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M A R G A R E T  V O S

7 Tips voor
meer energie en

plezier

Stress

Frustratie



Wat is de impact van een moeder die in balans is en goed
voor zichzelf zorgt, in verbinding staat met zichzelf en haar
kids & regie pakt over haar leven? Ik weet het. Het is
ongelofelijk.

Ik ben Margaret Vos, trainer en coach. Het is mijn missie
ouders te inspireren vol overgave te genieten, samen een
liefdevol en vitaal leven te leiden om zo een omgeving te
creëren vol vertrouwen, plezier, energie en geluk. 

Ik ken helaas ook de andere kant van de medaille. Gelukkig
heb ik een manier gevonden om het tij te keren. 
Ik gun alle moeders een lichter leven. Daarom heb ik -
Energiek Moederschap - ontwikkeld. Niet alleen voor de
ouders. Net zo belangrijk zijn de kids. Ik wil dat zij gelukkig
en vol zelf vertrouwen opgroeien. De omgeving om dat
mogelijk te maken creëren wij. Doe je mee?   

                         

Over Margaret

♡ Gratis gesprek ♡
Heb je na het lezen van het boek

behoefte om met mij erover door te
praten? Plan via deze link een gratis
persoonlijk gesprek in. We bespreken
dan samen waar je tegen aanloopt, 

           wat je graag wilt veranderen en
hoe je dat kunt  realiseren.

https://calendly.com/margaretvos
https://calendly.com/margaretvos


Het is in onze maatschappij heel onnatuurlijk dat
moeders zichzelf als belangrijkste zien en op 1 zetten. Het
is ook logisch dat het zich zo ontwikkelt. Als baby's net zijn
geboren, hebben ze alle zorg nodig en door het verlof zijn
we er ook altijd. 

We voelen ons heel verantwoordelijk. Dat is ook goed,
maar wat als je vaker tijd voor jezelf neemt en kunt
ontspannen. En ja dit kan echt. Het is een kwestie van het
jezelf gunnen én doen. Dat hoeft niet heel groots. Begin
klein. Je zult zien dat je steeds meer ruimte neemt.

Vraag jezelf af, hoe ontspan ik het beste? Is dat een korte
wandeling, naar de sportschool of een meditatie. Wees
duidelijk in wat je wilt. Jouw partner kan het niet ruiken. Je
zult duidelijk aan moeten geven wat je nodig hebt. 

Wat zal dit voor effect hebben? Wat is er dan nog meer
mogelijk. Waar heb jij dan energie voor? Sta daar ook eens
bij stil. Dit zal je helpen het ook echt te doen.

Zet jezelf op 11.



Hoe vaak besteed jij aandacht aan dingen die jij leuk
vindt en waar jij energie van krijgt. Het lijkt zo simpel,
maar met kinderen is het makkelijker gezegd dan gedaan. 
Ben jij duidelijk in de dingen die jij wilt of vind je het
lastig om nee te zeggen? 

Ervaar je veel tegenwind? Gaan dingen lastig of vind je
het niet leuk? Stop ermee. Hoeveel fijner zal het zijn als je
met de stroming mee kan drijven in plaats van tegen de
stroming in probeert te zwemmen? 

De periode met jonge kinderen vraagt dat jij goed met je
energie om gaat en dit besteedt aan activiteiten waar jij
energie van krijgt.  Focus op energiegevers en voorkom
teveel energievreters. 

ACTIE: Kijk eens in je agenda de aankomende 4 weken.
Schrap de dingen waar je geen zin in hebt. Denk niet: "Ja,
maar ik heb het al toegezegd." "Dat kan ik toch niet
maken." "Wat zullen anderen van mij denken?"  

Besteed deze tijd aan iets waar jij blij van wordt. In het
begin ervaar je misschien een drempel, hoe vaker je het
doet, hoe makkelijker het je af gaat. 

2. Doe dingen waar je energie van krijgt 



Als je de hele dag niet actief bent, voel je je ‘s avonds moe.
Beweging zorgt er voor dat je energieker blijft. 

Denk maar eens aan die keer dat je geen zin had en toch bent
gaan sporten. Hoe voelde je je na afloop? Je komt energiek
terug. Een ander voordeel: Door bewegen kun je beter
omgaan met tegenslag. Er zijn processen in je hersenen die
daar voor zorgen. Handig hè?  

Sporten hoeft niet per se in de sportschool. Nog beter is om
buiten actief te zijn. Een flinke wandeling of lekker op de fiets
naar je werk (als dit kan). 

Zelf begin ik de dag met een 7 minute work-out. Echt zo fijn.
Ik barst van de energie als ik klaar ben en dit houdt langere
tijd aan. Echt een aanrader. Op Youtube heb je veel filmpjes
op verschillende niveaus. Als je dit dagelijks doet, voelt je lijf
ook strakker aan.

