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Inleiding
Eindelijk mijn droombaan gevonden, althans dat dacht ik. Zo vaak had ik teleurgesteld vastgesteld dat
mijn baan niet de baan was waar ik van droomde. Superblij en bruisend van energie ging ik aan de slag. Na
amper een paar weken bood mijn leidinggevende mij een topkans aan. Ik sprong nog net niet letterlijk een
gat in de lucht van blijdschap. Ik pakte deze kans met beide handen aan. Fanatiek ging ik met deze nieuwe
uitdaging aan de slag. De dagen vlogen voorbij. Alles was nieuw, leuk en spannend. Ik voelde me energiek
en enthousiast, ondanks de lange dagen die ik maakte. Ik genoot elke minuut van mijn werk.
Maar toen veranderde alles. Er kwam een reorganisatie en er veranderde veel, ook mijn takenpakket.
Leuke taken werden vervangen door taken waar ik geen plezier in ervoer. Mijn baan was niet langer meer
de baan van mijn dromen. Ik begon te geloven dat een droombaan niet voor mij was weggelegd. Ik was
zwaar teleurgesteld en ik begon de moed op te geven. Te vaak had ik moeten vaststellen dat mijn baan niet
bepaald de baan van mijn dromen was. De glimlach was inmiddels van mijn gezicht verdwenen. Mijn nek zat
op slot en ik kreeg steeds meer last van hoofdpijn. Met lood in mijn schoenen ging ik ’s ochtends naar mijn
werk. Ik dreigde vast te roesten in een baan die ik inmiddels verafschuwde. Ik was jaloers op vriendinnen die
enthousiast vertelden over hun leuke baan. Waarom zij wel en ik niet? Ik durfde niet meer te hopen op… Ik
legde mij erbij neer dat een droombaan niet voor mij was weggelegd.
Jaren gingen voorbij. Ondertussen was ik ontslagen omdat de vestiging waar ik werkte sloot. Ik versleet
diverse baantjes. Steeds weer vond ik een nieuw baantje door aan te pakken wat er toevallig op mijn pad
kwam. Maar gelukkig was ik niet. Ik voelde een soort leegte vanbinnen die steeds meer aan mij begon te
knagen. Voor het eerst in mijn leven had ik helemaal geen dromen meer. Eigenlijk ging ik nergens echt voor.
Mijn leven ging verder en ik hobbelde er achteraan, overgeleverd aan het lot. Ik had de regie over mijn
loopbaan uit handen gegeven.
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Gelukkig kwam ik door het lezen van het boek ‘Think and grow rich’ van Napoleon Hill tot het besef dat
ik iets aan de situatie kon en moest veranderen. Het was de hoogste tijd dat er iets veranderde in mijn
werkleven. Steeds vaker lag ik ’s avonds in mijn bed weer te fantaseren en groots te dromen. Ik durfde weer
stiekem te dromen over mijn droombaan. Ik maakte voorzichtig weer contact met mijn verlangens en mijn
dromen. Ik betrapte mijzelf erop dat ik door weer contact te maken met mijn loopbaandromen, steeds meer
begon te verlangen naar een baan waarin ik plezier en voldoening ervoer. Een baan met uitdaging zodat
ik mij weer fanatiek kon voelen wanneer ik aan het werk was. Ik wilde zo graag weer iets doen wat ik echt
leuk vond om te doen. Ik werd steeds rustelozer en de drukte in mijn hoofd werd steeds erger. Er gingen
ontzettend veel gedachten door mijn hoofd en ze schoten alle kanten op.
Het besef dat er iets moest veranderen en dat ik zelf verantwoordelijk was voor mijn eigen werkgeluk,
gaf mij moed maar ook veel stress. Want ik wist diep in mijn hart al lang wat ik het allerliefst wilde gaan
doen. En wanneer ik voor mijn loopbaandroom zou kiezen, betekende dat dat ik al mijn zekerheden moest
loslaten en het bekende en vertrouwde wereldje moest verlaten. Wat als alles fout ging en het mij niet zou
lukken om mijn loopbaandroom te verwezenlijken? Gelukkig was mijn verlangen naar verandering groter
geworden dan mijn angsten.
Maar voordat ik de knoop doorhakte, zocht ik eerst goed uit wat ik echt het allerliefste wilde gaan doen.
Ik onderzocht of ik wel werkelijk op het goede spoor zat. Want ik was bang om een verkeerde keuze te
maken. Ik ging aan de slag met mijn loopbaandromen. Allerlei gedachten kwamen naar boven. Ik schreef al
deze gedachten op in een notitieboek. Daarna zocht ik uit wat ik echt heel erg leuk vind om te doen. Ik ben
groots gaan dromen. Maar ook zocht ik uit wat ik echt heel belangrijk vind. Waarvan begint mijn hart sneller
te kloppen? Ter ondersteuning las ik diverse boeken over persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Ik maakte
ook de oefeningen die erin stonden. Mijn notitieboek werd helemaal volgeschreven met mijn bevindingen
en ideeën. Al schrijvend werd ik steeds enthousiaster over de gedachten die mijn leven zouden veranderen.
Dit was een hele belangrijke periode voor mij. Want ik begon mij steeds meer de realiseren dat het nu
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of nooit was. Ook werd mijn toekomst onzeker, omdat ik niet wist wat die mij zou gaan brengen. En
natuurlijk viel mijn kritische stemmetje mij weer lastig. Mijn kritische stemmetjes bombarderen mij met
waarschuwingen en negatieve gedachten. Gelukkig kregen ze dit keer geen vat op mij. Mijn verlangen was
te sterk om mij door mijn belemmerende overtuigingen in de luren te laten leggen. Want omdat ik deze
stemmetjes inmiddels erg goed kende, had ik snel in de gaten waarmee ze bezig waren en kon ik op tijd
ingrijpen.
Al vrij snel werd mij duidelijk hoe mijn droombaan eruit zou moeten zien. Min of meer een bevestiging van
hetgeen waar ik al maandenlang ‘s nachts in bed stiekem over lag te fantaseren.
Mijn loopbaandromen:
•

Iets gaan doen waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen en wat mij veel plezier en voldoening geeft.

•

Een eigen bedrijf opzetten. Vrijheid en zelf alles kunnen bepalen. Nooit meer te maken hebben met
vervelende leidinggevenden die je vertellen wat je moet doen.

•

Een rustige werkomgeving zonder te veel prikkels en afleiding, waarin ik prettig kan werken zonder
steeds mijn concentratie te verliezen.

•

Mensen begeleiden die vastlopen in hun loopbaan op een manier waar ik voor de volle 100% achter sta.

•

Trainingen of workshops geven.

•

Websites en werkboeken creëren en vormgeven.

•

Minimaal 500 euro per week verdienen.

De knoop werd doorgehakt. Ik ging voor mijzelf beginnen. Ik zou een eigen praktijk voor loopbaancoaching
voor vrouwen opstarten. Maar ik had helemaal geen geld. Want ons spaargeld was twee jaar daarvoor
geïnvesteerd in het bedrijf van mijn vriend. Maar dit weerhield mij er niet van om toch te starten.
Twee weken na mijn besluit om voor mijzelf te beginnen, kreeg ik op maandagmiddag rond vier uur een
vreselijke aanvaring met mijn baas en de spreekwoordelijke bom barstte. Al maanden was onze relatie slecht
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en de sfeer om te snijden. Voor mij was dat het moment om aan te geven dat het zo niet verder ging. Na een
emotioneel gesprek besloten we samen om met wederzijdse instemming het dienstverband te beëindigen.
Opgelucht stapte ik om half zes op de fiets naar huis. Sneller dan gedacht ging ik aan de slag om mijn
loopbaandroom te verwezenlijken.
De volgende dag startte ik met het schrijven van een ondernemingsplan. Ik vroeg hulp aan een
tekstschrijfster voor de teksten van mijn website. Van marketing en dergelijke had ik totaal geen kaas
gegeten. Dus… ging ik op zoek naar een businesscoach en struinde ik het web af op zoek naar ‘goede’
boeken over marketing, content maken en sales.
Ik voelde de energie weer door mijn aderen stromen. Mijn ogen begonnen weer te stralen. Ik stond weer
aan het roer van mijn eigen loopbaan en ik had gekozen voor mijn loopbaandroom. Eindelijk! En dat voelde
zo goed.
Nu vijf jaar later weet ik zeker dat droombanen wel bestaan. Het is hard werken en soms zit ik met de
handen in mijn haar omdat ik niet weet wat te doen, want je komt voor veel uitdagingen te staan. Soms zit
het vreselijk tegen en soms enorm mee. Maar nog steeds ga ik elke ochtend met veel plezier aan het werk
in mijn eigen praktijk. Mijn drive om mijn droom te verwezenlijken is enorm sterk, waardoor ik enthousiast
doorga. Ik leer wijze lessen leren en kijk vooruit.
Nu terugblikkend op mijn loopbaan hebben alle leuke en minder leuke gebeurtenissen mij gegeven wat ik
nodig heb om mijn loopbaandroom tot een succes te maken. Want steeds vaker stel ik vast dat er wijze
lessen schuilen in alles wat er tot nu toe op mijn pad is gekomen.
Door deze ervaring weet ik zeker dat iedereen zijn loopbaandroom kan verwezenlijken. Ik geloof oprecht
dat iedereen verlangens en dromen heeft. Maar ook veroordelen wij vaak onze eigen verlangens en dromen
als onrealistisch en niet haalbaar. We doen alsof ze niet echt belangrijk zijn. We doen alsof we bang zijn om
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ervoor te kiezen, omdat negatieve stemmetjes in je hoofd je vertellen dat het voor jou niet is weggelegd.
En dat vind ik zo jammer. Want loopbaandromen maken je wereld een stuk mooier. Alleen wanneer je kiest
voor je droombaan doe je wat je echt wilt doen, kun je plezier en voldoening in je werk ervaren.

Waarom schrijf ik nu dit boek?
Al heel lang had ik de droom om een boek te schrijven. Sluimerend op de achtergrond bleef deze droom
mij steeds meer lastigvallen. Ik durfde niet omdat ik ervan overtuigd was dat ik absoluut niet kon schrijven.
Enkele maanden geleden wist mijn coach Gwyneth Leermakers mij ervan te overtuigen dat ik het helemaal
mis had. Zij had enkele jaren geleden een succesvol boek geschreven. ‘Jolanda, je kunt wel schrijven, vergeet
dat dat niet!’ ‘Wanneer ga je het boek schrijven dat je al heel lang wilt schrijven?’ Deze twee opmerkingen
van haar gaven mij het laatste duwtje in de rug dat ik nodig had om te beginnen.
Met dit boek wil ik jou wakker schudden. Want mij heeft kiezen voor ‘mijn loopbaandroom’ ontzettend
veel goeds gebracht. In dit boek deel ik mijn ervaringen en wijze lessen met jou. Maar ook wil ik je laten
kennismaken met het eenvoudige en simpele proces van groots dromen. Je in contact brengen met jouw
ware dromen, verlangens, wensen en passies door middel van schrijfoefeningen. Maar ook wil ik je laten
ontdekken hoe ook jij zelf je eigen dromen kunt verwezenlijk.
Waarom? Ik gun iedere vrouw een droombaan in plaats van een broodbaan. Want het leven is zoveel leuker
wanneer je doet wat je echt het allerliefst wilt doen. Het geeft je zoveel energie en voldoening wanneer je
dag in dag uit fluitend naar je werk gaat en veel plezier hebt in wat je doet. Wanneer je je fanatiek voelt op
je werk en elke dag weer het beste uit jezelf kunt halen. Kortom, wanneer je je loopbaandroom leeft.
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Instructie
Dit boek is zo ontworpen dat je het kunt gebruiken als een werkboek. Een metgezel op
weg naar jouw droombestemming - jouw droombaan. In elk hoofdstuk wordt er een thema
behandeld. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je een aantal schrijfoefeningen. Deze
oefeningen ondersteunen je bij je reis naar jouw droombestemming.
Ik raad je aan om elk hoofdstuk eerst eenmaal grondig door te lezen. Maak daarna pas
de oefeningen. Sla geen enkele oefening over. Ik raad je aan om ze allemaal te maken;
tenminste als jij jouw loopbaan serieus neemt. Neem hiervoor alle tijd die je nodig hebt.
Ik raad je aan om 1 hoofdstuk per week te behandelen. Want het kost nu eenmaal tijd om
je loopbaandromen en jezelf goed te leren kennen.
Maak wekelijks een afspraak met jezelf. Noteer deze afspraken in je agenda. Vergeet deze
afspraken met jezelf niet. Je hebt dit boek niet voor niks gekocht.
Ik raad je aan om alle schrijfoefeningen met pen en papier te maken en niet dus niet op
je laptop. Koop een mooi notitieboek en een pen die fijn schrijft. Want schrijven is een
geweldige manier om contact te maken met je dromen. Door je dromen op papier te zetten,
schrijf je ze dichterbij!
Wees niet te steng voor jezelf, als je achterop raakt, spring je weer op de trein en ga verder

Er is geen goed of fout. Wees eerlijk, DUS houd jezelf niet voor de gek.
Je zult verrast zijn wat het je allemaal oplevert.
Vraag een goede vriendin of ze je wil helpen als je vastloopt, advies of inspiratie nodig hebt.
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Onbegrensd dromen
HOOFDSTUK 1
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Zonder dromen geen toekomst
Twee vragen stel ik altijd aan mijn klanten tijdens een coachingstraject. Vaak vinden ze
het in eerste instantie een beetje ‘rare vragen’. Maar de antwoorden leveren waardevolle
nieuwe inzichten op. Achteraf zijn ze blij met hun antwoorden en zien ze in waarom ik
deze vragen stelde. Daarom stel ik deze twee vragen ook aan jou.
• Wat zou je gaan doen wanneer je 100% zeker weet dat je niet kunt mislukken?
• Wat zou je gaan doen wanneer tijd, kennis en geld geen rol spelen?
Vaak wanneer we nadenken over onze toekomst, verzamelen we rationeel allerlei informatie over mogelijke
kansen en mogelijkheden. We gaan achter onze laptop zitten en struinen het internet af op zoek naar
antwoorden. Vervolgens stippelen we voor onszelf een kansrijk scenario voor onze toekomst uit. We zoeken
de antwoorden buiten onszelf. Ook zijn we geneigd om naar ideeën en oplossingen te zoeken die aansluiten
op onze huidige situatie.
Hierdoor slaan we een hele belangrijk stap over: onbegrensd dromen. Want ik ben er heilig van overtuigd
dat groots dromen de eerste stap is in je zoektocht naar jouw droomloopbaan. Bovendien is het ook
superleuk om te dromen over je loopbaan - fantaseren over hoe je droombaan eruitziet. Tenminste dat vind
ik. Ik hoop jij ook.
Ik gun mijzelf regelmatig een moment om te dromen. Eindeloos te fantaseren en plannen te maken. Heerlijk een
moment voor mezelf pakken, met een kop thee, mijn notitieboek en mijn favoriete vulpen op de bank zitten.
Genietend van de stilte om mij heen, stap ik eventjes uit de realiteit van alledag en laat ik mijn gedachten de vrije
loop. Meestal maak ik veel aantekeningen. Het geeft mij een goed gevoel en ik krijg er energie van. Want ik kom
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hierdoor weer in contact met mijn ware dromen en verlangens.
Zo lang ik mij kan herinneren doe ik dit al. Want als klein meisje kon ik ‘s avonds in bed eindeloos fantaseren en
plannen maken. Wat ga ik later doen als ik groot ben? Ik kon er helemaal in opgaan, ten koste van mijn nachtrust.

Maar ik ben geen dromer
“Je bent een dromer”, hoor ik mijn klanten regelmatig zeggen wanneer ze aan de slag gaan met de
‘droombaanoefeningen’. Ik weet dat velen van ons zichzelf niet toestaan, of het niet durven, om groots te
dromen. Onzin. Te gevaarlijk. Zinloos. Levert toch niks op. Bang om teleurgesteld te worden. Daar wil ik
heel graag verandering in brengen. Want het maakt je wereld een stukje mooier en het kan je heel veel
waardevolle informatie over jezelf en je loopbaan opleveren. Daar ben ik van overtuigd. Want ik zie dit
steeds weer bij mijn klanten gebeuren. Dromen leidt tot verrassende inzichten.
Ik wil jou middels dit boek inspireren en aanmoedigen om ook regelmatig tijd vrij te maken om te dromen.
Ik weet zeker dat wanneer jij jezelf toestemming geeft om weer te durven dromen, je de smaak te pakken
krijgt. Je ontdekt je eigen innerlijke vuur, je grootste fantasieën over jouw toekomst.

