
25 TIPS 
om eenvoudig
meer tijd voor

jezelf te maken
❣  Zet jezelf op 1! ❣ 



Een vr iend( in)  d ie  om hulp vraagt  en j i j  s taat  k laar .  

Je  ouders  die  wat  extra  zorg  nodig  hebben en j i j  maakt  t i jd  voor
ze  vr i j .  

Jouw kind(eren)  met  een probleem en j i j  bent  degene die  er
onvoorwaardel i jk  voor  ze  is .   

En  j i jzel f?  
J i j  komt wel  aan de beurt  a ls  de  rest  a l lemaal  geholpen is .  En dat
is  dus. . .eh. . .e igenl i jk  zelden!

Dat  mag anders!

Lieve j i j ,  je  mag echt  beter  voor  jezel f  gaan zorgen.  Meer  voor
jezel f  opkomen en vaker  t i jd  voor  jezel f  vr i j  maken.  Dat  heb je
nodig  en dat  ben je  meer  dan waard!  
Wat  anderen daarvan v inden? Ach,  maakt  dat  e igenl i jk  iets  u it?

Speciaal  om jou te  helpen heb ik  hier  25  t ips  hoe j i j  eenvoudig
meer  me-t ime en genietmomentjes  in  je  dag kunt  verwerken.  

Ben j i j  er  k laar  voor  om jezel f  weer  belangri jk  te  maken en écht
op nummer 1  te  gaan zetten?

Let 's  do this!

Sta jij ook altijd op de laatste plaats?



Wat betekent
'me-time'
voor jou?

MINDSET

Ben j i j  a l leen bl i j  met  een lang weekend in  een
wel lness-resort?  Of  kun j i j  ook genieten van de
kleine dingen die  je  voor  jezel f  kunt  doen?

Beantwoord voor  jezel f  eens  de vraag wat  voor  jou
al lemaal  onder  me-t ime en genietmomenten valt .

Natuurl i jk  k l inkt  dat  mi j  ook heerl i jk  in  de  oren:
een lang weekend weg om eens  goed te
ontspannen.  Toch z i t  er  dat  bi j  mi j  voorlopig  nog
niet  in .  In  ieder  geval  n iet  zonder  mi jn  k inderen,
dus  echt  ful l t ime ontspannen z ie  ik  in  de  komende
weken niet  zomaar  gebeuren.

Mindset  is  h ier in  heel  belangri jk!

Ik  heb mezel f  de  keuze gegeven:
*  e lke  dag teleurgesteld  z i jn  dat  het  me nu nog
niet  lukt  om dat  lange weekend weg te  gaan

of
*  e lke  dag genieten van de kle ine momenten die  ik
wel  voor  mezel f  heb kunnen nemen.  

En ach. . .  a ls  je  de  kle ine momenten eenmaal  vast
in  je  dag hebt  z i t ten,  dan werk  je  daarna toch naar
dat  lekkere  lange weekend weg toe!



Tijd voor
de tips!

❣ ZET JEZELF OP 1!❣ 

❣ GENIET VAN AL HET MOOIS
GROOT EN KLEIN❣ 

❣ KIES ALLEEN VOOR DE
DINGEN DIE  VOOR JOU

GOED VOELEN❣ 
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1.  STA WAT VROEGER OP

Zet je wekker eens een half uurtje eerder, zodat je rustig op
kunt starten voordat de drukte van de dag het weer overneemt.
Zo kun je bijvoorbeeld rustig ontbijten of je dag beginnen met
yoga oefeningen om vol energie te kunnen starten.

2.  START NA DE OCHTENDCHAOS

Ben jij niet zo'n ochtendmens en blijf je liever zo lang mogelijk
liggen? Plan dan je eigen dagstart na de ochtendchaos. Voor
mij is dat een half uurtje zodra manlief naar het werk is en de
kinderen zijn afgezet op school en bij de opvang. Dan heb ik
even een moment voor mezelf, voordat ik verder ga met alle
verplichtingen.

