
MEER FOCUS? 

EN KAN JE EEN ENERGIEBOOST GEBRUIKEN?
Ga dan nu aan de slag met de focus en energieBOOST checklist!

checklist



Op de volgende pagina's vind je de energieBOOST checklist met tips 
voor nog meer energie en focus. 

Luister ook de bijbehorende podcast of kijk de video met extra uitleg zodat je op de juiste 
manier met de checklist aan de slag gaat!   

 
Als je een hoog energieniveau hebt, dan kan je met nog meer focus werken. Dat is de reden 
dat ik eerst de energieBOOST tips met je deel. Ga praktisch aan de slag met gezonde voeding, 

goed slapen, bewegen maar zorg ook voor structuur. 
 

Ik wil je uitdagen om nog meer routines aan te brengen aan je dag en met focustaken te 
werken. Zodat je de regie pakt in plaats van dat je op de automatische piloot leeft. Start met 
een ochtendroutine zodat je in de ochtend even tijd voor jezelf maakt, zodat je daarna vol 

energie de dag begint.  
 

Veel plezier ermee!  
 

hoe werkt de checklist? 

Klik hier en 
luister de podcast

Klik hier en 
check de video

https://soundcloud.com/sannevanpaassen/focus-en-energie-in-crisis
https://youtu.be/6nFt2tc2hVE


ENERGIEBOOST CHECKLIST Week: 
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ENERGIEBOOST TIPS 
Datum: 
 

BODY MIND

LOVE VOLDOENING

Peak Performance Methode | Hulp nodig met invullen? www.sannevanpaassen.nl 

✅ start de dag met rust: maak een            
     ochtendroutine 
✅ wees dankbaarheid 
✅ wees bewust van je ego-aap: 
     "wil jij dit écht?" Is het antwoord            
     "NEE":  dan is je ego aan het woord 
✅ heb een peptalk klaar! 
 

✅ zorg voor een body-mind connectie          
     d.m.v. ademen/yoga/koud douchen(!) 
✅ zorg voor beweging tijdens je werk! 
✅ als je sport: beweeg ontspannen! 
✅ eet gezond: zo puur natuur mogelijk 
✅ slaap minimaal 8 uur 
✅ creëer rust (me-time) gedurende de dag 

✅ droom groots en schrijf dit op 
✅ visualiseer dagelijks je droom  
✅ zet dagelijks kleine stapjes richting je    
    droom 
✅ zeg nee: nee zeggen tegen een ander  
    betekent, ja zeggen tegen jezelf!  

✅ doe iedere dag 20 minuten wat je echt    
     heel leuk vindt 
✅ investeer tijd en energie in je relaties,      
     met je partner en vrienden 
✅ geef! Wat je geeft, ga je ook ontvangen 
✅ gun jezelf het aller beste 
 



FOCUS CHECKLIST
Datum: 
 

Hoeveel tijd:            Beloning: 
Dagelijkse focus scorecard 
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✅ start de dag met je focustaken - dus start niet met je e-mail of socialmedia. 
✅ kies drie focustaken uit en schrijf deze op met tijdsplanning. 
✅ zet alle notificaties op je telefoon en laptop uit. 
✅ werk in sprints: 25 minuten vol focus - 5 minuten ontspanning/bewegen. 
✅ luister naar binaural beats tijdens een taak waaraan je gefocust wil werken. 
✅ werk in bulk: cluster de taken die hetzelfde zijn.  
✅ zoek een buddy die jou accountable maakt. 
✅ maak een plan en heb de hoofdzaken en bijzaken helder.  
✅ focus je op het proces in plaats van op het resultaat. 

Bepaal dagelijks drie focustaken: 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 



Begrippenlijst. 
Wat is een body-mind connectie? Om 
vol energie te zitten is het belangrijk 
dat je jouw zorgelijke gedachtes los 
laat. Dat doe je door letterlijk en 
figuurlijk te bewegen en je lichaam te 
gaan voelen. 
Dit doe je door: 
 

Claim nu je 
doorbraaksessie. 

Boek hier nu vrijblijvend 
een gratis call

koud te douchen, 
intunen in je lichaam: ga rustig 
ziitten en voel je lichaam. 
bewegen/sport met de focus 
op je zintuigen: wat hoor je, 
wat zie en je wat voel.

http://www.sannevanpaassen.nl/podcasts


Winnaars komen in actie. 
Pakken de regie. Zien kansen. 

Gaan het gewoon doen! 
 

Tof dat je deze checklist hebt 
gedownload. Plan tijd in. 

Voor jezelf. Om energie te 
tanken. Zodat je nog meer gaat 

winnen. Op jouw manier. 
 

Winnaars verliezen nooit. 
Winnaars ontdekken alleen hoe 
ze dingen beter kunnen doen. 

Klik hier en luister de 
peak performance podcast. 
De podcast voor winnaars.

http://www.sannevanpaassen.nl/podcasts