Waarom is het zo belangrijk om te starten met groots dromen?
Eigenlijk zijn je dromen jouw innerlijke kompas. Want je dromen brengen je in contact met je diepste
verlangens en wensen, met dat waar je met heel je hart naar verlangt. Meestal gaat het om dingen die je
niet voor mogelijk houdt, waar je niet eens aan durft te denken. Vaak worden deze dromen en verlangens
dan ook niet met de buitenwereld gedeeld. Dromen en verlangens put je uit jezelf, uit jouw hart.
Je hebt deze dromen en verlangens niet voor niets. Ze hebben jou iets belangrijks te vertellen. Want je zou
deze dromen niet hebben als je het niet in je had om deze dromen te verwezenlijken. Dus luister naar je
dromen en ga op onderzoek uit, want ze kunnen je naar nieuwe waardevolle ontdekkingen leiden.
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Dromen lijkt eigenlijk heel sterk op brainstormen. Je fantaseert net zo lang tot al je ‘wilde’ verborgen ideeën
en verlangens naar de oppervlakte zijn gekomen, zonder te controleren of het realistisch en haalbaar is. Het
maakt je vrij van de remmende gedachten die je dromen vaak direct verwerpen.

Maak tijd en ruimte voor je dromen
Wanneer je niet bewust tijd vrijmaakt om te dromen, is de kans groot dat het erbij inschiet. De waan en
hectiek van de dag zorgen daar wel voor. We hebben overdag veel ballen in de lucht te houden. Daarom
is het verstandig om regelmatig een ‘droomafspraak’ met jezelf te plannen. Noteer deze afspraken in je
agenda. Vergeet deze afspraken met jezelf niet. Wees op tijd aanwezig voor deze afspraken. Geen smoezen
en geen excuses. Het gaat tenslotte om jouw toekomst en jouw loopbaan. Jouw plezier en voldoening in je
werk.
Creëer een fijne rustige plek waar je ongestoord kunt dromen: deze plek kan op de bank zijn, op je bed, of
aan tafel. Wat jij het prettigst vindt. Kies voor een tijdstip waarvan je zeker weet dat je niet wordt gestoord.
Ikzelf vind het fijn om deze afspraken met mijzelf in te plannen op een zaterdagochtend, wanneer mijn
vriend nog ligt te slapen en ik alle tijd van de wereld heb. Geen to-do lijst en afspraken die op mij wachten.
Ik heb altijd een pen en een notitieboek bij de hand om mijn gedachten in op te schrijven. En dan... staat er
niks meer in de weg.

Heel belangrijk!
Het is niet egoïstisch om te kiezen voor je loopbaandroom. Ik merk in mijn praktijk dat veel vrouwen denken
dat het egoïstisch is om je dromen achterna te gaan. Ze zijn altijd aan het zorgen voor anderen: kinderen,
partner, ouders, vriendinnen, et cetera. Het welzijn van anderen gaat voor hun welzijn. Zo zijn we opgevoed.
Ik tenminste wel. Maar is dit wel juist? Nee. Want wanneer je eerst aan jezelf denkt en goed voor jezelf
zorgt, kun je veel beter voor anderen zorgen.
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Droomhandleiding
Al het begin is lastig. Misschien helpt het je om over mijn dromen te lezen. Ga hiervoor terug naar de
inleiding, wanneer je deze nog niet hebt gelezen. Daar kun je kennismaken met mijn loopbaandroom. Ik
hoop dat mijn ervaringen je inspireren om ook serieus met jouw loopbaandromen aan de slag te gaan. Ik
kan alleen zeggen dat ik blij ben dat ik het gedaan heb. Mijn leven is hierdoor veel leuker en inspirerender
geworden. Ik ga elke dag fluitend naar mijn werk en ik ervaar nu veel meer plezier en voldoening in mijn
werk. Dat wil niet zeggen dat alles altijd precies zo gaat als ik wil en ik nooit meer geconfronteerd wordt
met tegenslagen of problemen. Want je droom verwezenlijken is vaak hard werken.
Zoek een inspirerende rustige plek op waar jij je prettig voelt en waar je minimaal een uur niet gestoord
wordt. Zet je telefoon en deurbel uit. Ga zitten in een houding die voor jou als prettig aanvoelt. Sluit
je ogen en adem drie keer diep in en rustig uit. Ontspan je en maak je hoofd leeg. Zet alle dagelijkse
beslommeringen even in de wacht en denk niet aan wat je allemaal nog moet doen. Want anders hoor je
niet wat je dromen en verlangens je te vertellen hebben. Dit is jouw moment met jouw dromen. Doe je ogen
weer open wanneer jij je ontspannen voelt en klaar bent om te gaan dromen.

Begin met dromen
Creëer voor jezelf een paradijs op aarde, waar geld en tijd geen rol spelen, waar alles mogelijk is en er geen
beperkingen zijn. Over de haalbaarheid en uitvoering ervan hoef je niet na te denken. Rem gedachten
hierover wanneer ze je brein binnentreden direct af. Vergeet dit aspect, daar gaat het op dit moment niet
om. Het remt alleen maar je fantasie. Het gaat om jouw dromen en fantasieën.
Maak contact met je dromen, verlangens en wensen. Schrijf alles op wat je te binnen schiet. Zie het als een
brainstormoefening.
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Pas geen filters toe. Negeer dat vervelende irritante stemmetje, je innerlijke criticus, wanneer het tegen je
begint te praten. Het stemmetje dat je wil vertellen dat het allemaal toch geen zin heeft, dat het voor jou
niet is weggelegd en dat je maar beter alles bij het oude kunt laten. Want je weet wat je hebt en je weet niet
wat je krijgt.
Maak je ook geen zorgen over de grammatica en taalfouten als je aan het schrijven bent. Daar gaat het
op dit moment niet om en is dus totaal onbelangrijk. Het gaat alleen om jouw gedachten, jouw dromen en
verlangens. Verder helemaal niks. Bovendien, je bent de enige die het leest, want je doet dit voor jezelf.

Stel je voor...
Je hebt voldoende geld om alles te kunnen doen wat je zou willen doen. Alle talenten, vaardigheden en
capaciteiten die je wil bezitten staan tot je beschikking. Tijd speelt geen enkele rol. Je hebt alle tijd van de wereld.
Je moet niks, maar je mag alles. Wat er ook gebeurt, je kunt niet mislukken.
Er zijn geen belemmerende negatieve overtuigingen en twijfels die je maar lastig blijven vallen. Ook word je niet
beperkt door wat je ouders, vrienden en je partner denken. Je bent volledig vrij om te kunnen zijn wie je wilt zijn.
Wie dan ook. De wereld is boordevol kansen en mogelijkheden. Alles kan en mag. Kortom, er zijn geen grenzen.

19

Droom groots
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Maak een voorzichtige start met het beschrijven van jouw loopbaandromen. Laat je hierbij inspireren
door de onderstaande vragen. Kies de vragen uit die jou aanspreken. Je hoeft niet alle vragen te
beantwoorden, want het is geen proefwerk.
1. Welke loopbaandromen heb je op dit moment? Welke loopbaandroom dwaalt er op dit moment in
je hoofd rond, die jij steeds weer negeert wanneer ze om jouw aandacht vraagt, omdat deze droom
te groot is?
2. Wat zou je doen wanneer je 100% zeker weet dat je niet kunt falen?
3. Wat zou je doen wanneer je voldoende geld en tijd hebt om je loopbaandromen waar te maken?
4. Wat zou je doen wanneer je over alle talenten en vaardigheden beschikt die nodig zijn om jouw
loopbaandromen waar te maken?
5. Wat zou je doen wanneer je over meer dan voldoende moed, lef en zelfvertrouwen beschikt om je
loopbaandromen waar te maken?
6. Wat als je morgen te horen zou krijgen dat je nog maar 5 jaar te leven hebt. Wat zou je dan gaan
doen?
7. Waar droom je stiekem van, maar heb je nog nooit over durven te praten met je partner of
vrienden?
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Mijn dromen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Zijn alle vragen die je wilde beantwoorden beantwoord? Kun je geen antwoorden meer bedenken?
Ontbreekt er echt niks?
Loop alle antwoorden nogmaals door. Schrijf al je dromen op je dromenlijst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Mijn dromen
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Mijn dromen
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Start vandaag nog
HOOFDSTUK 2

26

Het perfecte moment om te starten bestaat niet
Er is geen perfect tijdstip om te starten met dit boek en jouw zoektocht naar jouw
droom(loop)baan. Want het juiste moment bestaat niet. Er zullen altijd redenen te
bedenken zijn waarom het verstandig is om nog eventjes te wachten. Waarschijnlijk ben je
er nooit echt klaar voor. Dus waarom niet vandaag starten met het zetten van een eerste
babystapje op weg naar jouw droombaan? Je kunt wel blijven uitstellen, maar hoe langer
je uitstelt hoe langer je moet wachten op jouw droombaan.
Tijdens droombaangesprekken hoor ik vrouwen regelmatig twijfelen of het moment wel juist is om te
starten met een loopbaancoachingsgesprek. Te druk op mijn werk? Te weinig tijd om iets voor mijzelf te
doen? Mijn gezin eist alle aandacht op. Mijn antwoord is altijd dat het juiste moment niet bestaat. Dus
waarom nog langer uitstellen? Het gaat toch om jouw toekomst?

Bewust tijd vrijmaken
Sinds ik gestart ben met mijn eigen praktijk maak ik bewust tijd vrij voor mijn dromen en mijn persoonlijke
ontwikkeling omdat ik het belangrijk vind voor mijn ontwikkeling en voor mijn ziel. Ik sta in het weekend vaak
vroeg op. Mijn partner ligt dan nog heerlijk te slapen. In huis en buiten op straat is het dan nog heerlijk stil. Ik ga
dan lekker rustig aan de slag met mijn loopbaandromen en mijn persoonlijke ontwikkeling. Inspirerende boeken
lezen, mediteren en schrijven in mijn notitieboek. Natuurlijk onder het genot van een grote mok cappuccino om
wakker te worden.
Naast mijn bed heb ik altijd een stapeltje boeken liggen, die ik allemaal aan het lezen ben. Ja, ik lees vaak meerdere
boeken tegelijk. Daarbovenop liggen mijn notitieboek en mijn vulpen. Zo heb ik het altijd bij de hand. En ‘s avonds
voor het slapen gaan lees ik vaak nog eventjes een half uurtje of schrijf ik in mijn notitieboek.
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Maar jij hoeft het niet op deze manier te doen. Bepaal wat werkt voor jou. Kies momenten uit die voor jou
het beste uitkomen. Ook al besteed je maar 30 minuten per dag aan dit boek en je loopbaandroom. Uiteindelijk is het bij elkaar opgeteld toch nog 3,5 uur per week. Bijna een halve werkdag per week voor jouw
loopbaandromen. Wanneer je een klein beetje op mij lijkt, zal het je vast en zeker veel energie, plezier en
inspiratie geven.

Het belangrijkste is dat je start
Maak nu de afspraak met jezelf en noteer deze met een rode pen in je agenda. Ik noteer altijd op
maandagochtend bewust mijn momenten in mijn agenda. Met een knalroze pen. Kies voor jezelf en je
loopbaandromen. Ga dromen, maak plannen en ga aan de slag. Stel het niet langer uit. Stop met het
bedenken van smoesjes. Negeer het stemmetje ‘Ik ben er nog niet klaar voor’. Want alle veranderingen
beginnen nadat een moedige beslissing is genomen. Wanneer je niks doet verandert er niks.

Ik heb er geen tijd voor
Maar ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik heb het al zo druk. Is dat echt waar? Of is het een excuus? Wees
eerlijk naar jezelf toe, hou jezelf niet voor de gek.
Of je wel of geen tijd hebt, is het gevolg van de keuzes die jij maakt over hoe jij je tijd besteedt. Want alleen
jijzelf bent verantwoordelijk voor hoe jij je tijd besteedt. Niemand houdt je een pistool tegen je hoofd
en dwingt je om eindeloos op social media rond te hangen. Jijzelf maakt de keuze om dit te doen. Ben je
weleens voor jezelf nagegaan hoe jij jouw tijd besteedt? Waarschijnlijk niet. Hoogste tijd om op onderzoek
uit te gaan. Hoe besteed jij jouw tijd dag in dag uit? Want alleen wanneer jij exact weet hoe jij je tijd
besteedt, kun je veranderingen in je tijdschema aanbrengen. Want meten is weten.
Ik betrapte mijzelf er nog niet zo lang geleden op dat ik vaak klaagde tegen mijn vriend dat ik het zo druk had. Dat
ik nergens echt voldoende tijd voor had. Toen vroeg hij mij wat ik met mijn tijd deed. Waar besteed jij je tijd aan?
Dat ben ik gaan uitzoeken. Ik hield bij wat ik allemaal op een dag deed. Nadat mij duidelijk werd hoe ik mijn tijd
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besteedde, maakte ik een aantal bewuste keuzes. Deze keuzes hebben ertoe geleid dat ik meer tijd heb voor wat ik
echt belangrijk vind en minder tijd besteed aan mijn energieslurpers.
Voor mij zijn dit mijn belangrijkste tijdslurpers.
•

Scrollen op social media

•

Doelloos surfen op het web

•

100 keer per dag mijn mail checken

•

Inefficiënt boodschappen doen

•

Eindeloos kletsen

•

Zappend voor de buis hangen

•

Series kijken op Netflix

•

100 keer per dag op mijn mobiele telefoon kijken.
Wat zijn jouw tijdslurpers? Je mobiele telefoon en social media? Uit onderzoek is gebleken dat wij
gemiddeld meer dan 4 uur per dag op onze mobiele telefoon zitten. Ik schrok van dit cijfer. Blijkbaar zijn we
massaal verslaafd aan onze telefoon. Ja, ik ook.
Natuurlijk mag je tijd besteden op social media en series kijken op Netflix. Ik wil alleen dat je je ervan
bewust bent hoeveel tijd je hieraan besteed. Zodat je bewuster keuzes kunt maken waaraan jij je kostbare
tijd wilt besteden. Want onze tijd is kostbaar.

Bewust keuzes maken
Als het goed is weet je nu exact hoe jij je tijd besteedt. Ben je er nog steeds van overtuigd dat je geen tijd
hebt om met dit boek en jouw loopbaandroom aan de slag te gaan? Hoogste tijd om een keuze te maken.
Hoeveel uur per week ga jij met dit boek en je loopbaandroom aan de slag en op welke momenten?
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Hoe besteed ik mijn tijd?
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Houd de komende zeven dagen in je notitieboek bij wat je de hele dag doet. Vanaf het moment dat
je opstaat, tot het moment dat je je ogen dichtdoet om te gaan slapen. Verander je dagelijkse routine
niet. Doe wat je altijd doet. Schrijf alles op wat je doet. Wees eerlijk. Je maakt deze oefening voor
jezelf. Ik weet dat het een flinke klus is, maar alleen op deze wijze krijg je inzicht in wat jij met je tijd
doet.
Maak na deze zeven dagen een lijst met daarop alle activiteiten waaraan jij tijd besteed hebt.
Ik weet zeker dat je verrast zult zijn hoeveel tijd je per week besteedt aan zinloze tijdrovende
activiteiten.

Activiteit

Aantal uren

Tijd die ik aan mijn
loopbaandroom had kunnen
besteden
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Activiteit

Aantal uren

Tijd die ik aan mijn
loopbaandroom had kunnen
besteden

Pak je favoriete pen en notitieboek.

Kijk je lijst nog eens kritisch door en bepaal voor jezelf waar je minder tijd aan gaat besteden. Wees streng
voor jezelf.
Stel je top 5 samen van activiteiten waar je minder tijd aan gaat besteden. Tel daarna de tijd op die je vrij
kunt maken voor de oefeningen in dit boek en jouw loopbaandroom.

Mijn top 5
1.

4.

2.

5.

3.
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Wanneer ga ik aan de slag?
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Hoogste tijd om een aantal afspraken met jezelf te maken. Wanneer jij je droomloopbaan wilt realiseren
is hier echt geen ontkomen aan. Want anders verandert er niks en roest je vast in een baan die niet echt
bij jou past.
Op welke dag (en tijdstip van de dag) ga jij aan de slag met dit boek en de oefeningen in dit boek? Mijn
advies is... om elke dag een moment hiervoor in de plannen. Maar mocht dit voor jou een onmogelijke
opgave zijn, plan dan één moment per week voor dit boek. Anders ben ik bang dat er van je goede
voornemens niks terechtkomt en dit boek op de stapel ‘nog te lezen boeken’ komt. Ik weet zeker dat je
dat niet wilt, want je hebt dit boek niet voor niks gekocht.