3.  MAAK AFSPRAKEN OVER SLAPEN

Soms is het nodig om even bij te slapen. Of het nou een
middagdutje is of een keer wat langer blijven liggen, van
genoeg slapen word je nou eenmaal een gezelliger mens. Heb
je verplichtingen waardoor (uit)slapen niet zomaar kan
(bijvoorbeeld vanwege kleine kinderen of een hond die
uitgelaten moet worden), maak dan duidelijke afspraken met je
partner wie op welk moment mag blijven slapen. Zo verdeel je
de taken én geef je elkaar de nodige ruimte om op te laden. 
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4.  BEREID JE DAG VOOR

Waarom morgen doen wat vandaag nog kan. Wanneer je kleine
klusjes meteen wegwerkt wordt je to-do lijst ook niet
onoverzichtelijk lang. Zet dus 's avonds al klaar wat je de
volgende dag nodig hebt. Smeer vast ontbijt en/of lunch voor
iedereen en leg je kleren klaar. 

5.  VERDEEL TAKEN MET JE PARTNER

Wist je dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen?! Heb je een
partner, maak dan afspraken over wie welke taak in huis doet.
Zo kan de één de toiletten schoonmaken terwijl de ander vast
gaat stofzuigen. Kook bijvoorbeeld om de beurt. En spreek af
dat je om de beurt even de volledige zorg voor de kinderen op
je neemt, zodat de ander de ruimte krijgt voor ... tja, voor dat
wat de ander op zo'n moment graag wil doen om te
ontspannen. 

6.  LAAT JE KINDEREN KLUSJES DOEN

Misschien duurt het langer voordat iets gedaan is als je het aan
je kinderen vraagt, maar het houdt ze wel bezig én het geeft jou
de ruimte om iets anders te doen. Vraag ze bijvoorbeeld om te
helpen met opruimen, met koken of om voor de huisdieren te
zorgen. 
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7.  COMBINEER LUNCH & WANDELEN

Chronisch tijd tekort? Maak dan eens een wandeling tijdens het
lunchen. Smeer je boterhammen, trek je wandelschoenen aan
en maak een ommetje. Lekker even naar het park in de buurt
om een frisse neus te halen en te genieten van de buitenlucht. 

8.  GA EENS PICKNICKEN

Pak (samen met je kinderen) een mand in vol met lekkere
dingen en geniet op een zonnige dag van een heerlijk
ontspannen picknick in het park in de buurt. Willen de kinderen
niet blijven zitten? Dan kunnen zij lekker gaan spelen terwijl jij
rustig verder eet en een oogje in het zeil houdt. 
Overigens ook erg leuk om alleen met je partner eens te gaan
picknicken. Een romantisch uitje met zijn tweeën!

9.  LAS EEN DANSMOMENT IN

Kies je favoriete muziek en zet deze lekker luid aan. En
dan....tijd om te dansen! Het zorgt voor beweging en geeft je
nieuwe energie. Werkt ook super als je een baaldag hebt. Ga
gewoon dansen en je voelt je zo weer een stuk positiever!
Heb je kinderen? Combineer dan je eigen favoriete liedjes met
die van je kinderen en ga samen dansen. Geef ze maar het
goede voorbeeld!
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10.  PAK JE MOMENT ALS JE KINDEREN
RUSTIG AAN HET KNUTSELEN ZIJN

Kunnen jouw kinderen zich heerlijk vermaken met knutselen?
Of kleien, spelen met lego of iets anders waardoor ze rustig aan
tafel zitten. Maak dan van de gelegenheid gebruik en zet er
jouw eigen hobbyspullen naast. Zo doe je allebei wat je leuk
vindt en spendeer je ook tijd met elkaar. 

11.  DEEL JE HOBBY MET JE KINDEREN

Laat je kinderen eens zien wat jij leuk vindt om te doen en laat
het ze ook eens zelf proberen. Wie weet vinden ze het wel
ontzettend leuk en kunnen jullie dezelfde hobby delen. Voor je
het weet heb jij dagelijks quality tijd met je kind tijdens het
hobbyen. 