3. Blijf bewegen



Margaretvos.nl

Wij hebben hier twee pittige tantes die elkaar soms
slaan als het niet gaat zoals de een wil. Dat is voor
mij een ding waar ik echt een punt van maak. 

Maar ik maak niet van alles een probleem. Kies de
thema's die voor jou en je partner echt belangrijk
zijn en daar houd je je aan vast. 
Zitten ze te kibbelen over iets, laat ik het ze zelf
oplossen. 

Het draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van je
kids. Ze leren hoe ze voor zichzelf op moeten
komen en het scheelt jou veel energie, omdat je niet
de hele dag ingrijpt. 

Als de storm is gaan liggen, bespreek ik het wel.
Hoe zou het voor jou voelen als dit gebeurt en hoe
kan je het een volgende keer anders doen. Het
gesprek aangaan in het heetst van de strijd komt
niet aan. 

4. Pick your fight



Als je je geïrriteerd voelt, stijgt het stresshormoon
Cortisol. 

Een manier om weer rustig te worden en je cortisol
te laten zakken, is als je bewust en dieper in- en
uitademt. 

Het is sowieso goed om een paar keer per dag te
doen. We zijn tegenwoordig de hele dag bezig en
gaan maar door. Neem de tijd om bijvoorbeeld 3
keer per dag 2-5 minuten bewust te ontspannen. 

Je kunt dit doen als je staat, zit of ligt. Je legt je
handen op je buik, ademt 4 seconden heel rustig
in, houd 1 seconde je adem vast en daarna adem
je 5 seconden uit. Door je uitademing langer te
laten zijn dan je inademing ontspan je. 

Probeer het maar eens. Ik ben benieuwd wat het
voor je doet. Lukt het niet gelijk, geeft niets, blijf
het proberen, het zal steeds beter gaan. 

5. Adem in, adem uit en ontspan....



Tegenwoordig eten we te veel zetmeelrijke koolhydraten en
te weinig eiwitten en gezonde vetten.
 
Terwijl eiwit juist een belangrijke energiebron is. 
- Het reguleert je hormoonbalans 
- Zorgt voor spieropbouw. 
- Meer eiwit in je voedingspatroon zorgt voor minder
honger en het verhoogt de vetverbranding. 
Dat is altijd fijn. :) 
Eiwitten zit in: vis, kip, noten zaden, pitten en peulvruchten.
Een goede verhouding qua voeding is 33% eiwitten, 33%
vetten en 33% koolhydraten (groente en fruit).

Beperk suikers 
Als je zoet snoept, stijgt je suikerspiegel ineens behoorlijk.
Misschien herken je het wel. Niet snel daarna voel je je erg
moe en ben je geneigd om weer wat te eten. Wat je kunt
nemen is een handje ongebrande/ongezouten noten met
wat cacaonibs. Dit voorkomt een suikerpiek én een
energiedip. 

Voor kids werkt dit ook zo. Natuurlijk krijgen onze meiden
snoep en bakken we wel eens cupcakes (ei, banaan,
havermout, rozijnen en kokosrasp). We kiezen hier bewust
een moment voor. Na 16.00 uur niet meer. Dit voorkomt een
dip om 17.30 uur (spitsuur) en scheelt veel gestuiter als ze
naar bed gaan.

6. Eet genoeg eiwitten en beperk suikers



Laat jij je leiden door je omgeving of neem jij zelf
verantwoordelijkheid? Als jij iets wilt veranderen, besef dan
dat jij degene bent die in actie mag komen. 
Een gewoonte doorbreken is lastig. Begin klein en doe het
groots als het goed voelt. 

Ben jij bereid om moeilijke keuzes te maken, dan zal je
leven makkelijker worden.

7. Moeilijke keuzes maken je leven makkelijker

Wat goed dat je deze tips helemaal hebt doorgelezen! Ik
hoop van harte dat je het niet bij lezen laat en dat je er
ook echt iets mee gaat doen. Kies er één of twee uit
waarmee je actief aan de slag gaat... om te beginnen.
 
Iedere dag een beetje wint het van 1 keer heel veel.
Weet dat als je kleine stappen zet in een vast ritme dit veel
effectiever is dan dat je alle tips toepast op 1 dag. Dit mag
groeien. 

Gratis gesprek
Ben je er klaar voor om echt aan jezelf te werken? Wil je
lekker in je vel zitten, meer geluk, plezier en energie
ervaren? Met de stroming meezwemmen in plaats van last
hebben van flinke tegenwind? Plan dan hier een gratis
gesprek in. We bespreken dan samen waar je tegen
aanloopt, wat je graag wilt veranderen en hoe je dat kunt
realiseren.  

Veel liefs Margaret

https://calendly.com/margaretvos
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