
wie krijgt het grootste 
stukje taart?

Als vrouw vullen we verschillende rollen in. Ik daag je uit om die één voor één
onder de loep te nemen. Welke impact hebben ze nu in je leven en op welke
manier wil je dat ze betekenis krijgen in de toekomst.
Volg de verschillende stappen en laat me even weten hoe het voor jou voelde. 

Stap 1: Hoe moet de taart verdeeld worden?

Vrouw (gewoon jezelf)
Mama (in welke vorm dan ook)
Werknemer
Collega
Baas 
Dochter

Geloof me, de clue met de taart, komt straks hoor. :)
Voor we de taart verdelen moeten we weten hoeveel mensen er zijn, kortom
hoeveel rollen jij opneemt. Maak dus eerste een lijstje met alle rollen die op dit
moment een invloed hebben in je leven.

Ik geef er een aantal als voorbeeld: 
Zus
Buurvrouw
Partner
Tante
Vrijwilliger
....

Stap 2: Wat betekenen deze rollen voor je?

Pleegouder: zorgen, structuur, afscheid
Werknemer: presteren, regeltjes, hiërarchie
ConfettiCoach: nog meer presteren, vrijheid, plezier 
Dochter: zorgen, verantwoording, flinke meisjes
...

Elke rol roept wellicht een aantal kenmerken op, soms positief soms negatief.
Beschrijf die kenmerken nu per rol die je noteerde. Denk er niet te veel over na,
maar schrijf de dingen op die als eerste bij je opkomen.

Een paar persoonlijke voorbeelden:

In mijn podcast vertel ik nog wat meer over deze rollen. :) 
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Stap 3: Wie krijgt het grootste stuk?
We komen tot de kern van de taart... van de zaak. 
Teken nu een grote cirkel en geef die verschillende rollen een stukje van de
taart. Hoe groter het stuk, hoe groter die rol een deel is van je leven... 

Stap 4: Welke taart vind jij het lekkerste?

Welk taartstuk is het grootst en is dit ok voor jou? 
Welk taartstuk mag wat groter zijn? 
Wie wil je liever geen taart meer geven?
Zijn er nog nieuwe taartstukken die je wil toevoegen? Welke?
Welke taart zou je elke dag wel willen eten?
Hoe ziet jouw ideale taart eruit? Teken die eens opnieuw!
Wat heb je nodig om tot die ideale taart te komen?
Wat is een eerste kleine stap die je kan zetten? 

Hoe goed zorg jij voor die "ik - rol"?
Kan je dit stuk taart groter maken?
Wie of wat houdt je tegen om dit nu nog niet groter te maken? 

En nu komt het leukste, want we gaan onze taart gaan aanpassen. Je kan
onderstaande vragen gewoon voor jezelf beantwoorden of er over journallen.

En dan tot slot een heel persoonlijke vraag. De ervaring leert me dat die "ik -
rol" heel vaak op de laatste plaats komt.

Veel succes met deze oefening!
Meer info: www.confetticoach.be of via Instagram @confetticoach.


