelddadige dingen op tv?
  Kun je slecht tegen onrecht?
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V R AG E N

Je hebt nu de test ingevuld, we zijn benieuwd hoe je dat ervaren hebt:

• Welke drie dingen uit de test zijn voor jou het meest aanwezig?

• Welke drie dingen ervaar jij het meest als positief?
 Hoe zou je deze drie dingen sterker kunnen inzetten in je leven?

• Welke drie dingen ervaar jij het meest als negatief?
 Hoe zou je deze drie dingen kunnen veranderen of verminderen in je 

leven?

• Welke punten verrassen je, waarvan je geen idee had dat die bij 
hoogsensitiviteit horen?

 Zijn deze herkenbaar voor je en wat voel je erbij?

• Welke dingen herken je van de onderstaande factoren?
  hoogbegaafd
  high sensation seeker
  extravert/introvert/ambivert 
  strong willed

Je bent meer dan je hoogsensitiviteit. Het is goed om je ook daar 
bewust van te zijn. Je hebt andere eigenschappen en je eigen unieke 
verhaal. Hieronder gaan we in op dat verhaal:

• Welke andere karaktereigenschappen ken je nog meer van jezelf, 
naast de eigenschappen die je in het lijstje hierboven hebt gezien?

• Vraag eens drie mensen die jou goed kennen of zij drie sterke punten 
van jou kunnen noemen. Dat kan best even spannend zijn, maar 
waarschijnlijk vinden ze het heel leuk om te doen. Geniet van de 
mooie antwoorden . 

• Herken je wat ze genoemd hebben? Wat zegt het over jou?
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• Zijn deze dingen belangrijk voor je? Wil je er meer mee doen?

Inmiddels heb je aan de hand van bovenstaande vragen kunnen con-
cluderen of je hoogsensitief bent. Ben je hoogsensitief? Beantwoord 
dan de vragen over jouw proces hieronder. 

• Wanneer en hoe kwam je erachter dat je hoogsensitief bent?

• Wat betekent het voor je om te weten dat je hoogsensitief bent?

• Wat zou je graag nog willen leren over je hoogsensitiviteit?

•  Wat zou je graag voelen bij je hoogsensitiviteit?

• Waar ben je blij mee?

• Wat zou je graag anders zien?

Je hebt gekeken naar de betekenis van hoogsensitiviteit en weet nu 
beter waar je staat. Je hebt door het beantwoorden van de vragen een 
beginpunt gecreëerd. Daar gaan we in de volgende module mee verder. 
Margreet vertelt je over de fases die je doorloopt vanaf het moment dat 
je erachter komt dat je hoogsensitief bent. 

Wat betreft de vragen en het werkboek: wat je ook hebt opgeschre-
ven, niks is fout, alles hoort bij jouw proces. Leg de lat niet te hoog voor 
jezelf, doe het stap voor stap. 
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M O D U L E  2

Bekijk de 3de video met module 2.

In de vorige module heb je veel geleerd over de eigenschappen van 
hoogsensitiviteit en heb je opgeschreven hoe jij tegen hooggevoelig-
heid aankijkt. Heb je al meer helder waar je staat en waar je naartoe 
wilt? In deze module gaan we kijken naar de fases die je doorloopt 
wanneer je erachter komt dat je hoogsensitief bent. Waar sta jij?

Deze fases doorloop je wanneer je erachter komt dat je 
hoogsensitief bent:

 FA S E  1   |   E R K E N N I N G 
Je bent hoogsensitief en zult voor jezelf moeten erkennen dat dit zo is. 
Zeg het desnoods hardop tegen jezelf of tegen iemand anders. (Zaadje 
van de citroenboom planten)

 FA S E  2   |   AC C E P TAT I E 
Nadat je erkend hebt dat je hoogsensitief bent, is het voor jezelf heel 
fijn als je deze eigenschap kunt accepteren. Dat is wat anders dan 
het omarmen en het met iedereen moeten delen. Het betekent dat je 
accepteert dat het een gegeven is waar je niks aan kunt veranderen. 
(Citroenboom begint te groeien)

 FA S E  3   |   E R M E E  L E R E N  O M G A A N 
Je hebt je hoogsensitiviteit geaccepteerd. Dat is een prachtig uitgangs-
punt. Nu is het tijd om te bekijken wat voor jou de voordelen en de 
nadelen zijn. Welke kenmerken zijn bij jou aanwezig? Wat werkt voor je 
en wat werkt tegen je? Van welke prikkels heb je last? Wat kun je doen 
om het jezelf zo gemakkelijk mogelijk te maken zodat jij en anderen er 

geen last (meer) van hebben? Vind je dit lastig? Ga boeken lezen, struin 
op het internet rond, ga op zoek naar een coach of therapeut die je kan 
helpen. (Citroenboom geeft bloemen)

