
ENERGIEDAG
BOEK

@even-coaching

va
n.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.



01 Wat is stress?

02 De fysiologie van stress

03 Het verband tussen energie en stress

04 Weet jij nog wat je energie geeft?

05 Jouw energiedagboek

INHOUD

Met jouw energiedagboek gaan we

samen op zoek naar jouw

stressprofiel. Hoe ervaar jij

stress op fysiek, emotioneel,

relationeel en mentaal vlak.

Daarnaast gaan we op zoek naar

jouw energievreters en

energiegevers!



Je reactie echter is wel dezelfde als de oermens die
in het verleden werd geconfronteerd met gevaar.
Je gaat vechten. Het bloed gaat naar je kaken, je
armen. Vechten doen we vaak niet meer maar we vechten
wel van binnen. We exploderen letterlijk binnenin.

Sommigen gaan  vluchten. Vluchten kan je letterlijk
doen maar ook soms in je hoofd of door vluchtgedrag te
hanteren. Dit vluchtgedrag neemt vele vormen aan:
online shoppen, een glaasje wijn, pijnstillers,
scrollen op FB,…

Stress is een instinctieve reactie van ons lichaam die gericht is op overleven. Wanneer er
gevaar of dreiging dreigt, dan gaat ons lichaam reageren om ons in een staat van paraatheid
te brengen en in veiligheid te brengen.

WAT IS STRESS?

Deze dreiging of gevaar is niet zoals in de oertijd een krokodil of een beer. Het kan van
alles zijn: een uitnodiging tot sollicitatiegesprek, een presentatie die je moet geven, de
veelheid aan taken die op je wachten….

Een derde mogelijke reactie is bevriezen. Je komt tot
niets meer en valt letterlijk stil.

Een vierde reactie is volgzaam worden. Je gaat alles doen wat je leidinggevende,
partner, kinderen vragen. Dit is meestal heel onbewust. Wat jezelf wil, ben je een
beetje vergeten.



DE
FYSIOLOGIE
VAN STRESS

Wanneer we niet in stress zijn, dan is ons lichaam vooral bezig met het opnemen van
voedingstoffen, de werking van je immuunsysteem, de opbouw van cellen, kortom groeien.
In een gevaarmodus, wanneer je onder stress staat, dan worden die processen naar de
achtergrond geschoven en treden je stressmechanismen in werking:
• Je produceert cortisol, het stresshormoon
• Je reflexen worden gestimuleerd
• Je bloeddruk en hartslag gaan omhoog
• Eiwitten en glycogeen in de spieren worden omgezet in glucose zodat je extra energie
hebt om te reageren
• Er komen stoffen vrij waardoor je geen pijn voelt

Verschillende fasen van stress

De groene fase is de fase van evenwicht. 



In de gele fase word je geconfronteerd met een prikkel,
een stress-prikkel. Je lichaam gaat in alarm en maakt
adrenaline aan. Normaal gezien ga je daarna terug naar de
groene, evenwicht fase. 

Wanneer er echter te veel en te lang prikkels zijn en je
niet in rust geraakt, dan ga je naar de aanpassingsfase.

Je lichaam gaat cortisol aanmaken om weerstand te bieden.
Blijven de stressprikkels aanwezig, dan kost het je zoveel
energie dat je uitgeput geraakt.

Twee belangrijke stresshormonen

Adrenaline en cortisol zijn hormonen die je lichaam automatisch aanmaakt in je bijnieren.

Adrenaline
 Zorgt voor een snellere hartslag en hogere bloeddruk
 Zorgt ervoor dat er meer bloed gaat naar spieren en hart en minder naar je huid en
ingewanden
 Je spijsvertering komt op een laag pitje zodat er hier niet teveel energie naar gaat
 Snellere werking van je zenuwstelsel
 De energievoorraad opgeslagen in je lever en spieren komt vrij in de vorm van glycogeen
waardoor je glucosegehalte of ook wel bloedsuikerspiegel genoemd, in je bloed sterk stijgt.
Om deze reden is het belangrijk om suikers en alcohol te mijden als je in stress bent.