Ik maak de afspraak met mijzelf dat
ik ...... minuten per dag hiervoor tijd vrijmaak.
Hoeveel uur

Beste tijdstip

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
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Dit is heel belangrijk. Dus... vergeet het niet. Pak je agenda erbij. Schrijf alle afspraken met jezelf op
in je agenda, zodat je deze afspraken met jezelf niet kunt vergeten. Waak ervoor om te gaan schuiven
Pakdeze
je favoriete
penLaat
en notitieboek.
met
afspraken.
niks tussen jou en je afspraken komen. Althans probeer het.
Waar ga je aan de slag met de oefeningen in dit boek? Hoe voorkom je dat je tussentijds wordt
gestoord wanneer je geïnspireerd aan het werk bent?
Kies een plek waar je ongestoord kunt werken en maak afspraken met je naasten. En... vergeet niet om
je telefoon uit te zetten.
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Pak de regie over je loopbaan
HOOFDSTUK 3
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Jijzelf hebt de regie in eigen hand
Als het goed is heb je voorzichtig kennisgemaakt met jouw dromen en verlangens
en heb je een glimp van je droom opgevangen. Het is aan jou om je dromen te
omarmen en met je dromen verder aan de slag te gaan. De keuze is aan jou om
de regie over je eigen loopbaan stevig in eigen handen te pakken en te houden.
Maar als je niet nu de regie pakt, verandert er niks, blijft alles zoals het nu is. Wil
je dat?
Spannend hé, om met je loopbaandroom aan de slag te gaan? Ik vond het 5 jaar geleden in ieder geval wel heel
spannend. Eng, maar tegelijkertijd ook heel leuk. Ik weet nog precies hoe ik mij voelde toen ik naar huis fietste van
mijn werk, nadat ik een uur daarvoor had besloten om te kiezen voor mijn loopbaandroom en ontslag genomen
had. Ik was zo blij dat ik de regie over mijn eigen loopbaan teruggepakt had. Het voelde zo ontzettend goed. Er
was een zware last van mijn schouders gevallen. Mijn ogen straalden weer en ik voelde de energie weer door mijn
lichaam stromen. Ik voelde mij eindelijk weer eens fanatiek en levendig. Geloof me, het was heel lang geleden dat
ik mij voor het laatst zo gevoeld had. Ondanks dat ik het doodeng vond, had ik er ontzettend veel zin in. Ik stond te
trappelen om aan de slag te gaan met mijn loopbaandroom.
Ik had sinds de middelbare school altijd de regie over mijn loopbaan en leven in eigen hand gehad. Altijd alles strak
onder controle gehouden en zelf aan de touwtjes getrokken. Zelf mijn keuzes gemaakt, plannen gemaakt en recht
op mijn doel afgegaan. Maar in mijn laatste baan had ik de regie over mijn loopbaan volledig uit handen gegeven,
waardoor ik vastroestte in een baan waar ik doodongelukkig van werd en letterlijk ziek van werd. Ik liet het
gebeuren en ik deed helemaal niks. Aan de grond vastgenageld keek ik toe. Mijn werkgever trok aan de touwtjes
en ik volgde trouw. Ik vond het verschrikkelijk maar ik deed het. Ik gaf de kredietcrisis de schuld.
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Maar hoe pak je de regie terug?
Nadat ik mijn baan had opgezegd, ging ik de volgende dag naar de Hema en kocht ik een mooi notitieboek. Daarin
schreef ik mijn plan van aanpak. Hoe bouw ik een succesvolle coachingspraktijk voor loopbaancoaching op? Welke
stappen moet ik zetten om mijn droom waar te maken? Ik werkte alles tot in de details uit. Maar ook ging ik op
zoek naar businesscoach omdat ik wist dat ik hulp nodig had om mijn plannen te verwezenlijken. Ik had nog heel
veel te leren. Want van marketing en dergelijke had ik totaal geen kaas gegeten.
Ik deed wat ik kon om mijn droom waar te maken. Ik wist dat ik degene was die het moest doen. Ik wist dat ik
zelf verantwoordelijk was voor het al dan niet laten uitkomen van mijn droom: een succesvolle praktijk voor
loopbaancoaching voor vrouwen. Want het was tenslotte mijn grote droom. Een droom die ik jarenlang niet recht
in de ogen had durven te kijken. Want ik was bang dat het op een mislukking zou uitdraaien. Mijn angsten en
negatieve overtuigingen hielden mij lang in de houdgreep en gevangen in een baan waar ik niet gelukkig van werd.
Ik wist dat het niet makkelijk zou worden en dat ik een lange adem nodig had. Stapje voor stapje groeide mijn
bedrijf. Helaas had ik geen dikke vette bankrekening en daarom besloot ik om alles zelf te doen. Website bouwen,
online leeromgeving inrichten, e-books en werkboeken ontwerpen, et cetera. Al doende heb ik met vallen en
opstaan heel veel geleerd. Gelukkig bleek ik het ontzettend leuk te vinden om het allemaal zelf te doen omdat ik
een aantal van mijn passies en talenten hiervoor kon inzetten.
Met 100% inzet heb ik vanaf dag 1 mijn schouders eronder gezet en ben ik stug doorgegaan. Ook toen mijn
omgeving nog met een sceptische blik toekeek en niet mijn overtuiging deelde dat het zou gaan lukken.
Wanneer je de regie over je loopbaan wilt pakken is het noodzakelijk dat je je beseft dat je zelf
verantwoordelijk bent voor je loopbaan en je leven. Alleen wanneer je zelf aan de touwtjes gaat trekken,
kiest voor je dromen en doet wat je moet doen om een stapje verder te komen kun je je dromen
waarmaken. Want jij bent de enige die verandering in je leven en je loopbaan kan aanbrengen.
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Je kunt het, dat weet ik zeker
Ik weet zeker dat jij ook je loopbaandroom kunt verwezenlijken. Maar het is aan jou om de regie over je
loopbaan wel of niet te pakken. Maar wanneer je niet zelf aan de touwtjes trekt en dus zelf niet je eigen
keuzes maakt, word je een speelbal van de plannen en doelen van jouw werkgever. Het gevaar is dan dat je
een weg inslaat die jij eigenlijk helemaal niet in wilt slaan. En voordat je het weet, loop je vast in een baan
waarin je doodongelukkig bent. En blijven je loopbaandromen onder een dikke laag stof liggen. Je hebt altijd
de vrijheid om zelf je eigen keuzes te maken, ook al voelt het soms niet zo.
Natuurlijk gebeuren er dingen waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Dingen die buiten je macht of
invloed liggen. Besteed daar dan ook niet te veel tijd aan, dat levert je alleen maar een verlies aan energie
en een hoop frustratie op.
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Regie in eigen hand
Pak je favoriete pen en notitieboek.

Voordat je verder gaat naar hoofdstuk 4 wil ik je vragen om de onderstaande vragen te
beantwoorden.
1. In welke mate heb jij op dit moment de regie over jouw loopbaan in eigen hand? Geef een cijfer
van 1 (weinig) tot 10 (veel).
2. Hoe bewust heb jij tot nu toe jouw loopbaankeuzes gemaakt? Of heb jij je keuzes tot nu toe aan
het toeval overgelaten?
3. Wat zijn voor jou de belangrijkste gebeurtenissen in de afgelopen jaren die ertoe geleid hebben
dat je staat waar je op dit moment staat?
4. Ga voor elke gebeurtenis voor jezelf na hoe stevig jij op die momenten de regie over je loopbaan in
eigen hand had?
5. Wat moet jij doen om de regie over je eigen loopbaan steviger in eigen hand te nemen? Wat kun je
op dit moment doen om een stapje dichter bij jouw droombaan te komen?
6. Ken je iemand die haar of zijn loopbaandroom heeft verwezenlijkt? Wat bewonder je aan hem of
haar het allermeest. Waarom? En wat kunt je van hem of haar leren?
7. Waarmee moet jij stoppen?
8. Hoeveel vertrouwen heb jij in jezelf om jouw loopbaandromen te realiseren?
9. Hoe wil jij jezelf het allerliefst elke dag voelen? En hoe ziet de realiteit er op dit moment uit? Wat
kun je op dit moment doen om een stapje dichter bij het door jou gewenste gevoel te komen?
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Belofte aan jezelf
Ik beloof dat ik vanaf vandaag de regie over mijn loopbaan in eigen hand neem. Ik ga uitzoeken wat ik
echt het allerliefst wil gaan doen. Ik maak zelf mijn keuzes. Ik steek niet langer mijn kop in het zand,
hopende dat alles vanzelf weer goed komt.
Ik beloof dat ik mijzelf toesta om te gaan dromen. Contact maken met mijn binnenwereld; mijn
dromen, wensen en verlangens.
Ik beloof dat ik alle afspraken met mijzelf nakom. Ik beloof dat ik geen smoezen verzin en dat ik serieus
aan de slag ga met mijn loopbaandroom en met de oefeningen in dit boek.
Ik beloof dat ik ten minste __________minuten per dag ga besteden aan dit boek en mijn
loopbaandroom. Het boek lezen en alle oefeningen in het boek maken. Ook de moeilijke oefeningen.
Ik begrijp dat het een hele uitdaging gaat worden. En dat het soms erg confronterend kan zijn. Maar
dat dit de manier is om helder te krijgen wat ik echt het allerliefst wil gaan doen.
Ik beloof dat ik doorga totdat ik de laatste oefening heb gemaakt en een stapje dichter bij mijn
loopbaandroom ben, ongeacht de emoties die naar boven komen, ongeacht welke situaties groter en
belangrijker lijken.
Datum: ________________________________
Handtekening: _____________________________________
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Leer jezelf goed kennen
HOOFDSTUK 4
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Zelfkennis is onontbeerlijk
Je kunt alleen een volgende stap in je loopbaan zetten wanneer je weet wie jij bent. Deze
kennis is onontbeerlijk wanneer je met je loopbaandromen aan de slag wilt gaan. Wanneer
je de stap van dromen naar het doen laten uitkomen van je dromen wilt zetten.

Welke reis heb je tot nu toe afgelegd?
Wie jij bent geworden, is voor een groot gedeelte bepaald door wat je in het verleden allemaal meegemaakt
hebt. De keuzes die je hebt gemaakt, wat je is overkomen en hoe je ermee om bent gegaan.
Wanneer ik naar mijn verleden kijk, zijn er een aantal gebeurtenissen en keuzes geweest die ik heb gemaakt, die
een hele grote invloed hebben gehad op wie ik nu ben. Soms ingrijpend, onverwachts en soms gepland en gewenst.
Bijvoorbeeld mijn beslissing om een hbo-opleiding voor loopbaanbegeleiding te gaan volgen is gebaseerd op ervaringen van een paar jaar daarvoor. Ik heb rond mijn 18e heel lang geworsteld met het maken van een studiekeuze.
Eén ding wist ik zeker: ik wilde ergens heel goed in worden, iets gaan doen wat écht bij mij paste. Maar ja... WAT?
Deskundige begeleiding op school ontbrak volledig en ook de hulp van een studie- en adviesbureau leverde niet
veel op. Radeloos werd ik ervan en ik voelde mij toen heel alleen. Niemand bleek mij te kunnen of te willen helpen
en ikzelf kwam er echt niet uit. Ik koos voor een vervolgopleiding die mij het minst tegenstond, maar echt blij werd
ik er niet van. Na het afronden van deze opleiding wilde ik per se verder leren. Want ik wist dat ik anders niet gelukkig zou worden in mijn werk. Daar was ik tijdens mijn stage achter gekomen.
Bij toeval hoorde ik van de 4-jarige hbo-opleiding Studie- en beroepskeuzewerk aan de Academie Mens-Arbeid.
Direct dacht ik: dit is het. Ik word loopbaancoach en ik ga mensen helpen die worstelen met hun loopbaan. Ik ga ze
dé hulp bieden die ik zo heb gemist en waar ik zo’n behoefte aan had.
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Deze keuze is beste die ik ooit heb gemaakt. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. De opleiding was voor mij best
pittig, maar ik vond de meeste vakken geweldig. Ik zoog alle lesstof als een spons op.
Wanneer je terugblikt op jouw leven, zul je ontdekken dat er veel gebeurd is, soms positief en soms
negatief. Deze gebeurtenissen hebben een grote invloed gehad op hoe jij tegen je eigen loopbaan en je
dromen aankijkt.

Een moment van zelfreflectie
Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter jij weet waarom je de dingen doet die je doet, en hoe beter je weet
waarom je de keuzes maakt die je maakt. Regelmatig een moment van zelfreflectie inplannen zorgt ervoor
dat je zelfkennis groeit. Dergelijke moment zijn zeer waardevol en erg leerzaam. Want zonder zelfreflectie
stopt ook de groei van jouw kennis over jezelf.
Naar jezelf kijken kan heel confronterend zijn, maar dat hoort erbij. Zeker wanneer je stappen richting jouw
droombaan gaat zetten, je comfortabele en je vertrouwde leventjes gaat verlaten, kan het spannend en ook
een beetje eng zijn.
Sinds ik 5 jaar geleden mijn eigen praktijk voor loopbaancoaching heb opgestart, ben ik onderweg een aantal
obstakels en problemen tegengekomen. Na een vliegende start stortte mijn omzet helemaal in. Hoogste tijd voor
een reflectiemoment. Ik ging onder andere met een brandingcoach kijken naar mijn brand, mijn website en mijn
aanbod. De conclusie was voor mij best wel een schok maar ook een opluchting. Ik wist nu wat ik moest doen
om het tij te keren. Wel betekende het dat ik flink aan de bak moest. Mijn website moest op de schop en mijn
productaanbod moest veranderen. Nadat alle veranderingen waren doorgevoerd kwamen de aanvragen voor
coachingstrajecten gelukkig weer binnenstromen.
Sinds een tweetal jaren plan ik in de maand december een reflectiemoment in. Ik blik terug op hoe het jaar is
verlopen en wat ik allemaal bereikt heb. Maar ook maak ik plannen voor het volgende jaar. Hoe kan ik mijn praktijk
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verder laten groeien? Maar ook: hoe kan ik mijzelf blijvend verder ontwikkelen?
Want mijn droom is het om een succesvolle coachingspraktijk te hebben waarin ik vrouwen help die meer uit
zichzelf en hun loopbaan willen halen maar niet weten hoe. Vrouwen die plezier en voldoening uit hun werk willen
halen en geen genoegen nemen met een broodbaan maar een droombaan willen.
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Belangrijke gebeurtenissen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Welke belangrijke gebeurtenissen hebben er tot nu toe in jouw leven plaatsgevonden? Schrijf alleen
de gebeurtenissen op die jou hebben gevormd tot wie jij nu op dit moment bent.
Hoe begin ik? De onderstaande vragen zijn kunnen je hierbij helpen.

Vragen aan jezelf
1. Welk belangrijke en/of mooie gebeurtenissen hebben er de afgelopen 12 maanden
plaatsgevonden?
2. Waar ben je echt heel erg trots op?
3. Waar ben je absoluut niet trots op?
4. Welke belangrijke lessen heb je geleerd in je leven tot nu toe?
5. Waar ben je erg dankbaar voor?
6. Wat zou je nu anders doen wanneer ik het allemaal nog een keer over zou mogen doen?
7. Welke gebeurtenissen hebben een diepe indruk op je gemaakt?
8. Welke gebeurtenissen brengen een glimlach op je gezicht wanneer je eraan terugdenkt?
9. Welke gebeurtenissen brengen je aan het huilen wanneer je eraan terugdenkt?
10. Welke gebeurtenissen hebben je leven voorgoed veranderd?
Leg je antwoorden een paar dagen weg om wat afstand te nemen. Lees vervolgens alle antwoorden
nog eens door. Ga voor jezelf na welke thema’s je kunt ontdekken in je antwoorden.
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Zelfreflectiemomentje
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Deze lijst heb ik een aantal jaren geleden opgesteld voor een blogartikel. En nog steeds gebruik ik
deze lijst als leidraad voor mijn reflectiemomentjes.

