
Als zorg- of hulpverlener zorg je 
dagelijks voor anderen. Maar ben 
je ook sterk in zelfzorg?

Neem deze kaart bij de hand tijdens een 
koffiepauze of een teamoverleg en deel je 
antwoorden met je collega’s.

Wat neem ik mee uit de voorbije 
periode? Wat heeft het me geleerd?

Wat betekent zelfzorg voor mij?

Wat zijn mijn kwaliteiten? Waar ben ik 
goed in en waar mag ik trots op zijn? 

Hoe kan ik tijd vrijmaken voor de 
belangrijke zaken in mijn leven?

Wie of wat is een bron van steun? 
En waarom? 

TIP: Plan deze week een 
bewust moment van rust in
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Als zorg- of hulpverlener zorg je 
dagelijks voor anderen. Maar ben 
je ook sterk in zelfzorg?

Neem deze kaart bij de hand tijdens een 
koffiepauze of een teamoverleg en deel je 
antwoorden met je collega’s.

Wat zijn mijn signalen dat ik over 
mijn grenzen aan het gaan ben? 

Hoe voel ik me echt vandaag? 

Wat geeft mij me het meeste energie 
binnen mijn job?

Wat heeft me de voorbije periode 
ontroerd? 

Wat doet jouw collega als hij/zij 
een moeilijke dag heeft? 

TIP: Schrijf op het eind van 
deze werkdag een mooi 
moment van de dag neer 
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Als zorg- of hulpverlener zorg je 
dagelijks voor anderen. Maar ben 
je ook sterk in zelfzorg?

Neem deze kaart bij de hand tijdens een 
koffiepauze of een teamoverleg en deel je 
antwoorden met je collega’s.

Bij wie kan ik terecht op moeilijkere 
momenten? 

Waar bots ik soms op binnen mijn job?

Hoe zou ik mijn team omschrijven? 
Waar liggen onze sterktes?

Wat helpt mij ontspannen na 
een uitdagende dag? 

Waar ben ik vandaag dankbaar 
voor? 

TIP: Probeer eens een 
buikademhalingsoefening uit
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Als zorg- of hulpverlener zorg je 
dagelijks voor anderen. Maar ben 
je ook sterk in zelfzorg?

Neem deze kaart bij de hand tijdens een 
koffiepauze of een teamoverleg en deel je 
antwoorden met je collega’s.

Waar haal ik voldoening uit 
binnen m’n job? 

Wat is mijn persoonlijke sterkte? 

Wat heb ik op dit moment nodig? Hoe 
kan ik hier vandaag tijd voor maken?

Wat is voor mij prioriteit binnen 
m’n job? 

Wat helpt me te 
onthaasten/vertragen?

TIP: Geef vandaag een 
compliment aan een collega
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