Cortisol
 Als gevolg van de adrenaline wordt er cortisol geproduceerd.
 Wordt bij chronische stress permanent aangemaakt
 Zet een rem op dopamine en serotonine (gelukshormonen)
 Zorgt voor een nog sterkere stijging van je bloedsuikerspiegel
 Tijdelijke uitschakeling van je immuunsysteem
 We gaan minder voelen als we over onze grenzen gaan



Wat merk je op bij stress 

Iedereen is anders en ervaart stress dus anders. Maar een aantal zaken zijn toch
herkenbaar.

 Plannen wordt moeilijker. Plannen zit niet in ons oerbrein of reptielenbrein
 Je vervalt in oude patronen
 Je maakt geen ontspanningshormoon aan
 Je hebt geen zin in verbinding, intimiteit
 Je ervaart huidproblemen
 Je zweet meer want je lichaam wil afkoelen
 Je handen en voeten zijn koud want al je energie gaat naar je benen om te vluchten of
je armen om te vechten
 Restless legs of rusteloze benen als je gaat slapen
 Je bent moe, doodmoe
 Je ziet soms zaken extremer, negatiever dan dat anderen die zien of bedoelen bv smiley
in mail van baas

Moeten we dan altijd in die groene zone blijven?

Routinetaken
Iets bekend uitleggen aan collega’s
Herhaling van het gekende

Presentatie geven voor een grote groep mensen
Een belangrijk persoon ontmoeten
Iets moeilijk leren dat je niet kent
Naar jezelf kijken en hierover communiceren

We gaan even terug naar het schema met de verschillende fasen van stress.
De groene fase is de comfortfase. Je zit in je gewoontes, op je gemak. Alles is rustig en
misschien ook saai. Hier vinden we:

In deze fase neem je informatie op, je begrijpt die en je krijgt inzichten.
De gele, oranje fase, ook wel positieve stresszone of strechzone genoemd, is niet meer zo
comfortabel. Maar wel leuk en spannend. Je beheerst niet alles en daardoor wordt het
moeilijker en spannender. Je maakt in deze fase adrenaline aan. Je hart slaat sneller, je
ademhaling versnelt, je gezicht wordt rood of net bleek, je zweet,…

In deze fase gaan we groeien. Het is niet enkel toekijken, jij wordt deel van wat je aan het
doen bent.



pn

Wanneer we echter niet terug naar de rustfase terugkeren en de positieve stress en
spanning omslaan in negatieve overmatige spanning, dan slaan we in paniek, worden we
emotioneel, we reageren niet meer bewust en beheerst. We reageren uit ons emotioneel brein
of oerbrein. We zitten in de rode fase of ook wel de overloadfase genoemd.

Doordat ons lichaam ons wil beschermen, voelen we soms de pijn niet. Mogelijks hebben we
in het verleden ook geleerd om door te gaan, sterk te zijn. Wat de reden ook is… we gaan
door tot in de fase na de rode fase, de autopilotfase. Ik noem dit de grijze fase. 

In de grijze fase overleven we. Ons lichaam is gestopt met de prikkels te registreren die
binnenkomen. Er zit als het ware een dam tussen het hoofd en het lichaam. De prikkels zijn
er nog wel maar we doen er niks mee. Burnout is dan ook een energiestoornis, je wil wel
maar kan niet meer. En neen het zijn net niet de zwakke mensen die hier geraken maar wel
zij die blijven doorgaan…
Vaak is er  één enkel moment dat aanleiding geeft tot breken. Maar er gaat hier dus een
lang proces aan vooraf. 
Je hoeft niet altijd in de groene fase te blijven maar wel er regelmatig naar terugkeren.
Het eerste wat we dan ook gaan doen is op zoek gaan naar jouw groene rustpunten.



Stress of prikkels zijn als de

elektriciteit die een machine

gebruikt om te functioneren. Een

beetje stress doet ons vooruit

gaan, groeien!

Maar als we te lang en/of te veel

stress hebben, dan zullen we meer

energie en soms te veel energie

gaan verbruiken.