Vragen aan jezelf
1. Wat heb je de afgelopen maanden allemaal meegemaakt (leuke dingen en minder leuke dingen)?
2. Welk cijfer geef je het afgelopen jaar?
3. Waar ben je dankbaar voor?
4. Waar ben je trots op?
5. Wat is het mooiste compliment dat je hebt gekregen?
6. Welke belangrijke lessen heb je geleerd?
7. Past je baan nog bij je?
8. Heb je de regie over je loopbaan in eigen hand?
9. Waar word je blij van in je loopbaan?
10. Waar baal je van in je loopbaan?
11. Hoe zien je toekomstperspectieven bij je werkgever eruit?
12. Waar maak je je op dit moment zorgen over?
13. Wat moet je onder ogen zien wat je liever niet onder ogen ziet?
14. Wat wil je graag veranderen?
15. Waarin heb je je goed kunnen ontwikkelen?
16. Waar wil je je graag in ontwikkelen?
17. Welke doelen heb je wel bereikt en welke niet? Waarom?
18. Welke doelen hoop je volgend jaar waar te maken?
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Ontdek wat je echt superleuk
vindt om te doen
HOOFDSTUK 5
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Kies voor wat je echt leuk vindt om te doen
Stel je voor hoe je leven eruitziet wanneer je elke dag doet wat je echt superleuk vindt om
te doen, in een omgeving waarin jij je echt thuis voelt, omgeven met mensen met wie jij
een ‘klik’ hebt. Lijkt jou dat niet geweldig?
Jarenlang zat ik vast in een baan waar ik vreselijk van baalde. Mijn werkzaamheden vond ik saai en eentonig.
Totdat ik mij ervan bewust werd dat er iets moest veranderen. Het leven is te kort om te verspillen door dingen te
doen die je echt niet leuk vindt om te doen. Het was de hoogste tijd om op zoek te gaan naar mijn passie. ‘Wat
vind ik echt heel erg leuk om te doen?’
Na een zoektocht van enkele maanden kwam ik tot de conclusie dat er maar één ding was wat ik echt heel graag
wilde gaan doen: een eigen praktijk voor loopbaancoaching starten. Daar ligt mijn passie: mensen helpen met
loopbaanproblemen en coachingsmateriaal ontwikkelen.
Ondanks dat ik mijn passie ben gaan volgen en ben gaan doen wat ik echt superleuk vind om te doen, wil het
niet zeggen dat het allemaal vanzelf is gegaan. Het is hard werken. Er zijn meerdere ups en downs geweest in de
afgelopen 5 jaar. Want natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Soms gaan de dingen niet zoals
je hoopt dat ze gaan. Ik baal dan vreselijk, maar ik weet ook dat dit kan gebeuren. Ik laat mij er niet door uit het
veld slaan.
Natuurlijk moet ik nog steeds wel dingen doen die ik echt niet leuk vind om te doen. Zoals de administratie en de
btw-aangifte doen. Maar zolang ik het nog steeds heel erg naar mijn zin heb ga ik door met wat ik nu doe. Mijn
plezier in wat ik doe, zorgt ervoor dat ik vooruit blijf gaan. Ik kan simpelweg niet anders.
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Maar hoe kom ik erachter wat mijn passie is?
In mijn praktijk merk ik keer op keer dat vrouwen het lastig vinden om een ‘goed’ antwoord op deze vraag
te vinden. Ze ervaren het maken van de oefeningen hierover als een hele opgave. Vaak hebben ze geen idee
wat ze echt heel erg leuk vinden om te doen. Ze hebben geen idee wat hun passie is. Ze hebben er nog
nooit echt goed over nagedacht omdat ze denken dat ze zelf geen ‘echte passies’ hebben. Ze associëren
‘passie ergens voor hebben’ met groots en meeslepend. En dat ervaren ze niet in hun leven. Maar iedereen
heeft één of meerdere passies, groot of klein.
Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, is het daarom goed om eerst te kijken naar wat
passie eigenlijk is.
Voor mij persoonlijk betekent passie dat jij je hart volgt en doet waar je heel gelukkig van wordt.
In het woordenboek wordt de volgende definitie gegeven:
zn v passie (-s mv) [ˈpɑsi] sterk gevoel van liefde;= hartstocht
bv: een passie voor waterskiën
Passie is zeer persoonlijk, het is een essentieel deel van jezelf. Passie is een innerlijk verlangen dat als
het ware ‘schreeuwt’ om bevredigd te worden. Ergens passie voor hebben betekent: iets zielsgraag doen.
Wanneer je bezig bent met je passie vergeet je de tijd, de uren vliegen voorbij. Je vergeet alles om je heen.
Je bent in het nu en denkt niet aan gisteren of morgen. Het geeft je veel voldoening plezier en heel veel
energie. Je bent gelukkig. Passie hoort bij het leven. Zonder passie in het leven is het maar een saaie boel.
In deze videofilm vertelt Steve Jobs heel helder wat volgens hem de kern van passie is.
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Waarom passie werkt
Doen wat je echt leuk vindt, geeft plezier, voldoening en veel positieve energie. Je wordt er gelukkig van. Je
weet wat je drijft en het is je innerlijke inspirator. Daarom is het zo fijn wanneer je in je werk dat doet wat je
écht superleuk vindt om te doen.
Ik vind het echt heel erg leuk om online programma’s, e-book en werkboeken te creëren. Je ideeën uitwerken tot
iets moois en waardevols voor anderen waar ze echt wat aan hebben. Als ik hier mee bezig ben vergeet ik helemaal
de tijd. Vaak vergeet ik zelfs iets te eten of te drinken, totdat ik dorst of honger krijg en me realiseer dat ik de lunch
overgeslagen heb.

Waarom is het zo belangrijk om je passies te kennen?
Het fijne van je passies kennen, is dat je weet wat jou van binnenuit drijft. Je hebt contact met een innerlijke
inspiratiebron die zin en betekenis aan je loopbaan kan geven. Je put er energie, kracht en geluk uit.
Wanneer je vanuit passie gedreven bezig bent, wordt het een stuk makkelijker om je loopbaandoelen te
bereiken. Het geeft je focus. Je kunt veel makkelijker met obstakels omgaan dan wanneer je iets doet omdat
het moet. Wanneer je onderweg struikelt, sta je direct weer op en je gaat door, opgeven komt simpelweg
niet in het woordenboek voor.
Mensen die vanuit hun passie werken en leven zijn over het algemeen een stuk succesvoller en gelukkiger
dan mensen die dat niet doen. Passie is het vuur dat je drijft om uit te drukken wie je werkelijk bent. Als we
een diep, gepassioneerd ‘ja’ leren zeggen tegen de dingen die echt belangrijk voor ons zijn, komt er innerlijke
rust (vervulling) in ons leven.

Hoe weet je wanneer jij je passie hebt gevonden?
Dat weet je gewoon. Je voelt het in je lichaam en je merkt het aan je gedachten. Je hebt je passie gevonden
wanneer je ogen gaan stralen als je eraan denkt. Je kunt niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Je
wordt er als het ware steeds weer naartoe getrokken. Je raakt er niet over uitgepraat. Je wordt er blij van en
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je krijgt er energie van als je ermee bezig bent.
Door deze vragen aan jezelf te stellen tijdens je zoektocht naar jouw passies, ontdek je of een passie echt
een passie voor jou is. Hoe meer vragen je met ‘ja’ beantwoordt, hoe groter de kans dat je een passie hebt
ontdekt.
Passietestvragen:
1. Verlies je de tijd uit het oog wanneer je hiermee bezig bent?
2. Presteer je beter dan normaal wanneer je hiermee bezig bent?
3. Voel je je energiek en in je element wanneer je hiermee bezig bent?
4. Voel je je blij worden wanneer je hieraan denkt als je je ermee bezig bent?
5. Droom je ervan?
6. Is je enthousiasme hiervoor blijvend?
7. Voel je je zelfverzekerder of krachtig wanneer je hiermee bezig bent?
8. Tonen anderen belangstelling voor wat je doet?
9. Voel je je na afloop energieker?

Symptomen van passiegebrek
Als één of meerdere van de onderstaande symptomen op jou van toepassing zijn, ervaar je op dit moment
te weinig passie in je werk en je leven.
•

Het gevoel dat er iets ontbreekt in je leven.

•

Verdriet, woede of spijt.

•

Verveling, frustratie of vermoeidheid.

•

Je geeft de schuld aan anderen van je gebrek aan geluk.

•

Het gevoel dat er iets niet klopt.

•

Bang zijn om iets in je leven te veranderen.
Wees gerust, passiegebrek is eerder de norm dan uitzondering binnen organisaties. Helaas wel.
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Vragen aan jezelf stellen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden. Laat elke vraag eerst goed op je inwerken, voordat
een antwoord geeft. Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt.

1. Waar beleef jij heel veel plezier aan?

Wat vind je echt heel erg leuk om te doen op je werk en/of in je vrije tijd? Waardoor ben je zo graag
met deze activiteit bezig? Wat leert jou dat over je eigen passies?

2. Ik vergeet de tijd als ik...

Het gebeurt vast weleens dat je met iets bezig bent, er helemaal in op gaat en totaal de tijd vergeet.
Wanneer vergeet je alles om je heen? Waar ben je op dat moment mee bezig? Welke passie zit in deze
activiteit verborgen?

3. Wat deed je als kind graag?

Wat wilde je graag worden toen je nog een kind was? Waar speelde je heel erg graag mee? Wat sprak
je daarin aan? Wat leert jou dat over je eigen passies?

4. Wat waren jouw favoriete vakken op school?

Wat waren op school je lievelingsvakken? Welke lessen wilde je voor geen goud missen? Wat leert jou
dat over je eigen passies?
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5. Als ik nu opnieuw zou mogen beginnen dan ga ik...

Velen van ons hebben een baan waar ze niet echt blij mee zijn. Ze gaan elke dag naar hun werk,
Pak je favoriete pen en notitieboek.
maar beleven er weinig plezier aan. Als je opnieuw zou mogen beginnen, wat zou je dan het allerliefst
gaan doen? Wat leert jou dat over je eigen passies?

6. Wanneer mijn leven ideaal is doe ik het allerliefst de hele dag...?

Er moet iets zijn wat je echt heel graag doet. Welke passie ligt er verscholen in deze activiteit?

7. Bovenaan mijn favoriete to-do lijst staat...

Welke werkzaamheden zet jij het allerliefst bovenaan op je to-do lijst? Waarom zet jij deze activiteiten
zo graag bovenaan je lijst? Wat zegt dit over jouw passies?

8. Als je binnenkort zou sterven, wat zou je graag nog willen doen voor die tijd?

Stel, je hebt nog maar kort te leven, wat zou je dan het liefst willen gaan doen? Wat staat er op jouw
bucketlist? Wat zegt dit over jouw passies?

9. Wat als je geld genoeg hebt om te doen wat je het allerliefst wilt doen, wat zou je dan
gaan doen?
Wat zou je heel graag willen doen als je het geld daarvoor had? Welke droom wil je dan laten
uitkomen? Wat leert jou dat over je eigen passies?

10. Waar krijg jij vaak complimenten over?

Waar krijg je vaak complimenten over? Welke complimenten vind je leuk om te krijgen? Wat leert jou
dat over je eigen passies?
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11. Welke boeken inspireren je?

Welke boeken heb je al tig keer gelezen? Als je in een boekhandel aan het rondneuzen bent, waar
Pak je favoriete pen en notitieboek.
gaat jouw aandacht dan vooral naar uit? Naar welk genre gaat je voorkeur uit? Waarom gaat daar je
voorkeur naar uit? Wat leert jou dat over je eigen passies?

12. Welke baan/ welk beroep lijkt je zo leuk dat je het twee weken lang onbetaald zou
willen doen?

Met wie zou je wel twee weken willen ruilen? Welke baan/welke beroep lijkt jou zo tof dat je het wel
twee weken onbetaald zou willen doen? Wat leert jou dat over je eigen passies?

13. Stel dat je geen rekening hoeft te houden met opleiding, geld, werkervaring, et cetera.
Welke baan/welk beroep zou jij dan willen uitoefenen?
Over welke baan/functie droom jij stiekem? Wat leert jou dat over je eigen passies?
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Mijn inspiratiebronnen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Wat inspireert jou? Wat vind je erg leuk om te doen? Dingen die je inspireren, geven je veel
positieve energie en je wordt er blij van. Als je geïnspireerd bent, voel jij je op je plek en ervaar je je
eigen unieke levenskracht. Je komt tot leven. Je wordt erdoor geraakt.
Wanneer jij je geïnspireerd voelt door wat je aan het doen bent, lijkt alles als vanzelf te gaan. Je
voelt dat je op de juiste plek bent en je vergeet alles om je heen.
Ook jouw inspiratiebronnen zeggen veel over jouw passies. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij
wat jou inspireert.
Welke van de onderstaande activiteiten vind je erg leuk om te doen? Kies maximaal 10 activiteiten.
Geef, nadat je het lijstje compleet hebt, een rangorde aan, te beginnen met de activiteit die je het
leukst vindt om te doen.
Begeleiden of coachen

Opvoeden

Schrijven of met taal bezig
zijn

Informatie vastleggen

Verkopen

Beter maken

Ordenen

Informatie verwerken

Tot bloei of ontwikkeling
laten komen

Raad geven of adviseren

Helpen

Informatie geven
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Machines bedienen of

Bezinnen of mediteren

Anderen iets leren

besturen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Problemen oplossen
Observeren

Gesprekken voeren

Spelen

Motiveren of inspireren

Verzorgen

Aanraken of knuffelen

Leiding geven

Grenzen verleggen

Ondernemen

Anderen amuseren

Repareren

Transporteren

Bewegen of sporten

Onderhandelen

Reizen

Toezicht houden of

Beoordelen

controleren
Tuinieren

Precisiewerk verrichten

Improviseren

Muziek maken of zingen

Bouwen of produceren

Uitvinden

Experimenteren

Verzamelen

Vooruitzien

Onderzoeken

Analyseren

Berekeningen maken

Visie ontwikkelen

Bemiddelen

Ontwerpen of vormgeven

Koken

Leren of studeren

Werken met mijn handen

Fantaseren

Plannen of organiseren

Lezen

Mezelf op creatieve wijze

Invloed uitoefenen of

uiten

verandering teweeg brengen

Stel nu vervolgens je top 5 samen.
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Mijn passielijst
PakPak
je favoriete
je favoriete
penpen
en en
notitieboek.
notitieboek.
Als het goed is heb je nu een beter beeld van jouw passies. Je weet wat je echt leuk vindt om te
doen. Waarschijnlijk zijn niet alle passies even belangrijk voor jou. Misschien spelen sommige
passies een grote rol in je leven en andere een hele kleine rol. In deze stap vergelijk jij je passies
met elkaar en bepaal je voor jezelf welke passies het belangrijkst zijn.
Wees eerlijk. Houd jezelf niet voor de gek. Maak je geen zorgen als je keuzes niet zijn zoals anderen
in jouw omgeving van je verwachten. Het is jouw lijst. Het gaat over waar jij heel blij van wordt,
wat jij echt heel graag doet. Hoe meer jij je verbonden voelt met jouw keuzes, hoe gelukkiger en
vrolijker jij zult zijn. En daar gaat het toch om? Dus: luister alleen naar jezelf, want jij kent jezelf het
allerbeste.
Stel nu je passielijst samen. Schrijf minstens 10 dingen op waarvan jij denkt dat ze je plezier, voldoening
en passie geven.

Mijn passies zijn....?
1.

2.
3.
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4.
Pak je favoriete pen en notitieboek.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Leg je lijst weg. Slaap er een nachtje over. Belangrijk: denk er even niet aan.
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Zet de passies in volgorde van belangrijkheid.
Pak
je favoriete
en notitieboek.
Hoe
doe
je dit? Pakpen
je lijst
er weer bij. Vergelijk de eerste met de tweede passie en zet de belangrijkste
bovenaan. Ga vervolgens verder met nummer twee en drie, drie en vier, enzovoorts. Bij het bepalen
van de volgorde moet je ervan uitgaan dat de belangrijkste passie steeds de passie is waarvoor je zou
kiezen als je écht maar één passie zou mogen kiezen.
Als je vast komt te zitten omdat je geen keuze kunt maken, vraag jezelf dan: ‘Als ik voor 1 kies en 2
nooit meer kan doen, welke is dan het belangrijkst voor mij?’

1.

2.

3.

4.

5.
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6.
Pak je favoriete pen en notitieboek.
7.

8.

9.

