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Drookwerk-reeks: Geld verdienen met je passie  
Werkblad Tijd voor creativiteit 
 
 
Als je weet waar je veel energie van krijgt, waar je enthousiast van wordt EN hoe je een 
bijdrage wilt leveren dan heb je jouw droom in zicht en kun je wonderbaarlijke doelen 
bereiken. Voor jezelf en de wereld om je heen. 
 
Start daarom met jezelf deze krachtige richting- en energiegevende vragen te stellen: 
 

1. Wat is het gekste, gaafste idee waar ik vandaag nog mee zou willen beginnen? 

2. Wat voor succes en mogelijkheden levert de realisatie hiervan me op? 

3. Hoe voel ik me als ik dat idee uitvoer? 

4. Wat zijn de eerste stappen om deze droom dichterbij te brengen? 

5. Welke momenten van de dag benut ik om te dagdromen, reflecteren, spannende plannen 

maken? 

6. Hoe ik mezelf toestaan te dromen over alles dat mogelijk is zonder de mitsen en maren te 

bedenken? 

7. Hoe herinner ik mezelf dagelijks aan wat ik meer aandacht wil geven? 

8. Hoe besteed ik meer aandacht aan de dingen waar ik energie van krijg? 

9. Waar wil ik minder aandacht aan besteden omdat het me tegenhoudt? 

10. Wat kan ik vandaag doen om mezelf te inspireren? 

11. Wie wil ik graag helpen en waarom? 

12. Wat zorgt ervoor dat ik mezelf tegenhoud? 

13. Wat is (als ik eerlijk ben tegen mezelf) het leukste in mijn leven? 

14. Waarom geef ik dat minder aandacht dan ik eigenlijk zou willen? 

15. Welke van deze vragen is voor mij het belangrijkste en houd ik mezelf vanaf nu elke dag 

voor? 

Omschrijf nu je droomdoel in een paar korte zinnen. Gewoon wat er nu bij je opkomt. 
 
Schrijf daaronder welke 3 dingen je gaat doen die je leuk vindt en je energie geven. 
Passen ze bij je doel? 
 
Ja? Go for it! 
 
Nee? Kijk of je droom voldoende energie geeft en of er voldoende inzit van waar je echt 
plezier aan beleeft. Kijk of de 3 acties voldoende energie geven en of je er echt plezier aan 
beleeft. Pas eventueel wat aan. 
 
Ik hoor graag wat het je brengt en wens je veel succes! 
 