Er zijn verschillende vormen van

prikkels: fysiek, emotioneel,

mentaal en relationeel. Als ik

teveel stress ervaar, dan krijg ik

hoofdpijn en slik ik dus meer

dafalgan. Ik ben negatief en kan

mijn lief niet veel meer goed voor

me doen. Maar ik krijg ook echt

een stressknobbel in mijn nek.

Doordat ik deze signalen

ondertussen goed ken, weet ik

wanneer ik teveel stress heb en

wanneer ik dus dringend mijn

batterij moet aanvullen met

energie want er loopt te veel

energie uit!

HET VERBAND
TUSSEN
ENERGIE EN
STRESS

pn



Raar maar waar! Wanneer we ons niet goed voelen gaan we als eerste die

dingen die ons energie geven niet meer doen.

Wandelen, kleien, kunst kijken, praten met mijn lief zijn mijn

energiegevers en ja hoor als ik in overdrive ben en dus meer stress

ervaar, zijn dit de eerste dingen die ik laat. Het lijkt dan alsof ik

MOET wandelen, MOET kleien, MOET praten met mijn fantastisch lief.

Wanneer je chronische stress ervaart heb je vaak al een hele tijd al

die energiegevers naar de achtergrond geduwd. Misschien liggen ze

onder het stof of misschien is het ook tijd om nieuwe te ontdekken.

Belangrijke energiegevers die voor iedereen werken zijn: slapen,

beweging, gezonde voeding, plezier en relaxatie. Zelfs als je genoeg

energie hebt is het belangrijk om deze energiegevers een plek te geven

in je leven. Hierover later meer.

Meer energie gaat de energievreters niet laten verdwijnen. Maar je

bouwt reserve  op en je hebt energie om onderliggende zaken, de lekken

of energievreters, genoemd aan te pakken

WEET JIJ NOG
WAT JE
ENERGIE
GEEFT?



BATTERIJ OPLADEN
=ENERGIE VERHOGEN
Je batterij opladen betekent dat je de hoeveelheid energie die je dagelijks

beschikbaar hebt groter maakt. 

Wat stop jij allemaal in je batterij? Tot hoever is ze momenteel gevuld?

Er zijn 5 basiselementen die in ieders batterij zouden moeten zitten. We

bespreken ze hierna. Hoe zijn deze batterijen bij jou gevuld?

Slaap Relaxatie
Bewegen

FunVoeding



slaap zoveel dat je nodig hebt om de volgende dag fris op te staan
probeer iedere dag op hetzelfde tijdstip te gaan slapen en op te staan
lichaamsbeweging in de ochtend of de vroege namiddag verbetert de slaap
vermijd cafeïne houdende dranken in de namiddag en avond
het chronisch gebruik van nicotine verstoort de slaap omdat nicotine opwekkend is
vermijd alcohol, zeker 's avonds. Alcohol zorgt voor sneller inslapen maar zal je
slaap verstoren in de tweede helft van de nacht
als je niet kan slapen, sta dan even op en ga terug slapen als je je moe voelt
als je veel piekert, doe dan even een pieker moment voor het slapen. Schrijf je
gedachten neer in een boekje en leg het dan weg
vermijd blauw licht van gsm, tablet minstens 1 uur voor dat je gaat slapen
luister naar ontspannende muziek
drink kamillethee, valeriaan, warme melk of eet een banaan ( deze bevat slaap
bevorderende aminozuren)
doe in de namiddag ( tussen 13:30 en 15:30) een powernap van 90 minuten. Heb je niet
zoveel tijd? Zet dan je wekker op 15 minuten. Dit is de tijd die je nodig hebt om in
je diepe slaap te komen.
lees enkele bladzijden
doe ontspanningsoefeningen (hartcoherentie, ademhaling)

pn
SLAAP

Is toch logisch; als je moe bent slaap je! Toch

merken we dat veel mensen te weinig slapen en

rusten. Zeker als je stress ervaart heeft je

lichaam rust nodig. Doe je dat niet, dan doe je aan

roofbouw.