 FA S E  4   |   E R  J E  K R AC H T  VA N  M A K E N :  WAU W ! 
Een pittige, maar prachtige fase. Je hebt in de vorige fase ontdekt wat 
hoogsensitiviteit voor jou betekent en nu ga je nog meer doorpakken. 
Waarin ben jij heel goed? Wat brengt hoogsensitiviteit jou? Er zijn altijd 
(verborgen) talenten die meekomen met deze eigenschap. En nu is het 
zaak dat je deze gaat ontwikkelen en versterken. Hoe kun je dit inzet-
ten voor jezelf en voor anderen? Kun je hier in je werk iets mee, kun 
je hier in je gezin een mooie stap mee maken? Wat kun je betekenen 
zonder dat je jezelf verliest? (Citroenboom geeft vruchten)

 FA S E  5   |   J E  D E N K E N  V E R A N D E R E N 
Terwijl je al deze fases doorloopt en bezig bent met groeien, gaat je 
mindset vanzelf mee. Zodra de eerste stapjes zijn gezet, gaan er allerlei 
luikjes open in je hoofd. Deze ga je verder ontwikkelen. Dat kan je 
leven lang duren, maar het gaat steeds makkelijker. Je wordt vrijer in 
je denken, krijgt meer rust en zult minder last hebben van emotionele 
dalen. (Limonade van citroenen, om uit te delen)

Deze vijf fases zijn natuurlijk niet voor iedereen exact hetzelfde, maar 
in grote lijnen geven ze weer waar je doorheen gaat en waar je naartoe 
kunt werken. 
• De citroenboom moet je sterk snoeien.
• Je moet wachten op de juiste rijpheid.
• Citroenen krimpen snel na het plukken.
• Ze hebben een zonnige en warme plaats nodig om te groeien.
• Limonade maak je om te delen.
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V R AG E N

• Waar sta jij nu, in welke fase zit je?

• Hoe voel je je daarbij?

• Welke fase zou je binnen nu en zes maanden willen bereiken?

• Wat wil je graag ontwikkelen?

• Wat heb je nodig om daar te komen? 

• Welke eerste stap kun je vandaag al zetten om daar te komen?

 

T E K E N I N G  M A K E N

In de video heb je veel gehoord over de citroenboom, een mooie meta-
foor voor hoogsensitiviteit. Welk beeld past bij jouw hoogsensitiviteit? 
Je mag een tekening maken om jouw hoogsensitiviteit uit te beelden. 
Door een tekening te maken prikkel je je brein op een andere manier en 
sla je informatie beter op. Kies een manier die bij jou past. 
Heb je andere of extra ideeën? Voel je vrij om die ook toe te passen. 
Je doet het voor jezelf, alles is goed. 

• Kies drie kleuren uit (potlood, pen, stift, digitaal, verf, etc.)

• Pak een vel papier en teken met de drie kleuren het eerste beeld 
dat bij jou opkomt als je aan je hoogsensitiviteit denkt. Als je dit niet 
direct helder hebt, kun je ook eens kijken wat er op je visionboard 
staat.

• Wat zegt het beeld dat je hebt getekend over de fase waar je nu 
staat?

• Is dit ook de plek waar je wilt staan?

• Als je wilt, kun je ook een beeld tekenen waar je wil komen te staan, 
met drie andere kleuren om het verschil aan te duiden. 

In deze module hebben we gekeken naar de fases binnen hoogsen-
sitiviteit en welke jij herkent. In de volgende module vertelt trainer 
Margreet over prikkels en overprikkeling. Wat zijn prikkels precies en 
hoe ga je ermee om?
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M O D U L E  3

Bekijk de 4de video met module 3.

In de vorige module hebben we gekeken naar de verschillende fases 
en waar jij nu staat. Je weet nu beter wat elke fase voor jou betekent. 
In de komende modules gaan we praktisch aan de slag, zodat je 
concreet kunt groeien in een leven met hoogsensitiviteit. In de video 
heeft Margreet verteld over prikkels en overprikkeling. Je gaat nu zelf 
ontdekken welke prikkels voor jou werken en welke niet, wat over-
prikkeling inhoudt en hoe je die kunt voorkomen. Tot slot leer je wat 
chronische overprikkeling is.

• Schrijf eens vijf positieve en vijf negatieve prikkels op. Deze lijst 
is eigenlijk eindeloos en je kunt hem blijven aanvullen. Leg de lijst 
op een zichtbare plek, zodat je elke prikkel – positief of negatief – 
direct kunt opschrijven.