10.
Wat valt je op als je naar je lijst kijkt?
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Laat je leiden door wat je
echt belangrijk vindt
HOOFDSTUK 6
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Verlies je (werk)waarden niet uit het oog
Weten wat je werkwaarden zijn is heel belangrijk. Je (werk)waarden geven aan wat jij
echt heel belangrijk vindt in je werk. Iedereen heeft een eigen unieke set werkwaarden.
Wanneer je jouw loopbaandroom wilt realiseren is het heel belangrijk om goed te weten
hoe jouw unieke set werkwaarden eruitziet. Zonder deze kennis kun je geen juiste keuzes
maken. Daarom is het belangrijk om, voordat je je droom gaat realiseren, hier uitvoerig bij
stil te staan.
Jaren geleden dacht ik dat ik mijn droombaan had gevonden. Het eerste jaar vloog voorbij en elke dag ging ik
fluitend naar mijn werk, ondanks dat ik elke dag keihard moest werken. Ik vond mijn werk geweldig en ik leerde erg
veel nieuwe ‘dingen’. Maar na één jaar veranderde alles. Ik mocht mij klanten niet meer begeleiden op een manier
passend bij mijn overtuigingen en (werk)waarden. De schoen begon steeds meer de wringen. Blijkbaar schond
ik mijn belangrijkste (werk)waarden. Ik realiseerde mij dat mijn (werk)waarden niet aansloten op die van mijn
werkgever. Tenslotte kon ik niet anders dan vaststellen dat ik niet meer op de juiste plek zat.
Maar ook realiseerde ik mij dat ik nog nooit echt goed over mijn (werk)waarden nagedacht had, en ook niet over
welke rol (werk)waarden in je werkleven spelen. Voor mij was dit een leerzaam inzicht.
Door dit inzicht ging ik heel goed nadenken over mijn werkwaarden. Dat was voor mij een zeer zinvolle ervaring en
ik kwam tot nieuwe inzichten. Ik kwam tot de conclusie dat ik het heel belangrijk vind om zorgvuldig te handelen
naar mijn klanten toe. Eerlijkheid en transparantie vind ik heel belangrijk. Ik wil mijn klanten te allen tijde zo goed
mogelijk helpen. Wanneer deze (werk)waarden in de verdrukking komen, voelt dat echt niet goed voor mij. Dan blijf
ik voor mij gevoel in gebreke.
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Ook realiseerde ik mij dat ‘persoonlijke ontwikkeling’ - het beste uit jezelf halen, groeien in je werk en uitdaging
- heel belangrijk is om blijvend plezier en voldoening in mijn werk te beleven. Wanneer ik stil kom te staan in
mijn ontwikkeling en mijn werkzaamheden met ‘twee vingers in de neus’ kan afhandelen, ervaar ik gevoelens van
ontevredenheid en frustratie. Daarom volg ik elk jaar een aantal trainingen/workshops en lees ik veel non-fictie
boeken over onderwerpen die mij boeien en waar ik graag meer over wil leren.
Ik heb voor mijzelf een lijst met mijn belangrijkste werkwaarden opgesteld. Elk jaar in de maand december,
wanneer ik plannen maak voor het komende jaar, pak ik mijn lijst erbij. Dan ga ik voor mijzelf na of de lijst nog wel
klopt. Moet de lijst worden aangevuld? Of kunnen er (werk)waarden van de lijst worden gehaald?

Dit is mijn lijstje:
1. Groeien in je werk
2. Mensen helpen
3. Het beste uit jezelf halen
4. Autonomie
5. Afwisseling
6. Uitdaging
7. Zorgvuldig handelen
8. Idealen verwezenlijken
9. Plezier
10. Rechtvaardigheid.

Wat zijn werkwaarden?
Een werkwaarde is iets wat jij heel belangrijk vindt in je werk, iets wat je absoluut niet kunt en wilt missen
op je werk. Wanneer jij je belangrijkste werkwaarden terugvindt in je werk, vergroot dat je werkplezier en
je functioneren, Je werkwaarden geven richting aan je gedrag en ook de keuzes die je maakt. Ze worden
daarom ook wel je innerlijke drijfveren genoemd.
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Eigen unieke set werkwaarden
Werkwaarden - iedereen heeft ze. Werkwaarden verschillen per persoon. Wat de ene mens heel belangrijk
vindt, is voor de ander totaal niet belangrijk. De een heeft veel afwisseling nodig in het werk en vindt het
heerlijk om met deadlines te werken. De ander vindt het juist heerlijk om routinematige werkzaamheden
te verrichten en rustig te kunnen werken. Zo bezit iedereen een eigen unieke set werkwaarden. Ja...ook jij.
Maar ken jij die van jou? Ken jij jouw belangrijkste werkwaarden?

Weten wat je werkwaarden zijn is belangrijk
Als je plannen voor de toekomst gaat maken, is het belangrijk dat je voor jezelf weet welke werkwaarden
voor jou belangrijk zijn en absoluut niet mogen ontbreken. Zodat jij de keuze die je gaat maken daarop af
kunt stemmen. Je belangrijkste waarden mogen door de keuze die je maakt niet in de verdrukking komen,
want dan zal je keuze je niet gelukkig maken.
Als jouw (werk)waarden niet op een lijn liggen met de waarden van je collega’s en het bedrijf waar je werkt,
kun je daar conflicten over krijgen. Met jezelf en/of met je collega(’s).

Jaarlijkse inspectie
De samenstelling van je lijst met (werk)waarden kan veranderen. Door ervaringen en/of nieuwe inzichten
kun je tot de conclusie komen dat je lijst moet worden aangepast. Voor mij geldt dit in ieder geval wel.
In december vorig jaar heb ik mijn lijst aangevuld met ‘idealen verwezenlijken’. Door een coachingtraject bij
een businesscoach ontdekte dat ik mijn idealen eigenlijk best wel heel belangrijk vind. Belangrijker dan ik
dacht. En dat zij meer ‘leading’ moeten zijn bij het maken van plannen voor mijn praktijk.
Daarom raad ik je aan om éénmaal per jaar je lijst erbij te pakken en na te gaan of je lijst nog wel klopt.
Wanneer jij voor jezelf een lijst met jouw (werk)waarden zwart op wit op papier hebt staan, wordt het een
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stuk makkelijker om focus te houden en de juiste keuzes te maken. Naar alle waarschijnlijkheid sluit jouw
loopbaandroom aan bij jouw (werk)waarden.
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(Werk)waardenlijst
Pak je favoriete pen en notitieboek.
anderen helpen
natuur en milieu
artistieke creativiteit
onafhankelijkheid
autoriteit
ontwikkeling van kennis
autonomie
opwinding
avontuur
overzichtelijkheid
beslissingen nemen
passie
betrokkenheid
precisiewerk
bijdragen aan de samenleving
prestatie en succes
competitie
publieke waardering
contact met mensen
rechtvaardigheid
creatieve expressie
recreatie
creativiteit algemeen
reizen
deskundigheid

risicobereidheid

harmonie

duurzaam

toezicht

routine

hoog tempotolerantie

erkenning

humor

rust in werk

uitdaging

kennis

hulpvaardig

zakelijkheid

verandering en afwisseling

kostenbewustzijn

idealen

zeggenschap

verbinding en aansluiting

leefomgeving

improvisatie

zekerheid

vriendschappen

beïnvloeden

ingewikkelde uitdagingen

zorgvuldigheid

vrolijkheid

tolerantie

intellectuele belangstelling

eigen tijdsindeling

waardering

samenwerken met anderen

invloed

fysieke uitdaging

werken onder druk

schoonheid

kwaliteit

financiële zekerheid

winstgedreven

sociale activiteiten

loyaliteit

flexibiliteit

zelfontplooiing

spontaniteit

macht

goede beloning

zelfsturing

stabiliteit

mensen

groeien in het werk

plezier

status

openheid

74

Ontdek jouw (werk)waarden
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Ontdek welke (werk)waarden jij graag terug wilt vinden in jouw werkleven.
1. Pak de lijst met (werk)waarden erbij. Deze vind je terug op pagina 74.
2. Pak je notitieboek erbij en maak drie lijstjes: heel belangrijk voor mij, minder belangrijk voor mij
en totaal niet belangrijk voor mij. Ga voor jezelf na welke (werk)waarden bij welke lijst horen.
Natuurlijk mag je de lijst ook aanvullen met (werk)waarden die niet op de lijst staan.
3. Bepaal voor jezelf de 8 belangrijkste (werk)waarden uit de lijst heel belangrijk voor mij. Schrijf deze
(werk)waarden op 8 afzonderlijke post-its.
4. Leg deze 8 post-its uitgespreid voor je neer en probeer ze te ordenen. Vergelijk hierbij telkens 2
waarden met elkaar en kies hiervan degene die jij het belangrijkst vindt. Neem deze waarde en
vergelijk hem weer met de volgende en ga zo verder tot je alle waarden in een volgorde van 1 tot 8
hebt gelegd (1 is de belangrijkste (werk)waarde en 8 is de minst belangrijkste (werk)waarde).
5. Vul het werkwaardenwiel op de pagina 76 in. Zet bij elk segment van het wiel een (werk)waarde
die in jouw top 8 staat. Geef elke (werk)waarde vervolgens een cijfer. Een cijfer van 1 t/m 6.
6. Probeer voor jezelf te achterhalen waarom deze (werk)waarden voor jou zo belangrijk zijn. Neem
hier de tijd voor.
7. Welke van deze (werk)waarden mogen echt absoluut niet ontbreken in jouw (werk)leven?
8. Leef je (werk)waarden. Visualiseer hoe jouw leven eruit zal zien wanneer deze (werk)waarden
centraal staan in jouw (werk)leven. Wat doe je? Hoe handel je? Wat brengt het jou? Hoe voel jij je
dan?
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Pak je favoriete pen en notitieboek.

6

5

4

3

2

1

Werkwaardenwiel
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Het leven is te kort om uit te
stellen tot later
HOOFDSTUK 7
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Uitstellen tot later, daar word je ongelukkig van
De tijd vliegt voorbij. Onze toekomst wordt elke dag een stukje korter. Voordat je
het weet is er alweer een jaar voorbij. Daarom vind ik het niet verstandig om het
verwezenlijken van je dromen uit te stellen tot een later tijdstip. Vaak komt van uitstel
afstel. Dat vind ik echt doodzonde, omdat jouw dromen dit niet verdienen.
Twee jaar geleden vertelde mij moeder mij tijdens, wat later ons laatste gesprek bleek te zijn, dat ze spijt had dat
ze nooit iets met haar ‘droom’ had gedaan. Ze had zo graag een eigen winkeltje in het dorp willen hebben. Dat was
haar grote droom. Helaas waren haar angsten te groot en haar vertrouwen in zichzelf te klein. Heimelijk had ze er
vaak over gefantaseerd. Schriften vol geschreven met ideeën. Diverse plannen tot in detail uitgewerkt. Maar ze is
nooit gestart met het zetten van de eerste stap. Toen ik een paar uur later in de trein naar huis zat dacht ik: dat
gaat mij niet gebeuren. Ik ga nooit meer iets uitstellen, wachten op een beter moment. Ik wil later als ik oud ben
geen spijt hebben omdat ik het niet geprobeerd heb. Haar verdriet had mij wakker geschud. Eindelijk, want ik had
er een handje van om dingen uit te stellen. Steeds weer denkend dat het juiste moment nog moest komen.
Het is zo makkelijk om je mee te laten voeren door de waan van de dag en jezelf daarin te verliezen. Druk
zijn met van alles en nog wat. Dingen doen die je helemaal niet gelukkig maken, maar toch doe je het.
Steeds weer kies je ervoor om door te rennen. Er is altijd wel een excuus om het verwezenlijken van je
loopbaandroom uit te stellen. Steeds weer schuif je je loopbaandromen op de lange baan. Ik hoor zo vaak
van vrouwen dat ze eigenlijk al heel lang niet meer echt gelukkig zijn met hun baan. Maar toch blijven ze
hangen in hun baan omdat de moed om in actie te komen ontbreekt. Je weet wat je hebt maar je weet niet
wat je krijgt. Ze doen hun werk met twee vingers in hun neus, worstelen zich door hun werkdag heen en
leven van vakantie naar vakantie. Herkenbaar?
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Pas wanneer we geconfronteerd worden met ziekte, dood of een ingrijpende gebeurtenis beseffen we dat
het leven ieder moment voorbij kan zijn. Dan pas denken we na over ons leven en over wat echt belangrijk
voor ons is en wat we echt willen.
Sinds mijn moeder een jaar geleden is overleden en mijn vader meerdere hartstilstanden gehad heeft, denk
ik regelmatig na over wat ik allemaal nog heel erg graag wil doen. Ik ben mij door deze voor mij ingrijpende
gebeurtenissen heel goed gaan beseffen dat het leven zo voorbij kan zijn. Onze tijd op deze planeet is eindig. Dit
gegeven heeft mij nog meer geïnspireerd om de dingen die voor mij belangrijk zijn niet meer op de lange baan te
schuiven. Ik wil geen waardevolle tijd meer verspillen aan uitstellen. Ook maak ik bewuster mijn keuzes en kies ik
ervoor om alleen dingen te doen die ik echt graag wil doen.

Ach, had ik maar...
Enkele weken geleden maakte ik in het boek Het leven is te kort om op kantoor te zitten van Lonneke Lodder
kennis met Bronnie Ware. Deze dame heeft jarenlang in de palliatieve zorg gewerkt. Ze verzorgde mensen
die nog maar kort te leven hadden. Ze vroeg mensen op hun sterfbed waar ze het meest spijt van hadden
in hun leven. Uiteindelijk schreef ze hier een ingrijpend en mooi boek over. In dit boek beschrijft ze onder
andere “De spijt top vijf”.
1. Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden waarin ik trouw was gebleven aan mezelf, niet
aan wat anderen van mij verwachten.
2. Ik wou dat ik minder hard had gewerkt.
3. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.
4. Ik wou dat ik meer in contact was gebleven met mijn vrienden.
5. Ik wou dat ik mezelf meer had toegestaan om gelukkig te zijn.
Het raakte mij zeer, omdat ik weer aan het laatste gesprek met mijn moeder moest denken. Zij heeft nooit
durven kiezen voor haar dromen. Het maakt mij verdrietig wanneer mensen niet het leven hebben geleid
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wat ze graag hadden willen leiden. Zo jammer en zo niet nodig.
Ook is uit onderzoek (Barry Schwartz) gebleken dat mensen met spijt omdat ze ‘dingen’ die ze graag wilden
doen niet gedaan hebben, minder gelukkig zijn en minder tevreden zijn met hun leven.

Als je iets wilt, neem de stap en ga op weg naar...
Vaak wachten we veel te lang met het realiseren van onze dromen. Maar zoals je inmiddels wel begrepen
hebt is het niet verstandig om deze tactiek te volgen. Misschien is er op een dag geen tijd meer om je
dromen te realiseren. Als je iets echt heel graag wil, doe het dan direct. Stel je dromen niet meer uit tot later.
Hak de knoop door en probeer het gewoon. Maak een plan en ga op pad. Wat heb je te verliezen?
Verspil je kostbare tijd niet langer aan ‘dingen’ die niets bijdragen aan het verwezenlijken van je
loopbaandromen.
Begin met het zetten van kleine babystapjes. Waarschijnlijk stap je voor het eerst sinds lange tijd uit je comfortzone. Door te beginnen met het zetten van kleine babystapjes ondervind je hoe het voor je voelt en hoe
je reageert.
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Leven zonder spijt
Pak je favoriete pen en notitieboek.
In deze oefening stel ik je een aantal confronterende vragen. Vragen die jou hopelijk echt aan het
denken zetten en je wakker schudden. Probeer deze vragen niet te beredeneren vanuit je hoofd, maar
vanuit je gevoel en je hart! Laat je antwoorden ontstaan in plaats van dat je ze bedenkt. Komt er niks,
dan is dat ook informatie. En dat is helemaal oké.
Deze oefening is bedoeld om voor jezelf een voorstelling te maken van de stappen die je nu kunt
zetten om te voorkomen dat je later, net zoals mijn moeder, spijt hebt dat je niet de ‘dingen’ hebt
gedaan die graag wilde doen. Om deze oefening voor jezelf tot een succes te maken is het de moeite
waard om hier voldoende tijd voor te nemen.

Vragen aan jezelf
1. Pak de spijt top 5 erbij. Lees deze lijst nogmaals door. Laat de woorden goed tot je doordringen.
2. Welke van de 5 ‘dingen’ op deze lijst raken je het meest en maken iets bij jou los? Waarom?
3. Waar kun jij vandaag nog mee starten om te voorkomen dat je later spijt krijgt en wat brengt jou
een stapje dichter bij jouw loopbaandroom?
4. Als je wist dat je binnen vijf jaar dood zou gaan - en tot die tijd een goede gezondheid zal verkeren
- wat zou je nog willen doen?
•

Wat ga je in deze 5 jaar doen? Welke loopbaandromen ga je nog verwezenlijken?

•

Waar start je mee?

•

Waar stop je mee?

•

Wat doe je vanaf nu anders?
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•

Welk ‘thema’ staat er de komende 5 jaren centraal in jouw leven?

je dat
favoriete
pen en
notitieboek.
5.Pak
Stel
je morgen
dood
zou gaan, waar zou je dan spijt van hebben?
6. Stel: je bent 95 jaar oud en jouw einde nadert met rasse schreden; hoe zou jij dan willen dat
anderen zich jou herinneren en omschrijven?
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Jouw droombaan
HOOFDSTUK 8
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Ontwerp jouw droombaan
Nu is het moment om te starten met het samenstellen van jouw droombaan. Stap voor
stap bouwen aan jouw droombaan. Je gaat alles wat je hebt ontdekt over jezelf en je
dromen samenbrengen. Samenbrengen in jouw loopbaandroom.
In de vorige stappen ben je aan de slag gegaan met je ware wensen, verlangens en dromen. Heerlijk groots
dromen zonder grenzen. Als het goed is, heb je inmiddels kennisgemaakt met je dromen. Als het goed is heb
je meer duidelijkheid gekregen over wat je echt het allerliefst wilt gaan doen.
Nu gaan we gaan we met een kritische en open blik naar jouw dromen kijken. Pak je droomlijst erbij, als
geheugensteuntje. Welke dromen heb jij omtrent jouw droomloopbaan? Wees hierover heel eerlijk naar
jezelf toe. Want het gaat om jouw toekomst.