Men stelt 8 uur slaap als gemiddelde voorop. In

praktijk merken we dat weinig mensen dit gemiddelde

slapen

 

E N K E L E  T I P S
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Mijn slaapritueel



VOEDING

Basisvoedsel en aanvullend voedsel
In principe heeft ons lichaam voldoende aan fruit, groenten (= basisvoeding, je kan deze eten zonder te bewerken) en granen,
peulvruchten, melkproducten en eieren (= aanvullend voedsel) om ons te voorzien van brandstof. 
Drie maal per dag een gezonde maaltijd nuttigen geeft ons lichaam de brandstof die het nodig heeft. 
Toch zijn er twee voedingsmiddelen die wat meer aandacht verdienen omdat ze een rechtstreekse invloed hebben op stress:
alcohol en suiker.

Zoals je ondertussen al weet

heeft stress een zeer uitputtend

effect? Ons lichaam is onze

batterij, onze voeding onze

brandstof. Hoe meer brandstof,

hoe meer energie!

Er is voeding die veel energie

geeft, maar er is ook voeding die

ons uitput en ons gevoeliger

maakt voor stress.

pn

Wanneer je lichaam in stress is, dan

maakt jouw lichaam het stresshormoon

cortisol aan. Cortisol wordt

afgebroken door je lever. Net zoals

alcohol.

Om alcohol af te breken, heeft je

lichaam twee dagen nodig. 

Als je lever volop bezig is de alcohol

af te breken, dan kan hij geen

cortisol af breken waardoor het

cortisolniveau of stress niveau hoog

blijft.

Sugar? No thanks,
I'm sweet enough

Een van de grootste boosdoeners op het

vlak van energie is suiker en dan

vooral geraffineerde suiker. Deze komt

snel in je bloedstroom en veroorzaakt

daar pieken en stort dan in waardoor we

meer suiker nodig hebben. 

Een tweede reden naast de pieken om

suiker te vermijden wanneer je stress

hebt, is het feit dat wanneer je in

stress bent, je bloedsuikerspiegel

sowieso al verhoogd is...dus extra

suiker dient vermeden te worden

Alcohol

Zijn er zaken die jij wil aanpassen aan je voeding?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................



Fysiek Emotioneel Mentaal Omgeving

 

Om voldoende energie op te laden is ontspanning natuurlijk ook een niet te

onderschatten element. Door te ontspannen kan geblokkeerde energie terug stromen

en overtollige spanning worden losgelaten. Om goed te ontspannen is het belangrijk

om eerst te ontladen. Je kan niet ontspannen als je spieren stijf zijn van de

stress. 

Ontladen is een heel persoonlijk iets. Iedereen heeft zijn eigen manier. Je kan

het vergelijken met een ballon die gespannen staat van al die dingen die op dat

moment spelen in je leven. Sommige mensen gaan met een naald de ballon kapot

prikken om de spanning weg te doen, dit noemen we explosief ontspannen. Anderen

laten de ballon rustig leeglopen en kiezen voor rustig ontspannen. Beide zijn

prima!

Je kan ontladen op verschillende manieren: fysiek, emotioneel, mentaal en

omgeving.

In onderstaande tabel lees je enkele voorbeelden...vul jij jouw manier aan?

RELAXATIE

raad/advies
vragen
steun/hulp vragen
deel uitmaken van
een groep
gelijkgestemden
verbinding voelen
.................
.................
.................

Rustig:

 

iets nieuws leren
lezen
relativeren
inzicht verwerven
meditatie
alleen zijn
...................
...................
...................

Rustig:

 
 
 

genieten algemeen
rust en ruimte
opzoeken
genieten van hier-
en nu
film
loslaten
afstand nemen
...................
...................
...................

Rustig:

wandelen

fietsen
massage/saun
a

yoga

ontspanning

soefeningen

knuffelen

koken

creatief

bezig zijn

...........

...........

...........

Rustig:

boksen/slaan
intensief
sporten
schreeuwen
lachen
spelen
opruimen
sex
.............
.............
.............

Explosief:

 

huilen
roepen
woede uiten
ontploffen
.................
.................
.................

Explosief:
quiz
iets van je
afschrijven
muziek maken
oplossingen vinden
plannen
.................
.................
.................

