


Gaat dit over jou? 

 
Wil jij meer energie, voldoening en plezier ervaren in je werk? 
 
Verlang jij naar meer rust en ruimte in je hoofd? 
 
Wil jij graag doen waar eigenlijk je passie ligt?  
 
Ben jij  normaal gesproken een aanpakker en wil je meer in het leven, maar weet je
niet precies hoe? 
 
Denk jij weleens: Wil ik dit echt de rest van mijn leven blijven doen? 
 

 
Omdat  
 
het niet nodig is dat jij later met spijt terug zou kijken op je leven. 
 
 jij wilt kunnen leven zonder de ongezonde stress die jij te vaak ervaart. 
 
 jij achteraf wilt kunnen zeggen dat je de kans gepakt hebt toen het kon. 
 
 jij graag jouw talenten in wilt zetten op een plek waar jij voldoening ervaart.  
 
jij je niet nog langer ongelukkig wilt voelen. 
 

L e e s  d a n  d i t  e - b o o k   
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Waarom zou ik jou kunnen helpen? 

Ik ben zelf geweest waar jij nu bent en ik
wil de tips met jou delen die ik met vallen
en opstaan heb geleerd, zodat jij niet
door hetzelfde heen hoeft te gaan als ik.  
 
Verkeerde keuze? 
Studiekeuze vond ik ontzettend moeilijk.
Testen en vragenlijsten die er nu zijn,
waren er toen niet. Dus ik moest zelf
beslissen en omdat ik dat moeilijk vond,
ben ik op het advies van anderen afgegaan.
Wat heb ik hier geleerd: laat belangrijke
keuzes voor je leven niet door anderen
bepalen. 
 
Geen duidelijk doel... 
Ik heb uiteindelijk gekozen voor Franse
taal- en letterkunde, maar ik had geen idee
wat ik er uiteindelijk mee wilde. De keuze
was voor de korte termijn leuk, maar voor
de lange termijn achteraf niet zo handig.
Uiteindelijk kwam ik voor de klas terecht,
maar ontdekte al snel dat ik daarin maar
een deel van mijzelf kwijt kon. Ik raakte
gedemotiveerd. Weer een belangrijke les
geleerd: begin ergens aan met een lange
termijn doel voor ogen en doe iets waarbij
je de meeste kwaliteiten kwijt kunt. 
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Mijn sterkste kwaliteit eindelijk gevonden 
Toen stond ik opnieuw voor de vraag: 'Wat
dan?' Het voelde alsof ik weer van voren af
aan moest beginnen. In een coachtraject
kwam ik erachter dat het begeleiden van
mensen mijn sterkste kwaliteit is en ik ben
uiteindelijk met veel plezier aan de slag
gegaan in de hulpverlening. Iets geleerd?
Ja, ik had spijt dat ik niet eerder hulp had
gezocht. Ik had mezelf veel tijd, verdriet en
omwegen kunnen besparen. Maar gelukkig
kreeg ik die kans alsnog en heb ik deze
met beide handen aangegrepen.  
 
Mijn passie gevonden! 
Ik had mijn passie gevonden, ging de
studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening
naast mijn werk volgen, met als resultaat
een cum laude diploma in mijn hand. Dat is
wat er kan gebeuren als je in je passie
terecht komt! Ik had mijn bestemming
gevonden! 
 

 Heb je al iets van jezelf ontdekt
in mijn verhaal? 
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Mijn droom  aan diggelen 
Tot de instelling waar ik werkte alles
omgooide en ze te kennen gaven dat ik
daar niet verder kon als ik geen vier dagen
wilde werken. Dat wilde ik niet omdat mijn
man vijf dagen werkte en we net onze
eerste zoon hadden gekregen. Ik voelde
me ineens geconfronteerd met botsende
belangen en waardes in mijn leven. Ik heb
toen gekozen voor mijn gezin, maar wel
met het gevoel dat al mijn investering voor
niets was geweest en dat mijn droom aan
diggelen lag. Had het anders gekund?
Misschien wel, alleen zag ik dat toen niet.
Wat heb ik geleerd? Niet alles is maakbaar,
ook anderen hebben invloed en er kan een
conflict zijn tussen je eigen waardes. 
 