Alle dromen mogen er zijn, maar maak keuzes
Heel belangrijk: trek je dromen nooit in twijfel, want dat verdienen ze echt niet. Want je dromen brengen je
in contact met je authentieke zelf.
Vraag jezelf alleen af welke dromen voor jou op dit moment echt belangrijk zijn. Welke dromen laten je ogen
op dit moment stralen en je hart sneller kloppen? Ik weet zeker dat je diep in je hart weet wat je echt het
allerliefst wilt gaan doen.
Waarschijnlijk kun je niet in één keer al jouw dromen waarmaken. Stel prioriteiten. Parkeer alle andere
dromen voor een later tijdstip. Richt al je aandacht op datgene wat op dit moment voor jou het meest
betekenis heeft.
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Mijn dromen
Toen ik vijf jaar geleden mijn eigen droomlijst samenstelde, kwam ik tot de conclusie dat dit mijn belangrijkste
dromen waren.
1. Een goede loopbaancoach worden
2. Website ontwerpen en bouwen
3. Een succesvol boek schrijven
4. Iets met vormgeving doen
5. Online community/membership opstarten
6. Een eigen bedrijf starten
7. Mensen helpen
8. Mooie dingen creëren
9. Vanuit een rustig en sfeervol kantoor werken zonder veel herrie om mij heen
10. Geen baas meer hebben, want daar had ik mijn buik van vol.
Deze lijst kwam tot stand, nadat ik mijzelf toestond om groots te dromen en eerlijk naar mijzelf toe te zijn. Speciaal
hiervoor had ik een mooi ‘droomnotitieboek’ gekocht. Ik vond dat mijn dromen dit verdienden. Vervolgens ging
ik op zoek naar mijn dromen. Voor mij was het heel belangrijk dat ik mijn overtuigingen, angsten, en mijn huidige
(werk)situatie tijdelijk parkeerde. Contact maken met mijn dromen en verlangens door er rustig en zonder oordeel
naar te luisteren. Mijn gedachten liet ik de vrije loop en ik schreef alles op wat mij te binnen schoot.
Nadat ik hier klaar mee was maakte ik een beschrijving van mijn droombaan. Ik heb mijn droomlijst erbij gepakt en
ik ben gaan schrijven. Ik stelde voor mijzelf een mindmap samen. Al schrijvend kwam ik tot de conclusie dat ik al
mijn dromen kon samenvoegen in één droombaan. Een eigen praktijk voor loopbaancoaching. Vrouwen helpen die
ontevreden zijn met hun baan en graag een nieuwe baan willen zoeken maar niet weten WAT ze willen en hoe ze
het aan moeten pakken. Voor mijn bedrijf had ik een website nodig. Deze kon ik zelf maken en bijhouden. Binnen
mijn bedrijf kon ik een online membership/community opstarten. Hiervoor had ik een tweede website nodig.
Voor mijn 1-op-1 coaching, marketing en membership/community had ik werkboeken en e-books nodig. Deze
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kon ik zelf maken. Hierbij speelde vormgeving een belangrijk rol. Ik kon vanuit huis werken en ik was vrij om mijn
praktijkruimte in te richten zoals ik het wilde. En... ik had geen baas meer.
Mij heeft het maken van een mindmap destijds heel veel duidelijkheid gegeven. Daarom wil ik heel graag
deze oefeningen met je delen.

Wat is een mindmap?
Kort gezegd is mindmappen een methode waarmee je grote hoeveelheden informatie eenvoudig kunt
structureren. Je legt op een grafische manier alle informatie en gedachten vast, en dat helpt je om nieuwe
verbanden te leggen, details van hoofdzaken te onderscheiden en gedachten/informatie logisch te ordenen.
Bovendien is het heel leuk om te doen.
Hier vind je meer uitleg over wat een mindmap is.
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Mindmap jouw droombaan
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Hoogste tijd om ordening aan te brengen in al jouw gedachten over jouw dromen, verlangens en
wensen. Als het goed is heb je nu voldoende tijd besteed dan dromen en fantaseren over jouw
droombaan en droomloopbaan.
Vraag jezelf af welke dromen voor jou op dit moment echt belangrijk zijn.
Een mindmap maken is een ideaal hulpmiddel, althans dat vind ik, Ik hoop dat het voor jou even zo
goed werkt als voor mij wanneer ik orde wil brengen in mijn gedachten.

Het mindmap stappenplan
1. Pak een groot vel papier, bij voorkeur A3-formaat, en potloden en/of pennen in verschillende
kleuren. Zet je mobiele telefoon uit en ga op een rustige plek zitten.
2. Leg het vel papier horizontaal voor je neer. Schrijf in het midden van het vel ’MIJN DROOMBAAN’
en teken er een cirkel omheen in je favoriete kleur.
3. Trek vanaf de cirkel dikke lijnen naar de items: mijn persoonlijke eigenschappen, mijn passies,
mijn dromen, inspirerende activiteiten, mijn ambities, mijn interesses, mijn werkwaarden,
mijn ideale werkomgeving, mijn ideale organisatiecultuur, Deze items tezamen geven veel
waardevolle informatie over jouw droombaan. Ze vormen het fundament van jouw droombaan en
droomloopbaan.
4. Neem de ruimte zodat je gemakkelijk je bevindingen kunt opschrijven en later er dingen aan toe
kunt voegen.
5. Maak vervolgens per item weer kleinere subvertakkingen. Vervolgens schrijf je elk relevant item op
wat je te binnen schiet. Wees eerlijk en realistisch tegen jezelf. Want falen is niet mogelijk.
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6. Leg het vel papier één dag weg en laat alles even bezinken. Slaap er een nachtje over. Belangrijk:
denk er even niet aan.
7. Pak
Door
er even tussenuit
te gaan, sta je daarna weer fris tegenover je mindmap. Zo kijk je met een
je favoriete
pen en notitieboek.
frisse en kritische blik naar alles wat je hebt opgeschreven. Streep indien nodig dingen door en/of
schrijf er dingen bij.
8. Groepeer alle informatie en breng verbanden aan.
9. Gebruik blokletters, kleine letters, hoofdletters, kleuren, symbolen et cetera om je woorden te
accentueren. Laat je creativiteit de vrije loop.
10. Je kunt er zo lang over doen als je wilt, maar blijf niet overal veel te lang over nadenken.
11. Iedere mindmap is anders en persoonlijk. Het zijn jouw dromen en verlangens. Het is jouw unieke
verhaal.
12. Het is verstandig om eerst een proefversie met potlood te maken aan de achterzijde van je vel
papier. Dan kun je zien hoe het werkt.
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Maak je eigen visionboard
HOOFDSTUK 9
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Maak je droom visueel
Door je loopbaandroom visueel zichtbaar te maken door knippend en plakkend je
loopbaandroom zichtbaar te maken komt je droom tot leven. Ze lijkt opeens heel echt.
Dat geeft je zo veel energie dat je handen beginnen te jeuken om aan de slag te gaan.
Elk jaar maak ik in de maand december een visionboard voor mijn bedrijf. Al mijn dromen en doelen voor het
komende jaar komen erop te staan. Ik maak op deze wijze mijn dromen zichtbaar, zodat ik ze niet meer uit het oog
kan verliezen. Het geeft mij duidelijkheid en focus. Zo blijf ik gemotiveerd en geïnspireerd.
Hoogste tijd om je loopbaandroom tot leven te brengen en je eigen visionbaord te maken. Je dromen
tot leven brengen op je eigen visionboard is echt leuk om te doen. Tenminste... dat vind ik. Want door je
dromen zichtbaar te maken, komen ze echt tot leven en worden ze bijna tastbaar.
Wanneer jij je loopbaandroom elke dag voor je ziet, gaat je droom nog meer leven. Zo wordt je
betrokkenheid bij je loopbaandroom en het verlangen om je loopbaandroom te verwezenlijken alleen nog
maar groter. Het motiveert je en zet je aan om in beweging te komen om je loopbaandroom waar te maken.
Plan jaarlijks een dagdeel waarop jij aan je visionboard gaat werken. Noteer deze afspraak met jezelf in je
agenda, zodat je deze afspraak niet vergeet.

Wat is een visionboard?
Visionboards zijn een heel krachtige en waardevolle tool. Met een visionboard breng jij je wensen, dromen,
verlangens en doelen letterlijk in beeld. Je laat door middel van plaatjes zien hoe je wil dat je (werkende)
leven eruitziet en je staat stil bij de doelen die je wil bereiken. Eigenlijk is het een fleurige en inspirerende
collage van je loopbaanwensen, je ambities en de dingen die je in de toekomst nog wilt gaan doen. Een
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visionboard houdt je bij de les, geeft richting aan je wensen, maakt je doelen zichtbaar en helpt je te blijven
focussen zonder dat je steeds opnieuw aan je wensen en doelen hoeft te denken.
Ikzelf werk met afbeeldingen, quotes en steekwoorden.

Wat heb ik nodig om een visionboard te maken?
•

Een groot wit vel van dik papier of een groot schilderdoek. Deze schilderdoeken kun je voor een paar euro
bij de Action kopen.

•

Lijm.

•

Een schaar.

•

Tijdschriften, folders, kranten en/of foto’s.

Hoe maak ik een visionboard
1. Pak een groot vel papier (A3-formaat), een stapel oude tijdschriften en lijm. Heb je zelf niet veel
tijdschriften? Vraag dan je vriendinnen of familie of ze nog oude tijdschriften hebben waar je in mag
scheuren en knippen.
2. Pak een kop koffie of een kop thee en zet je mobiele telefoon uit. Zorg ervoor dat je de komende twee uur
niet wordt gestoord.
3. Doe je ogen dicht en haal 5 keer diep adem en adem langzaam uit. Laat de dagelijkse beslommeringen los
zodat het rustig wordt in je hoofd.
4. Hoe ziet jouw loopbaandroom eruit? Wat zijn je ambities? Wat wens je voor jezelf? Welke doelen wil je
bereiken? Hoe ziet jouw leven er over een jaar uit? DREAM BIG. Maak je doelen niet te klein. Wees niet te
bescheiden en heb vertrouwen in je eigen kunnen.
5. Pak de stapel tijdschriften erbij. En ga op zoek naar passende afbeeldingen. Verzamel alle afbeeldingen
die jou aanspreken. Ga scheuren of knippen. Je mag onbeperkt verzamelen. Want je kunt voordat je gaat
plakken altijd nog een selectie maken. Maar ook teksten en quotes mogen erbij geplakt worden.
6. Plak de afbeeldingen op het grote vel papier. Begin met de afbeeldingen die jou het meest aanspreken en
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plak deze in het midden van het grote vel papier. Wees creatief en maak het helemaal van jou.
7. Hang je visionboard op een plek waar je vaak bent. Of maak een foto van je visionboard en zet deze als
screensaver op je laptop of als achtergrond op je telefoon.
Ben je meer van het digitaal werken? Dat kan ook. Want je kunt tegenwoordig heel makkelijk een digitaal
visionboard maken in Powerpoint, Pinterest of Word. Doe hier hetzelfde. Plak de afbeeldingen die je
online gevonden hebt in een presentatie en bekijk hem regelmatig. Print hem uit en hang hem op een goed
zichtbare plek waar je vaak bent.

Kijk dagelijks naar je visionboard
Zo helpt jouw visionboard je er dagelijks aan herinneren wat je loopbaandroom is. Zo is het onmogelijk om
je droom nog uit het oog te verliezen. Doordat je loopbaandroom zo duidelijk zichtbaar is en je dagelijks
ermee geconfronteerd wordt, zul je zien dat er kansen en mogelijkheden zomaar uit het niets op je pad
komen. Kansen en mogelijkheden die je helpen om je loopbaandroom waar te maken. Maar ook helpt een
visionboard om gemotiveerd te blijven en dagelijks stappen te zetten om je droom te verwezenlijken.
En zoals we allemaal weten, waar wij onze aandacht op richten en aan denken wordt vroeg of laat waar.
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Visionboard maken
Pak groot vel papier (A3-formaat), een stapel oude tijdschriften, schaar en lijm.
Deze oefening doet een beroep op jouw visuele verbeelding.
1. Pak je notitieboek en je mindmap erbij en lees al je notities en antwoorden nog eens rustig door.
Laat het allemaal eventjes bezinken.
2. Schrijf alle woorden en zinnen op die voor jou een belangrijke rol spelen.
3. Probeer je dromen te vangen op je visionboard.
4. Pik in ieder geval je favoriete dromen eruit.
5. Ga op zoek naar passende afbeeldingen, quotes en woorden die met jou resoneren en die jou
aanspreken.
6. Hang je visionboard op een zichtbare plek waar je vaak bent. Of maak een foto van je visionboard
en zet deze als screensaver op je laptop of als achtergrond op je telefoon.
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Herschrijf je droom in
inspirerende SMART-doelen
HOOFDSTUK 10
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Met haalbare doelen je droom verwezenlijken
Je bent gestart met dromen, groots dromen. Contact maken met je dromen, wensen
en ware verlangens. Als het goed is weet je inmiddels hoe jouw droombaan en
loopbaandromen eruit zien. Je weet wat je echt het allerliefst wilt gaan doen. Daarom is
het nu de hoogste tijd om tot actie over te gaan. Zodat jij je dromen kunt verwezenlijken.
Want zonder deze stap blijven je dromen slechts wensen.
Ik kan eindeloos dromen, fantaseren en snode plannen smeden. Maar wanneer ik de stap van dromen naar doen
niet zet en ik geen doelen formuleer gebeurt er meestal niet zoveel. Ik voel me dan een beetje verloren, er gebeurt
niks omdat ik niet weet welke stappen ik moet zetten. Na verloop van tijd verdwijnt mijn plan in de prullenbak.
Doelen zijn een oriëntatiepunt waar je je op kunt focussen.
Door doelen te formuleren dwing ik mijzelf om concreet te worden. En door mijn doelen op te schrijven op mijn
witheboard vergroot ik de kans aanzienlijk dat ik mijn dromen ga realiseren. Want dan zit er niks anders op dan
aan de slag te gaan wanneer ik mijn dromen wil realiseren. Doelen zijn namelijk een concrete vertaling van je
loopbaandromen.

Wees specifiek
Daarom gaan we nu aan de slag met het formuleren van heldere, haalbare doelen. Door aan de slag te gaan
met het formuleren van doelen, word je gedwongen nog eens goed na te denken over je dromen. Want door
het formuleren van je doelen krijg je meer duidelijkheid over wat je echt heel graag wilt. Tegelijkertijd helpt
het je om je ‘bedenkingen’ te overwinnen. Want wanneer je aan de slag gaat met het formuleren van je
doelen, betrek je je ‘gezonde boerenverstand’ bij je dromen. Nadenken over..., analyseren en keuzes maken.
Maar ook geeft het je een flinke boost wanneer je aan de slag gaat met je loopbaandromen. Je dromen
worden specifieker en komen meer tot leven. Ze motiveren je om in actie te komen. Je ogen beginnen te
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stralen wanneer je aan je dromen denkt en je wilt zo snel mogelijk aan de slag.
Wees realistisch en niet te ambitieus. Formuleer haalbare en inspirerende doelen. Want het heeft totaal
geen zin om onrealistische doelen te stellen. Vergeet niet dat er vaak meerdere manieren zijn om je dromen
te realiseren. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Bovendien is er vaak veel meer mogelijk dan dat
je vooraf denkt.
Het is verstandig om doelen voor de lange, middellange en korte termijn te formuleren. Want vaak duurt
het enige tijd voordat de eindbestemming is bereikt. Maak een realistische en haalbare planning met kleine
babystapjes, tussenstops en deadlines. Grote stappen laten je struikelen. Want te veel en te snel willen
werkt contraproductief. Dus: maak je doelen niet te groot.