Explosief:
ventileren bij
anderen
probleem
bespreken
samen dingen
doen
wedstrijd
iets in groep
doen
...............
...............
...............

Explosief

 



RELAXATIE
Zoals je dus al las is het belangrijk om regelmatig te ontladen en te ontspannen. Je kan
niet gaan ontspannen als je lichaam stijf staat van de stress.
Je kan oefeningen toepassen die meer gericht zijn op je geest zoals leren relativeren,
stoppen met piekeren, visualiseren,...hierover later meer
Daarnaast zijn er ook meer lichamelijke technieken zoals ademhalingsoefeningen,
hartcoherentie, yoga,massage,..
Beide manieren gaan ervoor zorgen dat het cortisolgehalte in je lichaam vermindert en je
gelukshormoon toeneemt. Hierdoor ga je je beter kunnen ontspannen en ook tijdig signalen
herkennen en je gaan ontspannen. Als we regelmatig ontspannen wordt onze creativiteit
groter, gaan we ons beter kunnen concentreren. We worden mentaal sterker en onze angsten
en depressieve gevoelens nemen af.

Ademhaling
zoek een comfortabele houding
sluit je ogen als dat goed voelt
richt je aandacht op je ademhaling en voel hoe die op en neer
gaat, helemaal vanzelf
geef aandacht aan dit natuurlijke ritme
leg je hand op je borst en het andere op je buik
probeer zoveel mogelijk uit je buik te ademen

Bodyscan
zoek een comfortabele houding op de grond

sluit je ogen als dat goed voelt

bij de bodyscan ga je je aandacht brengen naar de verschillende delen van

je lichaam die contact maken met de grond

Op deze site vind je een voorbeeld: https://niceday.app/library/oefening-

de-bodyscan/

Hartcoherentie

Neusademhaling
Plaats je wijs- of middelvinger tussen

Druk met je rechter duim de rechterkant 

Sluit nu met je rechter ringvinger je linker neusgat af en laat je duim los.
Adem lang en diep uit door je rechter neusgat.
Adem ook weer diep in door je rechter neusgat en houd je adem weer even vast.
Druk met je duim je rechter neusvleugel dicht en adem uit door je linker neusgat.

   je wenkbrauwen.

   van je neus dicht en adem vervolgens diep 
   in door je linkerneus gat. Houd je adem even vast.

 

Hartcoherentie is een korte benaming voor een coherent hartritmepatroon. ‘Coherent’ betekent
‘samenhangend’. Er is sprake van een hoge hartcoherentie als jouw hartritme mooi samenvalt
met jouw ademhaling. Bij een lage hartcoherentie valt jouw hartritme niet goed samen met
jouw ademhaling. Wanneer je last hebt van stress, is er sprake van een lage hartcoherentie. 
Ben je benieuwd hoe het gesteld is met jouw hartcoherentie?  Zet een timer op drie minuten
en probeer zo autonoom mogelijk te blijven ademen. Tel hoe vaak je in deze drie minuten
ademhaalt. Na deze drie minuten deel je het aantal getelde ademhalingen door drie en zo weet
je hoeveel ademhalingen je ongeveer gemiddeld per minuut doet. Gemiddeld ligt het aantal
ademhalingen op 16 per minuut. 
Het is mogelijk om je hartcoherentie te trainen. Dit kan je doen door drie keer per dag voor
5 minuten, bewust 6 tellen in te ademen en 4 uit. Je kan dit ondersteunen door een app.

 

https://www.psyned.nl/stress/


BEWEGEN
Beweging of in beweging blijven is een heel belangrijke factor in onze energie-opbouw.
Natuurlijk is het belangrijk om goed te doseren, in de eerste fase is het vooral
belangrijk om uit te rusten.
Je hoeft niet veel te bewegen maar wel iedere dag een 30 minuutjes aangepast aan jouw
niveau en conditie. Door te bewegen bouwen de cortisol af in ons lichaam.

Ieder schoentje staat
voor 30 minuten

mindful bewegen.
Hoeveel schoenen kan

jij shoppen op een
week?

Welke veranderingen wil ik voor mezelf op het vlak van bewegen?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.............................................................................................



