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INLEIDING

Ballen laag jaarplanner
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het fantastisch vind dat je de Ballen Laag Jaarplanner gaat
gebruiken! Mocht je deze planner in handen hebben en mij nog niet kennen, mijn naam is Kim. Ik ben
geboren en getogen in Noord-Brabant en een echte levensgenieter. In 2015 raakte ik zwanger van
onze dochter Mila Sofia. Na het eerste trimester verloor ik mijn baan en donderde ik keihard van mijn
roze wolk. Ik raakte steeds verder in een negatieve spiraal en zag de toekomst niet meer zo rooskleurig.
Tot ik op een dag besloot om positief te gaan denken en te focussen op mijn passies: bloggen en
vloggen. Guess what? Een jaar later was het gelukt om van mijn passies mijn werk te maken. Inmiddels
run ik een goedlopend online mamaplatform en sta ik positiever in het leven dan ooit.
Zoals je misschien al hebt gezien, staat er geen jaartal op de omslag. Zelf loop ik altijd tegen hetzelfde
probleem aan: in het begin van het jaar vergeet ik een planner te kopen, zes maanden later reken ik
een schoolagenda af die niet praktisch genoeg is en in december neem ik me voor dat volgend jaar
beter wordt. Met de Ballen Laag Jaarplanner dring ik je geen jaar, maand of week op. Jouw planning
begint wanneer jij er klaar voor bent. Al loopt jouw jaar van 1 april tot en met 31 maart, het is jouw
planner, jij hebt de regie in handen!
Als we de omslag nog eens bekijken, zien we een tegenstrijdig beeld. In de titel beweer ik dat je een
planner in handen hebt die je helpt om ballen lager te houden, terwijl we een nonchalante Kim met
een hoop ballen in de lucht geïllustreerd zien. Om het idee achter mijn jaarplanner helder te krijgen,
gaan we terug in de tijd. Om precies te zijn: terug naar het voorjaar van 2018…
Daar zat ik dan, samen met een groep powervrouwen aan een perfect gedekte tafel in hartje
Amsterdam. Onder het genot van een overheerlijke brunch, met allerlei luxe lekkernijen, luisterde ik
aandachtig naar wat de goedgeklede dames rondom mij te vertellen hadden. Kortom: een typisch
blogger event. Na een hapje te hebben gegeten, begon de gastvrouw haar lezing: “Vrouwen moeten
alle ballen hoog houden”. Haar eerste zin bezorgde mij direct kippenvel. Sterker nog, hij maakte mij
misselijk. Van de rest van de lezing heb ik weinig meegekregen. De enige vraag die continu door mijn
hoofd spookte was: hoezo wordt de verwachting geschept dat vrouwen alle ballen hoog moeten
houden?

Na het event ben ik me er bewust van geworden hoe vaak er wordt gesproken over ‘ballen hoog
houden’. Tips, zelfhulpprogramma’s, lezingen, boeken en blogs. Door de overvloed aan informatie
kreeg ik ook het gevoel dat ik aan dit plaatje moest voldoen. Ik probeerde een fantastische moeder
en een goede partner te zijn, mijn gezin te onderhouden, een mooi, schoon en opgeruimd huis te
hebben, leuke dingen te doen, een glansrijke carrière te hebben, leuk en aardig gevonden te worden,
er mooi en verzorgd uit te zien, social media up to date te houden en niemand teleur te stellen. Dit
alles bij voorkeur elke dag de hele dag. Ik moest als vrouw immers alle ballen hoog houden. Toch?
Ondertussen ben ik klaar met het hoge verwachtingspatroon en jongleer ik met de ballen die mij
gelukkig maken. De rest houd ik lekker laag. Niet met als doel om met mijn wijnglas op de bank te
blijven plakken en geen vinger meer uit te steken. Maar om relaxter en gelukkiger te kunnen leven.
Ik ben namelijk van mening dat vrouwen mogen leren, werken, promoveren, ondernemen, zorgen
en liefhebben. Maar dat we in de spiegel moeten blijven kijken en ons bewust moeten zijn van
verwachtingen versus realiteit. Hoeveel denk je dat je moet doen versus wat moet je écht doen?
Waar krijg je energie van en hoe zorg je ervoor dat energievreters je niet leegzuigen?
In deze planner deel ik de stappen die ik heb doorlopen om
de ballen lager te houden, tips die mij helpen om prioriteiten
te stellen en relaxter te leven, en bied ik je de kans om je jaar
op een flexibele en overzichtelijke manier te plannen.
Enjoy!
X Kim