Maak je doelen SMART
Tijdens mijn studie heb ik voor het eerst gehoord van SMART-doelen. Ik vind het een simpele en praktische
methode van doelen formuleren. Want met een SMART-doel heb je duidelijk en helder op papier staan wat je wilt
bereiken. Daarom spreekt mij deze methode erg aan en in mijn praktijk werk ik er al jaren mee.
Doelen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Door
je doelen SMART te stellen voorkom je dat je in deze valkuil stapt.
SMART staat voor:
S pecifiek Wat wil je bereiken? Hoe specifieker je doel, hoe groter de kans dat je het zal bereiken.
M eetbaar Hoe weet je dat jij je doel bereikt hebt? Wat is er af als het af is? Je doelstelling moet meetbaar
zijn.
A cceptabel Weet je waarom je dit doel wilt bereiken? Het resultaat moet relevant zijn.
R ealistisch Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Je doel moet haalbaar en realistisch zijn.
SMART-doelen mogen uitdagend zijn, maar niet té uitdagend.
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T ijdgebonden Wanneer heb jij je doel bereikt? Wanneer ga je welke stappen zetten? Je doel moet 		
gekoppeld zijn aan een einddatum.
Een half jaar geleden besloot ik om mijn droom ‘een boek schrijven’ te gaan verwezenlijken. Het hoe, wat en
wanneer ontbrak nog. Om deze droom te realiseren ben ik SMART-doelen gaan formuleren.
Einddoel: Op 5 december 2019 start ik met de pre-order van mijn boek Durf te dromen. Ik heb dan een boek
geschreven dat af is waar ik trots op ben.

Belangrijk!
Alle doelen die je formuleert moeten je energie geven en je inspireren om aan de slag te gaan. Want anders
wordt het lastig om je doelen te bereiken, je loopbaandroom te verwezenlijken.
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Welke doelen ga je stellen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Bij deze oefening ga je zelf aan de slag met het formuleren van jouw doelen aan de hand van de
SMART-methode. Stap voor stap neem ik je mee, zodat aan het einde van deze oefeningen al jouw
doelen SMART zijn.
1. Pak je lijst met dromen uit hoofdstuk 1 en je moodboard erbij. Kies minimaal 1 droom, die je in
de komende 12 maanden heel graag wilt realiseren. Formuleer voor deze droom een hoofddoel.
Nadenken over welke stappen je allemaal moet zetten om dit doel te realiseren, hoeft nog niet. Dat
komt later. We gaan nu eerst aan de slag met je hoofddoel.
2. Maak je doel SPECIFIEK. Dit doe je door de onderstaande vragen te beantwoorden.
•

Wat wil je bereiken?

•

Waar moet dit gebeuren?

•

Waarom moet dit gebeuren?

Verwerk je antwoorden in de beschrijving van je hoofddoel.
3. Maak je doel MEETBAAR. Wanneer weet jij wanneer jij je doel bereikt hebt? Wanneer is het
resultaat goed genoeg?
Verwerk je antwoorden in de beschrijving van je hoofddoel.
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4. Maak je doel ACCEPTABEL. Sta je achter je hoofddoel? Ben je gemotiveerd en zet dit doel jou aan
tot actie? Zo ja, waarom?
Pak je favoriete pen en notitieboek.
5. Maak het REALISTISCH. Bedenk of je doel haalbaar is en of je niet te ambitieus bent. Beantwoord
voor jezelf de volgende vragen met ja of nee:
•

Heb ik genoeg tijd om dit doel te behalen? Kan ik er voldoende tijd voor vrijmaken?

•

Heb ik de kennis en ervaring in huis om dit doel te behalen?

•

Beschik ik over de juiste middelen om dit doel te behalen?

Kun je ergens geen ‘ja’ op antwoorden, pas dan je doel zo aan dat het wel weer haalbaar wordt.
6. Maak het TIJDGEBONDEN. Wanneer moet je je doel bereikt hebben? Wanneer ga je welke
stappen zetten? Je doel moet gekoppeld zijn aan een einddatum.
7. Mijn hoofddoel is.....
8. Doelen kunnen heel groot, overweldigend en beangstigend zijn. Daarom is het verstandig om
ze op te splitsen in kleine hanteerbare subdoelen. Subdoelen die verwijzen naar afzonderlijke
afgebakende activiteiten die opeenvolgend moeten worden uitgevoerd om het ‘grote’ doel te
bereiken. Tevens kun je in je subdoelen verwijzen naar wat je de komende 3 maanden of 6 maanden
wilt bereiken. Ook deze doelen moeten voldoen aan de SMART-criteria.
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Welke stappen moet ik zetten om
mijn droom te verwezenlijken?
HOOFDSTUK 11
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Plannen maken & to-do lijst opstellen
Welke stappen moet je zetten om je doelen te bereiken? Hoogste tijd om na te denken
over wat je allemaal kunt doen om je loopbaandroom te realiseren. Je doet dit heel simpel
en heel doeltreffend met behulp van een brainstormsessie.
Telkens wanneer ik één van mijn dromen wil realiseren, zoals het schrijven van dit boek, maak ik een to-do lijst
in Excel. Op deze lijst komen alle taken te staan die mij te binnen schieten die ik moet uitvoeren om mijn droom
te verwezenlijken. Het kunnen simpele taken zijn, maar ook moeilijkere taken die ik nog moet leren. Maar ook de
trainingen die ik moet volgen, afspraken met derden die ik moet maken en de mensen van wie ik hulp nodig heb,
komen op deze lijst te staan. Dit proces neemt vaak meerdere dagen in beslag. Ik vind het fijn om dit proces rustig
te doorlopen, zodat ik niks vergeet. Ik stop pas wanneer ik zeker weet dat mijn to-do lijst compleet is en ik niks
vergeten ben. Meestal ontstaat er na verloop van tijd een lange lijst, waar ik het altijd weer eventjes benauwd van
krijg. ‘Gaat het mij wel lukken?’
Daarom loop ik nadat ik de lijst af heb altijd nog een keer alles door en ga ik voor mijzelf na welke taken niet echt
relevant zijn. Deze verwijder ik van de lijst. Daarna deel ik deze lijst altijd op in meerdere overzichtelijke hapklare
stappen. Dat geeft mij overzicht en rust. Geen ingewikkelde methoden. Gewoon je gezonde boerenverstand
gebruiken.
Doordat ik deze lijst in Excel maak en daardoor overzicht creëer, is de kans veel kleiner dat ik iets vergeet. Dat
brengt rust in mijn vaak overvolle chaotische brein.
Natuurlijk kun je hiervoor ook heel goed een bullet journal, een app op je telefoon of een mindmap
gebruiken. Ik kies niet voor deze methoden omdat ik vaak verander en verbeteringen in mijn lijst aanbreng
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en dat gaat makkelijker in Excel. Je bent natuurlijk vrij om een methode te kiezen waar jij je prettig bij voelt.
Natuurlijk worden er gaandeweg wijzigingen aangebracht in de lijst. Er worden dingen doorgestreept en er
komen dingen bij. Zelden is vooraf alles goed te overzien. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Wanneer je
start met het eerste ding op je lijst hoef je nog niet met 100% zekerheid te weten met welk ding je eindigt.
Vaak kom ik onderweg tot nieuwe inzichten en breng ik wijzigingen aan als ik denk dat het nodig is. Dat is
heel normaal en ik denk zelfs wenselijk.

Jouw to-do lijst?
Het is jouw document, jouw to-do lijst en jij bepaalt zelf welke route jij neemt. Zo houd je de regie over je
loopbaan in eigen hand.

Start met een makkelijke taak
Maak het jezelf niet al te ingewikkeld wanneer je start met realiseren van een loopbaandroom. Start
met een gemakkelijke taak waarvoor je niet uit je comfortzone hoeft te stappen. Zo vergroot je de kans
aanzienlijk dat je ook daadwerkelijk van start gaat. Start je met een ingewikkelde taak waarvoor je buiten je
comfortzone moet stappen, dan is de kans veel groter dat je gaat lopen dralen en het zetten van een eerste
stap voor je uit blijft schuiven.
Bovendien, wanneer je met een gemakkelijke taak start en je deze taak vervolgens snel tot een goed einde
brengt, zal dat je zelfvertrouwen een flinke boost geven.
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Mijn do-to lijst?
Pak je favoriete pen en notitieboek.
1. Pak een aantal losse vellen papier en een pen.
2. Ontspan je en maak je hoofd leeg.
3. Wat moet en kun je allemaal doen om jouw loopbaandroom te verwezenlijken?
4. Ga brainstormen en schrijf alles op wat je te binnenschiet. Probeer ook buiten gebaande paden te
denken, want daar bevinden zich vaak hele goede ideeën. Neem de tijd die je hiervoor nodig hebt.
5. Was het lastig?
6. Leg je lijst even weg en ga een uurtje wandelen. Maak je hoofd leeg en denk eventjes niet aan je
to-do lijst.
7. Doordat je je lijst eventjes hebt weggelegd en er niet aan hebt gedacht sta je weer fris tegenover je
to-do lijst.
8. Neem je to-do lijst nogmaals door en breng veranderingen aan indien nodig.
9. Stel je definitieve to-do lijst op en noteer deze in je notitieboek.
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Mijn to-do lijst.
Voorbeeld: Een boek publiceren
Pak je favoriete pen en notitieboek.

Mijn to-do lijst
•

Deadlines vaststellen en planning maken

•

Titel van het boek vaststellen

•

Waarover wil ik gaan schrijven?

•

Hoofdstukindeling boek vaststellen

•

Inspiratie verzamelen

•

Mijn blogs en online programma’s doornemen voor relevante informatie

•

Een document in Adobe Indesign aanmaken

•

Lay-out samenstellen

•

Passende afbeeldingen zoeken

•

Passende quotes zoeken

•

Schrijftijd inplannen en blokken in mijn agenda

•

Teksten schrijven

•

Cover boek maken

•

Testlezers zoeken

•

Manuscript aan de testlezers laten lezen

•

Manuscript aanpassen/herschrijven

•

Manuscript laten editten

•

Manuscript aanpassen en definitief maken

•

Isbn nummer aanvragen

•

Manuscript in Adobe Indesign omzetten naar een Epub bestand
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•

Marketingplan boek opstellen

•
•

Berichten social media opstellen
Pak je favoriete pen en notitieboek.
Mailings voor mijn mailingslijst opstellen

•

Salespagina boek opstellen

Dit was de to-do lijst waarmee ik gestart ben om mijn droom te verwezenlijken. Deze is later nog meermaals
gewijzigd.
Nu ben jij aan beurt.
Mijn droom:
Mijn to-do lijst
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Mogelijke barrières en
oplossingen
HOOFDSTUK 12
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Obstakels, weg ermee
Wat kan er allemaal mis gaan? Welke obstakels kun je onderweg tegenkomen? Wat is het
ergste wat er kan gebeuren? Hoe ga je ermee om? Door hier vooraf over na te denken, ga
je beter voorbereid op pad. En dat geeft je meer rust en zelfvertrouwen.
Je weet wat je wilt, je hebt krachtige keuzes gemaakt, doelen geformuleerd en een plan opgesteld. Maar
voordat je een eerste stap zet, is het belangrijk om stil te staan bij de “mogelijke obstakels” op weg naar je
droombaan. Want deze obstakels kunnen ervoor zorgen dat je onderweg struikelt en misschien wel opgeeft,
waardoor je loopbaandroom slechts een droom blijft. Het is belangrijk dat je voordat je start onderzoekt
welke mogelijke obstakels je onderweg tegenkomt. Zo kun je je erop voorbereiden zodat de verrassing niet
te groot is wanneer het obstakel op je weg verschijnt.
Ikzelf, bijvoorbeeld, bereid mij altijd graag heel erg goed voor wanneer ik aan mijn dromen ga werken. Zoals
nu bij het schrijven van dit boek, ben ik geneigd om eerst alle boeken die er zijn over het onderwerp ‘zelf een
boek schrijven’ te lezen. Want een goede voorbereiding is het halve werk. Ik ben geneigd om te denken dat ik
er pas klaar voor ben wanneer ik alle kennis heb vergaard die er te vergaren is. Eindeloos oriënteren, informatie
verzamelen en plannen maken dus. Mijn grootste obstakel.
Alleen door streng voor mijzelf te zijn en met tijdslimieten te werken voorkom ik dat ik dat ik eindeloos in de
voorbereidingsfase blijf hangen en uitstelgedrag vertoon. Dankzij de hulp van een coach heb ik geleerd om te
beginnen voordat ik er 100% klaar voor ben. Superspannend maar hierdoor heb ik wel mijn droom ‘een eigen
online community’ in 1 maand verwezenlijkt in plaats van 6 maanden of een jaar.

Veel voorkomende obstakels
Hieronder vind je een lijst met veel voorkomende obstakels die je op weg, bij het verwezenlijken van je
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loopbaandroom, kunt tegenkomen.
•

Eindeloos oriënteren, voorbereiden en plannen maken

•

Angst niet goed genoeg te zijn

•

Ik ken niet de juiste mensen die mij kunnen helpen

•

Ik heb heel veel geld nodig om mijn dromen te verwezenlijken

•

Vanuit je veilige comfortzone je loopbaandroom proberen te verwezenlijken

•

Ik beschik niet over de juiste kennis en ervaring

•

Ik heb er de tijd niet voor

Hoe ga je met deze obstakels om?
Neem het dappere besluit om tot actie over te gaan. Want alleen door actie te ondernemen kun je deze
obstakels overwinnen. Door te doen, overwin je je angsten en vergroot je je motivatie. Dus begin voor je er
klaar voor bent. Luister niet naar de stem die je vertelt dat je er nog lang niet klaar voor bent. Wees op je
hoede want deze stem is heel sluw en venijnig.
Welke oplossingen zijn er te bedenken om bovenstaande obstakels te overwinnen?

Obstakel

Oplossing

Eindeloos oriënteren, voorbereiden en plannen

Spreek met jezelf vooraf af hoeveel tijd je hier

maken

maximaal aan mag besteden. Stel een duidelijke
deadline en houd je daaraan. Je hoeft niet alles te
weten over het hoe en wat voordat je begint.
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Obstakel

Oplossing

Ik ken niet de juiste mensen die mij kunnen helpen

Loop je netwerk op LinkedIn door en onderzoek
wie jou kan helpen. Vraag mensen die je kent, of zij
iemand kennen die jou kan helpen. Stap vervolgens
op deze mensen af en vraag of ze je willen helpen.
Nee heb je en ja kun je krijgen. En als je het
vriendelijk vraagt krijg je meer voor elkaar dan dat je
nu denkt.

Ik heb heel veel geld nodig om mijn dromen te

Ga voor jezelf na hoeveel geld je echt nodig hebt

verwezenlijken

om te kunnen starten. Maak een overzicht. Want
meten is weten. Wees realistisch en onthoud dat
Rome ook niet in één dag gebouwd is. Ga na wat
je zelf kunt doen, want dat bespaart geld. Bedenk
goedkope alternatieve oplossingen. Onderzoek hoe
je aan meer geld kunt komen.

Vanuit je veilige comfortzone je loopbaandroom

Je kunt je loopbaandroom alleen verwezenlijken

proberen te verwezenlijken

wanneer je uit je comfortzone stapt. Dit kan eng
en overweldigend zijn. Wees je ervan bewust dat
het echt nodig is. Begin daarom met het zetten van
kleine stappen buiten je comfortzone en bouw het
steeds verder uit.

Ik beschik niet over de juiste kennis en ervaring

Zoek uit welke kennis en ervaring je minimaal
moet hebben en ga vervolgens na welke kennis
en ervaring je nog mist. Hoe kun je dit gat kleiner
maken? Welke boeken moet je lezen en welke
cursussen moet je volgen? Kijk ook in je netwerk
wie jou hierbij kan helpen.
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Obstakel

Oplossing

Ik heb er de tijd niet voor

Onderzoek hoeveel tijd je minimaal per week nodig
hebt om je droom te verwezenlijken. Pak vervolgens
de oefening uit hoofdstuk 2 erbij en ga voor jezelf
na hoeveel tijd je per week vrij kunt maken voor
je loopbaandroom. Kijk nogmaals kritisch naar je
tijdslurpers waardoor het je misschien lukt om meer
tijd vrij te maken voor je droom. Of sta bijvoorbeeld
een half uur eerder op. Want als je echt heel graag
je loopbaandroom wilt verwezenlijken, dan moet je
er wat voor over hebben.
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Maak een plan voor mogelijke obstakels
Pak je favoriete pen en notitieboek.
•

Welke mogelijke obstakels kunnen voorkomen dat jij je loopbaandroom verwezenlijkt?

•

Wat kun je doen om te voorkomen dat dit gebeurt?

Vul voor jezelf het onderstaande formulier in.

