
 

    

Het Levenswiel 
 

Het Levenswiel is een krachtig instrument dat snel en duidelijk inzicht geeft in waar je nu op 
dit moment staat in je leven.  Het meet hoe tevreden jij bent met de verschillende contexten 
in jouw leven en hoe de balans is. 
Het Levenswiel bestaat uit een cirkel met taartpunten, die de verschillende contexten 
vertegenwoordigen die voor jou belangrijk zijn. 
 
Enkele voorbeelden van contexten voor in jouw Levenswiel: 

• Werk & Carrière 
• Gezondheid 
• Familie & Vrienden (kan ook als twee aparte contexten) 
• Relatie en liefde 
• Persoonlijke Groei 
• Ontspanning & Plezier 
• Me-time 
• Maatschappelijke bijdrage 
• FInanciele staat 
• Hobby 
• ……………… 
• ……………… 

Iedere context geef je een waarde van 0 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). 
De waarde 0 ligt precies in het middelpunt van de cirkel en de waarde 10 ligt aan de rand 
van de cirkel. 
 
Na het invullen ontstaat er een soort wiel en is in één oogopslag te zien of 

• Het een wiel is dat goed draait of dat er een disbalans is. 
• Welke categorieën hoger of lager scoren en hoe tevreden je dus bent over de 

verschillende contexten. 

Neem de tijd om het Levenswiel in te vullen. 
Volg daarbij het stappenplan. 
  



 

    

 
 

Stappenplan voor het invullen van het Levenswiel: 
 

1. Neem de belangrijkste contexten uit je leven en schrijf deze op het geprinte blad bij het 
Levenswiel.  
Per context 1 taartpunt. 
Heb je minder dan 8 contexten, voeg dan punten samen. 
Heb je meer dan 8 contexten splits dan een context. 
 
2. Geef per context jouw waarde aan op schaal van 0 – 10. 
Kleur de taartpunt tot dit cijfer in. 
 
3. Reflectie: 
Wat valt je op aan jouw Levenswiel? 
• Hoe tevreden ben je met wat je ziet? 
• Wat herken je? 
• Waar ben je verbaasd over? 
• Wat is de ideale score voor elke categorie? 
• Welke context mag meer aandacht? 
• Welke score zou je willen, na bijvoorbeeld een maand, na 3 maanden, na 6 maanden en na 
een jaar? 
 
4. Actie: 
Welke eerste kleine stap kun je zetten zodat je (nog) meer tevreden bent over jouw leven? 
Veel succes!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In deze werkvorm zit zoveel meer dan je in eerste instantie vermoedt. 

Nieuwsgierig? 

Kom naar onze gratis informatieavond of bekijk ons aanbod op 

www.detrainingsboerderij.nl 
  

https://www.detrainingsboerderij.nl/wp-content/uploads/2018/11/Levenswiel.pdf
http://www.detrainingsboerderij.nl/
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