• Welke prikkels voel je bij je zintuigen? Die prikkels kunnen zowel 
positief als negatief zijn (denk aan: muziek, stemmen, parfum, eten, 
aanraking):

 Horen: 
 Zien: 
 Ruiken:  

Proeven:  
Voelen: 

O P D R AC H T

• Focus je eens zes dagen op een van de zintuigen en schrijf aan het 
einde van de dag op:

DAG  1

Welk zintuig heb ik vandaag 
geobserveerd?

Wat voelde ik?

Wat gebeurde er met me?

Welke dingen heb ik als prettig 
ervaren bij dit zintuig?

Welke dingen waren juist 
minder prettig?

Wat zou ik in de toekomst meer 
willen doen of juist laten?

DAG  2

Welk zintuig heb ik vandaag 
geobserveerd?

Wat voelde ik?

Wat gebeurde er met me?

Welke dingen heb ik als prettig 
ervaren bij dit zintuig?

Welke dingen waren juist 
minder prettig?

Wat zou ik in de toekomst meer 
willen doen of juist laten?
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DAG  3

Welk zintuig heb ik vandaag 
geobserveerd?

Wat voelde ik?

Wat gebeurde er met me?

Welke dingen heb ik als prettig 
ervaren bij dit zintuig?

Welke dingen waren juist 
minder prettig?

Wat zou ik in de toekomst meer 
willen doen of juist laten?

DAG  5

Welk zintuig heb ik vandaag 
geobserveerd?

Wat voelde ik?

Wat gebeurde er met me?

Welke dingen heb ik als prettig 
ervaren bij dit zintuig?

Welke dingen waren juist 
minder prettig?

Wat zou ik in de toekomst meer 
willen doen of juist laten?

DAG  3

Welk zintuig heb ik vandaag 
geobserveerd?

Wat voelde ik?

Wat gebeurde er met me?

Welke dingen heb ik als prettig 
ervaren bij dit zintuig?

Welke dingen waren juist 
minder prettig?

Wat zou ik in de toekomst meer 
willen doen of juist laten?

DAG  6

Welk zintuig heb ik vandaag 
geobserveerd?

Wat voelde ik?

Wat gebeurde er met me?

Welke dingen heb ik als prettig 
ervaren bij dit zintuig?

Welke dingen waren juist 
minder prettig?

Wat zou ik in de toekomst meer 
willen doen of juist laten?
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Als de balans weg is en je te veel prikkels binnenkrijgt, krijg je last van 
overprikkeling. Met onderstaande vragen gaan we daar dieper op in. 

• Wat gebeurt er met jou bij overprikkeling? Hoe reageer je dan?

• Wat zou je kunnen doen op het moment dat je overprikkeling voelt 
aankomen?

• Welke prikkels werken niet voor jou, terwijl je ze wel blijft opzoeken? 

• Hoe zou je daar verandering in kunnen brengen?

• Wat zou dat je opleveren?

• Wat doe je nu, terwijl je in die tijd liever iets anders zou doen? 
Voorbeeld:
Ik doe nu: Liever zou ik:
tv-kijken een boek lezen
werken tijd met geliefden doorbrengen
huishouden sporten 

• Welke eerste kleine stap kun je zetten om dit te veranderen? 
 (Denk aan plannen, bespreken met anderen)

Deze module bevatte misschien best veel pittige informatie! Je hebt 
ontdekt wat prikkels zijn en wat ze voor je doen. Ook hebben we 
gekeken naar overprikkeling. In het werkboek ben je er zelf mee aan de 
slag gegaan. Uit al deze prikkels komen emoties voort. In de volgende 
module neemt Margreet je mee door emoties. Hoe kun je je voorberei-
den op de komst van emoties en hoe zorg je ervoor dat je emoties van 
anderen minder overneemt?
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M O D U L E  4

Bekijk de 5de video met module 4.

In de vorige module hebben we het gehad over prikkels. Prikkels kun-
nen positieve of negatieve emoties oproepen. Hoe ga je om met deze 
emoties? En zijn de emoties wel van jezelf of neem je de emoties van 
een ander over? In deze module gaan we hiernaar kijken. 
In de video hebben we het gehad over voorbereiding op de komst van 
emoties. In onderstaande opdracht gaan we een situatie uitwerken. 

Bedenk eens een situatie waar je tegen opziet, of waarvan je weet dat 
er veel op je af komt. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

• Wat is de situatie? (Bruiloft, verjaardag, vergadering, etc.)

• Hoe ga ik naar de locatie toe?

• Hoelang duurt de reis ernaartoe?

• Hoe ziet de locatie eruit?

• Welke mensen zijn daar?

• Wat is er te eten en drinken?

• Waar zijn de toiletten?

• Welke onderwerpen gaan er mogelijk besproken worden?

• Wanneer neem ik even een momentje om me terug te trekken?

• Waar doe ik dat?

• Welke emoties kan ik gaan voelen?

• Welke emoties kunnen er komen van anderen?