Obstakel

Oplossing
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Het glas is halfvol
HOOFDSTUK 13

125

Blijf positief en geloof in jezelf
Wat er ook gebeurt blijf positief en geloof in jezelf. Geloof in je toekomst. Geloof in je
loopbaandroom en werk vanuit vertrouwen met 100% inzet aan je loopbaandroom. Alleen
dan kun jij je droom verwezenlijken. Want als je diep in je hart gelooft dat je dromen
bedrog zijn en je wensen te hoog gegrepen, ga je je droom nooit verwezenlijken.
Gelukkig kun je op elk moment zelf kiezen hoe je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Elke ochtend
weer bepaal jij welke bril je opzet. Alleen jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw mindset.
Als je vooraf al denkt dat je je loopbaandroom nooit gaat verwezenlijken, dan gaat het ook vast en zeker
nooit gebeuren.
Nadat het na een vliegende start opeens heel stil werd en er geen aanvragen meer binnenkwamen, sloeg
de twijfel genadeloos toe. Ik dacht: ‘Ik ben niet goed genoeg en het gaat mij niet lukken om een succesvolle
coachingspraktijk op te bouwen.’ Het geloof in mijzelf en mijn droom nam snel af. Steeds vaker betrapte ik mijzelf
erop dat ik door een sombere, negatieve bril naar mijzelf en mijn droom keek. Ik worstelde ontzettend met mijzelf
en ik kroop in de slachtofferrol. ‘s Nachts in bed lag ik te piekeren over hoe het verder moest. Mijn gedachten
draaiden in cirkeltjes. Ondertussen gebeurde er weinig in mijn praktijk.
Door één bericht op Facebook veranderde gelukkig alles. Ik begon door dit bericht boeken te lezen over mindset
en door kennis over de wet van de aantrekking kwam hier verandering in. Ik zag in dat je zelf bewust kunt bepalen
hoe je jezelf en de wereld om je heen waarneemt. Positief of negatief. Ik herontdekte dat ik veel meer invloed
op mijn eigen leven heb dan dat ik dacht. De inzichten die ik door het lezen van deze boeken kreeg, deden mijn
mindset veranderen. Mijn vertrouwen groeide weer en boordevol hervonden energie ging ik aan de slag. Ik begon
weer helemaal opnieuw en ik sloeg een nieuwe weg in. Enkele maanden later kwamen er gelukkig weer aanvragen
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binnen. Ik stond weer in mijn kracht en het geloof in mijzelf was terug. Mede doordat ik nu met een positieve blik
naar mijzelf en de wereld om mij heen keek. Hel leek wel of het geluk mij weer toelachte.

Hoe ontwikkel je een positieve mindset voor succes?
Zoals je inmiddels hebt gelezen en waarschijnlijk ook al wel wist, kun je je mindset veranderen en
ontwikkelen zoals jij dat wil. Maar daar moet je wel wat voor doen, want het vergt enige discipline en
doorzettingsvermogen. Wees je ervan bewust dat hoe jij over dingen denkt, bepalend is voor jouw succes.
Je gedachten zijn superkrachtig en hebben heel veel invloed. Als je er zelf niet in gelooft, gaat het ook nooit
lukken om je droom te verwezenlijken.
Zo ontwikkel je een positieve mindset:
1. Zet kleine babystapjes. Elke dag een stap zodat je de vaart erin houdt. Laat je hierbij niet afleiden
door wat anderen in je omgeving ervan vinden. Houd focus en doe wat je moet doen. Zo boek je
langzaam maar gestaag vooruitgang en kom je steeds een stapje dichter bij het verwezenlijken van je
loopbaandroom. Richt je aandacht op dat wat goed gaat en begin niet direct te twijfelen aan jezelf en
je plan wanneer je tijdelijk hinder ondervindt door tegenwind. Grote en radicale stappen laten je alleen
maar struikelen. Leg de lat dus niet te hoog.
2. Op weg naar je loopbaandroom wordt je ongetwijfeld geconfronteerd met tegenslagen. Daar ontkomt
niemand aan. Door vooraf alle mogelijke obstakels in kaart te brengen en een oplossing hiervoor te
bedenken, verklein je de kans dat een tegenslag je laat struikelen.
3. Alles in het leven heeft meerdere kanten. Positieve en negatieve. Voor je mindset is het belangrijk om
altijd op zoek te gaan naar de positieve kanten. Denk daarom in kansen en mogelijkheden in plaats van
in beperkingen. Herinner jezelf eraan wanneer je jezelf betrapt op negatieve gedachten.
4. Twijfelen aan jezelf hoort erbij. Vaak slaat de zelftwijfel toe wanneer je geconfronteerd wordt met de
eerste tegenslagen. ‘Misschien kan ik toch maar beter alles bij het oude laten en mijn dromen loslaten?’
Wees gerust, dit is heel normaal. Wanneer je een loopbaandroom wilt verwezenlijken moet je, zoals je
weet, buiten je comfortzone stappen en dan komt zelftwijfel altijd om de hoek kijken. Haal op dergelijke
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momenten een paar keer diep adem, ontspan je en herinner jezelf eraan dat het heel normaal is om af en
toe te twijfelen aan jezelf. Laat je hierdoor niet uit het veld slaan.
5. Wat is je juiste volgende stap? Stel jezelf deze vraag wanneer je geconfronteerd wordt met een
tegenslag. Soms is het antwoord heel simpel. Maar soms ook niet. Als je deze vraag aan jezelf stelt
wanneer je met een tegenslag te maken krijgt, zet je niet alleen je brein, maar ook je hart aan het werk
bij het op zoek gaan naar een antwoord. Je gaat door jezelf deze vraag te stellen automatisch op zoek
naar een oplossing waarmee je tegenslag kunt overwinnen.
6. Wees geduldig en niet te streng voor jezelf. We kunnen zo ontzettend streng voor onszelf zijn en we
kunnen onszelf zo afkraken wanneer het eventjes niet gaat zoals we willen. Maar het kost nu eenmaal
tijd en veel energie om je loopbaandroom te verwezenlijken. Wees je daarvan bewust en blijf positief en
geloof in je droom. Geef niet op.
7. Ontwikkel een ochtendroutine. Zet je wekker ‘s ochtends tien minuten eerder. Maar spring niet direct
je bed uit wanneer je wekker afgaat. Blijf nog eventjes met je ogen dicht in bed liggen. Start je dag met
een positieve affirmatie passend bij jou en je loopbaandroom. Een affirmatie is een tekst die je tegen
jezelf zegt. Het is een bevestiging van wat je graag wilt verwezenlijken. Kies daarom een positieve
gedachte. Verwoord je gedachte in tegenwoordige tijd. Op deze manier hersenspoel je jezelf op een
positieve manier, waardoor je de dag positief start. Een goed begin is het halve werk. Bovendien, als je
deze zinnetjes meerdere keren per dag tegen jezelf blijft herhalen, ga je erin geloven en wordt het veel
makkelijker om een positieve mindset vast te houden. Want de kracht zit in de herhaling. Voorbeeld: ‘ik
ben op weg naar mijn droombaan.’
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Positieve affirmatie
• Pak je favoriete pen en notitieboek.
1. Bedenk een affirmatie die bij jou past en leer deze uit je hoofd. Of vervang een negatieve gedachte
door een positieve gedachte.
2. Roep heel hard STOP tegen vervelende en negatieve gedachten en plaats er je positieve affirmatie
tegenover.
3. Het is je anker. Het stimuleert je om positieve gedachten te creëren. Je kunt zelf een affirmatie
bedenken (positief en in het heden gesteld) maar er zijn ook mooie kaarten te koop met affirmaties.
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Trommel de hulptroepen op
HOOFDSTUK 14

Welke hulp heb ik onderweg nodig?
Helemaal in je eentje, zonder hulp, is het lastig om je loopbaandroom te verwezenlijken.
Vraag jezelf af, voordat je een eerste stap zet, welke hulp jij nodig hebt om je
loopbaandroom te verwezenlijken.
De hulp van een businesscoach en een tekstschrijfster hebben mij in de beginfase ontzettend geholpen. Zonder
hun hulp was het mij nooit gelukt om mijn praktijk zo snel online te krijgen. Ook na deze beginfase heb ik in de
afgelopen jaren nog regelmatig de hulp van derden ingeroepen. Steeds wanneer ik geconfroneerd werd met flinke
obstakels, of sprongen vooruit wilde maken, ging ik op zoek naar hulp. En ik kan met 100% zekerheid zeggen dat
ik zonder deze hulp nooit zou hebben bereikt wat ik nu heb bereikt. Ik weet dat het geld kost, maar als je de juiste
hulp inschakelt krijg je er heel veel voor terug.
Wie kan jou helpen bij het verwezenlijken van jouw loopbaandroom? Wie in jouw omgeving heeft haar of
zijn loopbaandroom al verwezenlijkt? Wie is een echt voorbeeld voor jou en van wie kun je veel leren? Wie
kan jou onderweg ondersteunen? Ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die het leuk vinden om jou te
helpen. Schroom niet en vraag om hulp. Zoek de hulp die jij nodig hebt en die bij jou past. Je voelt zelf wel
aan of je de juiste keuze maakt.

Maar wees wel kritisch
Accepteer niet blindelings alle hulp die je wordt aangeboden. Wil de persoon jou echt oprecht helpen en
heeft hij of zij verstand van zaken? Of wil de persoon alleen maar haar of zijn mening aan jou opdringen,
door jou te vertellen wat je wel en niet moet doen? Denk voor jezelf en laat je niks aanleunen. Aan veel
goedbedoelde raad heb je niks. Ik weet het, het klinkt hard maar het is wel waar. Hoe lief en goed ook
bedoeld.
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Maak duidelijke afspraken
Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te
staan, of erger, met problemen wordt geconfronteerd. Maak minimaal afspraken over:
•

Hoelang

•

Frequentie

•

Onderwerp

•

Vergoeding

Waarom is het belangrijk om hulp te vragen bij het verwezenlijken van je
loopbaandroom?
•

Het werkt motiverend.

•

Je verkleint de kans aanzienlijk dat je vastloopt en niet weet hoe het verder moet.

•

Je vergroot de kans op succes aanzienlijk.

•

Je kunt om waardevolle feedback vragen.

•

Je hoort de mening van een deskundige buitenstaander.

•

Het is goed voor je zelfvertrouwen.
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Hulp gevraagd
Pak je favoriete pen en notitieboek.
1. Welke hulp heb je nodig bij het verwezenlijken van je loopbaandroom?
2. Wie kan jou helpen bij het verwezenlijken van je loopbaandroom?
3. Waarom wil je graag de hulp van deze personen inroepen?
4. Waarmee kunnen ze jou helpen?
5. Hoe kun je met deze personen in contact komen?
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Wie kan mij helpen?
Wie?
Waarom kan deze persoon mij
Pak je favoriete pen en notitieboek.
helpen?

Hoe kom ik in contact met deze
persoon

Voorbeeld: Een boek publiceren
Een teksteditor

Het is het eerste boek dat ik

Een mail sturen naar mijn vaste

schrijf en ik ben blind voor mijn

teksteditor

eigen spel- en schrijffouten.
Daarom moet de teksten worden
gecontroleerd.
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Stel je roadmap samen
HOOFDSTUK 15

SMART-stappenplan opstellen
Met een SMART-stappenplan stel je voor jezelf een realistisch en haalbaar stappenplan
op. Een roadmap voor je loopbaandroom. Maak het jezelf niet te moeilijk en zorg ervoor
dat je stappen SMART zijn.
Voor mij was het starten van een online community een droom die al heel lang op mijn dromenlijst stond. Mijn
coach daagde mij eind april 2019 uit om per 1 juni 2019 een online community te lanceren. Onder het mom ‘start
before you’re ready.’ Veel tijd om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen had ik dus niet. Nadat ik mijn to-do
lijst had opgesteld, ben ik nagegaan welke stappen ik absoluut moest zetten om überhaupt te kunnen starten met
de online community. Welke route leidt mij het snelst naar mijn doel? Ik koos voor de kortste route omdat ik niet
veel tijd had en een duidelijke deadline had. Minimale inspanning, maximaal resultaat. Daarna zocht ik uit hoeveel
tijd mij elke stap zou gaan kosten en stelde ik voor elke stap een begin- en einddatum vast. Daarna formuleerde ik
mijn SMART-stappenplan en schreef ik het op mijn witheboard in mijn kantoor.
Er zijn heel veel wegen die allemaal naar Rome leiden. De snelste route of de toeristische route. Het is
aan jou om jouw eigen route uit te stippelen. Maar voordat je start, heb je een stappenplan nodig; jouw
roadmap naar jouw droombaan.

Waarom een SMART-stappenplan opstellen?
Een stappenplan geeft je houvast en helpt je de juiste stappen te zetten richting je droom, zodat jij je
loopbaandroom kunt verwezenlijken. Het helpt je goed af te spreken wat je wilt bereiken, wat je daarvoor
gaat doen en wanneer je het gaat doen. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je niet verder komt dan
goede voornemens maken. Ik ben bang dat je dan geen enkele taak op je to-do lijst kunt afvinken. En dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
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Hoe werkt een SMART-stappenplan?
1. Pak je to-do lijst erbij en ga voor jezelf na welke stappen je absoluut moet zetten om je loopbaandroom
te verwezenlijken.
2. Zet deze stappen in een logische volgorde.
3. Noteer deze stappen in de juiste volgorde op een leeg vel papier; jouw roadmap.
4. Breek grote stappen op in kleinere stappen omdat grote stappen je makkelijk laten struikelen.
5. Ga na hoeveel tijd het kost om elke stap te doorlopen.
6. Stel voor elke stap een begin- en een einddatum. Wees realistisch en stel haalbare deadlines op.
7. Plaats de stappen in een logische volgorde op een tijdslijn.
8. Maak elke stap SMART en noteer dit op het vel papier.
9. Je roadmap is af.
Noteer alle SMART-stappen in je agenda. Heel simpel en heel waardevol, omdat je ze nu niet meer kunt
vergeten.
Wanneer je alle stappen op je roadmap doorlopen hebt, heb je als het goed is je loopbaandroom
verwezenlijkt.

Plaats je stappen op een tijdlijn
Pak je favoriete pen en notitieboek.
1. Pak een groot vel papier en vouw het vel dubbel. Teken in deze vouw een tijdlijn.
2. Plaats vervolgens de doelen en subdoelen die je in hoofdstuk 10 hebt opgesteld aan de onderzijde
van deze tijdlijn.
3. Pak je to-do lijst uit hoofdstuk 11 erbij.
4. Bepaal wanneer je welke stappen gerealiseerd wilt hebben. Wanneer wil je wat doen? Stel
prioriteiten: doe eerst wat het belangrijkst is. Zorg ervoor dat de volgorde logisch is. Plaats de
stappen aan de bovenzijde van je tijdlijn.
5. Hang het vel papier op een voor jou zichtbare plek.
Zo heb je een visueel overzicht van wanneer je wat moet doen. Dat zorgt voor duidelijkheid en focus.
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Maak je roadmap - SMART-stappenplan
Pak je favoriete pen en notitieboek.
1. Zet in kolom 1 de subdoelen die je in hoofdstuk 10 hebt opgesteld.
2. Pak je to-do lijst uit hoofdstuk 11 erbij.
3. Zet in kolom 2 de stappen die wilt gaan zetten om het bijbehorende subdoel te verwezenlijken.
Welke stappen van je to-do lijst ga je zetten om je subdoel te realiseren?
4. Zet in kolom 3 de middelen die je nodig om het subdoel te verwezenlijken.
5. Zet in kolom 4 wanneer je deze stap wilt zetten.
6. Zet in kolom 5 aan wanneer de stap afgerond moet zijn.

SMART-stappenplan
Voorbeeld: Een boek publiseren

Subdoel
Voor 25

Stappen
•

november is de
cover van het

•

boek af, zodat
het boek in

Middelen

Titel van het

•

Afbeeldingen

boek vaststellen

•

Fonts

Passende af-

•

Adobe

beelding zoeken
•

week 48 naar de •

Font uitzoeken
Lay-out bepalen

Photoshop
•

Adobe
Indesign

testlezers kan
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Tijdstip
Week 38 - 47

Deadline
25 november

SMART-stappenplan
Pak je favoriete pen en notitieboek.

Subdoel

Stappen

Middelen
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Tijdstip

Deadline

Nog één ding
Gefeliciteerd. Je hebt het volgehouden. Ik hoop dat je alle oefeningen gemaakt hebt. Zo niet, doe dat dan
alsnog. Deze oefeningen staan niet voor niks in dit boek.
Ik hoop dat jij ook je loopbaandroom verwezenlijkt. Want ondanks dat het niet altijd makkelijk is, ben ik zeer
blij dat ik voor mijn loopbaandroom gekozen heb. Ik ga nu elke dag fluitend naar mijn werk. Ik ervaar heel
veel plezier in mijn werk en haal er voldoening uit. Ik zit op de juiste plek en ik haal het maximale uit mijzelf
en mijn loopbaan. En dat gun ik jou ook.
Ik gun je een baan waar je superblij van wordt. Je hebt het verdiend.
Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.
Veel succes met de nog te zetten stappen.
Jolanda Grevers
www.unique-loopbaancoaching.nl
info@unique-loopbaancoaching.nl
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