Fysiek Emotioneel Mentaal Omgeving

dansen, drummen,

trampoline,

fietsen,

wandelen,

lachen, korte

wandeling,...

slogan voor

jezelf, dankbaar

zijn,

complimenten

geven, humor,

fier zijn, ...

spelletjes,

dingen van

buiten leren,

kruiswoord-

raadsels,mentale

uitdagingen,..;

knuffelen,

oogcontact,glim-

lachen,

dankbaarheid

tonen, plagen,

onnozel doen,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUN BELEVEN=
VEERKRACHT VERHOGEN

Plezier beleven is één van de belangrijkste energiegevers! Maar vaak zijn het deze
dingen die er het eerst aan inschieten als we moe zijn. We zeggen leuke dingen af
omdat we te moe zijn, te veel stress hebben...of nog wat willen werken! En terwijl
dit ons juist energie geeft!

Veerkrachtiger door meer fun!

Veerkracht is de kracht die we hebben om terug te
veren bij een tegenslag, om om te gaan met een
tegenslag! Veerkracht wordt deels bepaald door je
genen en je opvoeding. Maar je kan ook leren om
veerkracht op te bouwen.

Veerkrachttraining op 4 niveau's
Ook hier gaan we werken op 4 niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal. Ieder
ding dat je gaat ondernemen moet leuk zijn, jij wil dit echt, niet te lang duren,
eenvoudig zijn en voldoende afwisselend! Hierna vind je enkele acties die helpen om
jouw veerkracht te verhogen

Kies in iedere dimensie minstens 1 activiteit die jij
gaat doen om je veerkracht te verhogen en pas die een

week toe!



JOUW
ENERGIEDAGBOEK

Om zicht te krijgen op onze energiebatterij, onze
energiegevers en energievreters is het goed deze even

wat meer aandacht te geven. 
Jouw energiedagboek is jouw hulpmiddel, jouw

persoonlijk proces dat gaat zoals het gaat...met ups en
down's maar het beweegt! 

Jij bent stappen aan het zetten naar bewuste keuzes,
naar meer energie, naar meer.......en minder....

Het duurt gemiddeld 9 tot 24 weken eer je hersenen bewust bepaalde gewoontes anders
gaan doen. Daarom is het noodzakelijk om bewust om te gaan met veranderingen. 

 
Jouw stress is niet gisteren ontstaan en zal dus ook niet morgen verdwijnen maar hij

verdwijnt wel! Weet dat er altijd een weg in stress is maar ook een weg uit!
 

Daarom is het nodig om zaken concreet te maken, bewust te worden van onze patronen
en deze bewust, stap voor stap te veranderen. Het dagboek dagelijks in te vullen

geeft jou handvaten naar verandering!
 

Veel succes
maar vooral

veel FUN!
 



Bewegen Fun

Maandag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie

..........................................................
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Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



Bewegen Fun

Dinsdag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie
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Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



Bewegen Fun

Woensdag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie

..........................................................
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Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



Bewegen Fun

Donderdag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie

..........................................................
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Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



Bewegen Fun

Vrijdag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie
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Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



Bewegen Fun

Zaterdag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie

..........................................................

 

.........................................................

 

........................................................

 

..........................................................

 

..........................................................

 

..........................................................

 

..........................................................

Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



Bewegen Fun

Zondag

Slaap RelaxatieVoeding

Activiteiten kost energie geeft energie

..........................................................

 

.........................................................

 

........................................................

 

..........................................................

 

..........................................................

 

..........................................................

 

..........................................................

Hoeveel aandacht heb je gegeven aan onderstaande batterijen?

Wat gaf me energie? Wat koste me energie?



PATROON-
ONTRAFELBLAD

Mijn energievragers Wat maakt dat deze momenten
me energie kosten?

Belangrijkste inzichten



PATROON-
ONTRAFELBLAD

Mijn energiegevers Wat maakt dat deze momenten
me energie geven?

Belangrijkste inzichten



MIJN
INZICHTEN

Belangrijkste inzichten

Teken je energiegevers en vreters rond de batterij!