Beeld je deze dingen in, probeer te zien hoe de situatie er voor jou 
uitziet en wat je kunt gaan voelen. Op deze manier ben je voorbereid 
en ‘overkomt’ het je veel minder.
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Je voorbereiden op de komst van emoties van anderen is lastiger. 
De volgende vragen gaan over het overnemen van emoties.

• Bedenk eens op welke plekken je emoties van anderen overneemt? 
(Werk, kerk, tv, thuis, familie, vrienden, etc.)

• Hoe vaak gebeurt het dat je emoties overneemt?

• Hoe uit dat zich bij jou?

• Hoe zou je jezelf – mentaal en fysiek – een volgende keer kunnen 
beschermen? 

Weer een pittige module! We hebben gekeken naar emoties, hoe je 
ze kunt incalculeren en hoe je ze minder overneemt van anderen. We 
hopen dat je veel hebt mogen ontdekken om mee verder te gaan. 
Bedenk: het is niet allemaal in één keer anders. Je moet ermee oefenen 
en het je eigen maken. Het draait niet om trucjes, maar om het hele-
maal van jezelf maken.
Hierna volgt alweer de laatste module. En misschien wel de leukste, 
want we gaan kijken hoe jij meer kunt gaan genieten van je hoogsensi-
tiviteit. 
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M O D U L E  5

Bekijk de 6de video met module 5.

In de vorige module ging het over emoties, en hoe je hiermee kunt 
omgaan. Deze laatste module draait om het genieten van je hoogsensi-
tiviteit. Die mooie kanten wil je natuurlijk graag nog meer gaan ontdek-
ken. Daarvoor moet je op zoek naar de dingen die bij jou passen en die 
je energie geven. 

Balans vinden is geen doel op zich. Je blijft altijd op zoek en zult nooit 
volledig balans vinden. Maar je kunt wel zorgen voor een stevige basis. 
Om deze basis te leggen, is het nodig je leven in te richten zoals dat bij 
jou past. 

Hieronder stellen we je wat vragen, zodat je kunt ontdekken wat jij 
nodig hebt in je leven:

• Schrijf eens drie dingen op die je op een dag nodig hebt. 
   (kleine dingen: koffie, wandelingetje, alleen op een bankje in de zon, 

douchen, een paar bladzijdes lezen):

• Schrijf eens twee dingen op die je minstens eenmaal per week nodig 
hebt (iets groter: een gesprek met je partner, uitgebreid in bad, een 
lange wandeling, buiten de deur lunchen, een extra dag vrij):

• Schrijf eens één ding op dat je minstens elke maand nodig hebt 
(groot: een avondje weg met een vriendin, uit eten met je partner, een 
massage, een boswandeling, een weekendje weg, een bezoekje aan 
de sauna):

• Wat is de eerste stap die je kunt zetten om ervoor te zorgen dat je 
deze dingen gaat doen? 

 (bv. Plan ze in, bespreek ze met vrienden, familie of je partner).

Zintuigen zijn bij HSP’s net even sterker. Dat betekent ook dat je er 
extra van kunt genieten.

• Welke zintuiglijke ervaringen geven jou plezier? Schrijf per zintuig op 
waar je blij van wordt:

 Horen:  
 Zien: 
 Ruiken: 
 Proeven: 
 Voelen: 

Ga deze dingen ook lekker doen! Zorg dat ze een plekje krijgen in je 
planning, zodat je meer energie en plezier gaat ondervinden van je 
sterke zintuigen. 
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Hoe zou je nog meer kunnen genieten van je hoogsensitiviteit? Daar 
ga je mee aan de slag door de volgende vragen te beantwoorden: 

• Wat vond je als kind leuk om te doen?

• Wat vond je hier zo leuk aan? 

• Wat voelde je daarbij?

• Zou je daar nu ook nog van genieten?

• Wat zou je kunnen doen om dat weer in je leven te integreren?

We zijn aan het einde van de modules. We hopen dat de training je 
veel heeft gebracht. Onthoud dat dit maar een begin is. Geniet van je 
hoogsensitiviteit en van je proces, geniet met vallen en opstaan. 
In de video hierna vind je nog de antwoorden op de meest gestelde 
vragen.

N O T I T I E S
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Bekijk de afsluitende video met meest gestelde vragen met Griëtte 
en Margreet. 

Ten slotte nog een paar vragen om jouw proces te analyseren en 
vervolgstappen te kunnen zetten:

• Wat heeft deze training je gebracht? 

• Wat heb je als meest waardevol ontdekt? 

• Wat heb je geleerd?

• Wat zou je willen leren de komende tijd?

• Waarin ben je gegroeid?

• Welke stappen heb je gezet?

• Waar ga je vanaf nu meer van genieten? 

IF LIFE GIVES YOU LEMONS
MAKE LEMONADE
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