12.  ZOEK EEN HOBBY BUITENSHUIS

Leuk hoor, samen met je kinderen hobbyen, maar soms heb je
echt even tijd zonder je kinderen nodig. Zoek daarom een
hobby buitenshuis. Zo heb je wekelijks een gegarandeerd
ongestoord moment voor jezelf.
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13.  SPEEL RESTAURANTJE

Maak er een spelletje van en je kinderen willen meedoen.
Waarom niet eens restaurantje spelen. Laat ze (helpen met)
koken, de tafel dekken en laat ze vervolgens als echte obers het
eten naar jou toe brengen. Sit back, relax and enjoy!

14.  EET LATER MET JE PARTNER

Meer behoefte aan tijd samen met je partner? Plan dan eens
een romantisch diner met zijn twee. Zorg dat de kinderen vroeg
eten en op tijd op bed liggen. Is de avondroutine klaar en
slaapt de kroost, ga dan samen romantisch dineren thuis.
Vergeet niet dat mooie tafelkleed en een kaarsje op tafel...

15.  LOGEERPARTIJTJE

Als je kinderen hebt of een huisdier dat dagelijks je tijd en
aandacht nodig heeft, dan weet je inmiddels ook hoe
waardevol het is als iemand anders de zorg even van je
overneemt. Laat je kinderen eens logeren bij opa en oma of
vraag de buren een dagje voor je huisdier te zorgen, zodat jij
een dag je handen vrij hebt zonder verplichtingen om aan te
denken. 
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16.  DATE NIGHT

Maak regelmatig tijd vrij voor date night. Een romantisch
avondje weg met tweeën, zodat jullie elkaar niet uit het oog
verliezen. Laat je niet tegenhouden door de kosten van oppas,
want quality time met je partner is deze kleine investering echt
meer dan waard. 

17.  LEES EEN BOEK

Het laatste boek dat ik heb gelezen? Ik hoor mezelf nog lachen
als iemand me dat vraagt, want daar heb ik toch helemaal geen
tijd voor. Maar neem eens een leesboek mee als je je kind op
moet halen van een sportclubje. Vaak ben je daar toch even aan
het wachten. Kun je mooi een paar pagina's van je boek lezen. 

18.  NEEM EEN DAG VRIJ  VOOR JEZELF

Elk jaar maak je weer een plan hoe je jouw vrije dagen gaat
inzetten. Je neemt de vakanties van de kinderen vrij, af en toe
een dag om je ouders naar doktersafspraken te brengen, een
dag om mee te helpen op school of als vrijwilliger bij je
sportclub. Maar neem je weleens een dag vrij voor jezelf? Een
dag zonder verplichtingen. Heerlijk!
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19.  DOE EEN MIDDAGDUTJE

Ik hoor vaak dat mensen het maar raar vinden als je een
middagdutje wilt doen. Dat is toch voor kleine kinderen. En dat
is toch zonde van je dag. Helemaal mee oneens! Ik houd van
mijn bed en af en toe een middagdutje mogen doen is voor mij
echt een feestje. En ik word weer blij en vol energie wakker. 

20.  KINDERDAGVERBLIJF  /  BSO

Je kind wel of niet naar de opvang brengen is vaak afhankelijk
van je werk. Ben jij aan het werk, dan gaat je kind naar de
opvang. Heb jij geen plannen, dan is je kind natuurlijk thuis.
Maar is dat wel zo natuurlijk? Kinderen leren ontzettend veel
op de opvang en krijgen een spelaanbod wat jij thuis vaak niet
biedt. Plan dus gerust een (half) dagje extra opvang in. Geeft
jou ook wat meer ruimte. 

21.  OPVANG TIJDENS VAKANTIES

Vlak voor de vakanties krijg ik altijd een berichtje van de BSO
met de vraag op welke dag mijn kind afwezig zal zijn. Belangrijk
voor hun plannen, logisch! Toch laat ik ook tijdens de vakantie
mijn kinderen enkele dagen naar de opvang gaan. Zo hebben
wij ook een echte vakantiedag (zoals pre-kindertijdperk).
Bijvoorbeeld om een dagje samen naar de sauna te gaan. 



25
 t

ip
s 

--
 E

en
vo

u
di

g 
m

ee
r 

ti
jd

 v
oo

r 
je

ze
lf

 m
ak

en

22.  SCHOONMAAKHULP

Heb jij net als ik een hekel aan schoonmaken? Je kunt dat
natuurlijk laten doen door een schoonmaakhulp. Scheelt
uitstelgedrag en tijd!

24.  KOOP WAT LEKKER IS

Geld kun je maar één keer uitgeven. En dus laten we in de
winkel staan wat we wel lekker vinden, maar wat niet echt
nodig is. Maar weet je... soms mag je best eens extra lief zijn
voor jezelf. Dus neem gerust die koekjes mee, dat lekkere
toetje wat je anders nooit eet of een lekkere taart. Gewoon,
omdat het kan!

25.  KOOP DIE  TOFFE OUTFIT

Is het je gelukt geld aan jezelf uit te geven met iets lekkers uit
de winkel? Probeer het ook eens door gewoon die toffe outfit
met matchende schoenen te kopen. Ze staan je vast geweldig
en dat zorgt er zeker weten voor dat je helemaal gaat stralen!

23.  BOODSCHAPPEN

Ook boodschappen doen kan een tijdrovend klusje zijn. Doe
eens luxe en laat ze thuisbezorgen. Het bestellen kun je lekker
vanuit je luie stoel doen, als de tv aan staat na een lange dag.



Hopel i jk  heb ik  je  met  deze 25  t ips  mogen inspireren en heb ik  je  laten
zien dat  me-t ime ook pr ima gecombineerd kan worden met  (k le ine)
kinderen.

Zel f  ben ik  mama van 3  heerl i jke  k inderen.  Ik  ken dus  de drukte  en de
chaos.  Dagen vl iegen voorbi j  en  als  je  terugki jkt  op de week dan valt  het
alt i jd  tegen wat  je  voor  e lkaar  hebt  gekregen.  

Daarom heb ik  mezel f  aangeleerd om aan het  e inde van de dag eens
terug te  k i jken en voor  mezel f  te  benoemen welke geniet-momenten ik
al lemaal  heb mogen meemaken.  

*  Ongestoord een kopje  koff ie  dr inken
*  Met  mi jn  k inderen op de bank een f i lmpje  k i jken of  een boekje  lezen
*  Een l ieve  schoonmama die  komt helpen met  poetsen
*  Samen dineren met  mi jn  man
* Die  tof fe  outf i t  d ie  bezorgd wordt  en precies  past

Als  je  e lke  dag st i l  staat  bi j  wat  je  hebt  bereikt  en wat  er  is  goed
gegaan,  dan s luit  je  de  dag met  een posit ief  gevoel  af .  En dat  is  een
belangri jke  stap om jouw leven eenvoudig  een stukje  f i jner  te  maken.  

L ieve vrouw,
Ik  hoop dat  je  veel  plezier  haalt  u i t  deze 25  t ips.  Wi l  je  er  nog meer,
s luit  je  dan aan bi j  mi jn  community  op Facebook of  Instagram:  

❣ Zet  jezel f  op 1!❣ 

Dan is het nu tijd ... voor jou!

Marleen Steenhuis  -  Smeulders

https://www.facebook.com/groups/zetjezelfopeen/
https://www.instagram.com/zet.jezelf.op.1/


Lieve lezer ,

Het  l i jkt  zo  s impel  om te  maken.  Toch heb ik  veel  t i jd  en aandacht
besteed om dit  resultaat  te  kr i jgen.  En ik  ben er  t rots  op!

Ben j i j  ook zo  onder  de  indruk en wi l  je  graag stukken van de tekst
gebruiken,  dan zou ik  het  heel  erg  waarderen als  je  dat  doet  met
naamsvermelding.  En een kle in  ber icht je  aan mi j  dat  je  dit  gaat
doen zou ook super  tof  z i jn!  Bi j  voorbaat  dank.  

Je  kunt  mi j  eenvoudig  bereiken v ia  de  Facebook community  of  de
Instagram community:  ❣ Zet  jezel f  op 1!❣ 

Natuurl i jk  mag je  me ook gewoon een mai l t je  sturen.
(marleen@va-power.nl )
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