Weer van voren af aan beginnen 
Door een verhuizing voor het werk van mijn
man naar de andere kant van het land en
doordat ik geen werk kon vinden in de
richting die ik wilde, stond ik voor een
keuze. 
 
Dan maar over een heel andere boeg 
Ik ben voor mijzelf begonnen. Ik heb een
combinatie kunnen vinden tussen wat ik
geleerd had in de hulpverlening en tijdens
mijn talenstudie over communicatie. Ik heb
 een coachings- en trainingspraktijk
opgezet waarbij ik uiteindelijk in 14 jaar tijd
meer dan duizend particulieren en
bedrijven advies gegeven heb hoe ze
uitdrukking konden geven aan hun unieke
kwaliteiten, zowel verbaal als non-verbaal,
in hun kleding en in hun bedrijfsimago. 
 
Toch niet weer hè? 
Toch was ik ook dit jasje na ruim veertien
jaar ontgroeid. Ik had inmiddels twee
bedrijven naast elkaar opgezet, met
verschillende doelgroepen en producten. Ik
merkte dat deze vorm de wens om te
blijven groeien en leren in de weg zat. Ik
kwam in een Bore-out terecht, of te wel, ik
raakte verveeld, miste de uitdaging, hoe
druk ik het ook had. Dit vond ik lastig om te
accepteren van mezelf. Ik had het toch
goed? Mocht ik wel meer willen? Ik moest
mezelf meer uitdagen en tegelijkertijd
keuzes maken

Deze keer heb ik het anders
aangepakt: ik ben mijn passie serieus
gaan nemen, maar ook ben ik opnieuw
gaan onderzoeken waar ik nu eigenlijk
precies goed in ben. Wie ik ben, wat ik
wil en niet meer wil. 
 
Ik ben gaan plannen, gaan uitvoeren op
een manier waar ik mezelf helemaal in
kwijt kan, zonder concessies te doen of
me te richten naar anderen. Ik ben mijn
waardes serieus gaan onderzoeken en
ben mijn mitsen en maren, mijn angsten
aangegaan. Ik ben een droom gaan
volgen die ik nog altijd had: namelijk de
opleiding Psychologie Arbeid en
Organisatie. Ik heb afscheid genomen
van een van de twee bedrijven. Ik heb
geleerd om keuzes te maken, los te
laten wat me teveel energie kost en
meer gaan doen van wat me energie
oplevert.  
 
Werken met plezier en voldoening! 
Wanneer ik terugkijk, kan ik zeggen dat
mijn eigen zoektocht naar werken met
plezier en voldoening me al heel wat
waardevolle inzichten heeft opgeleverd
voor mijn functie als coach en trainer.
Ook bieden mijn studies een stevig
fundament op theoretisch vlak. Wat had
ik een aantal dingen graag eerder
geweten, maar ik kan eerlijk zeggen dat
ik inmiddels met enorm veel voldoening
werk. Ik heb inmiddels al duizend+
mensen mogen begeleiden in coach-
trajecten en trainingen om met meer
plezier en voldoening te kunnen werken
en heb zin in wat nog komen gaat!  
Ik deel mijn waardevolle tips en
inzichten graag met jou, want ik gun
jou dezelfde ervaring als die ik nu heb! 
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In dit e-book ga ik je meenemen door 7
stappen die van belang zijn om te komen
tot een baan die echt bij jou past. Zodat jij
met plezier en voldoening kunt werken.  
 
Volgens Erik Matser (klinisch
neuropsycholoog) is er een toenemend
aantal burn-outs in Nederland wat de
samenleving twintig miljard euro per jaar
kost. Hij stelt dat ongeveer 1 op de 5
 mensen niet werken in Nederland als
gevolg van stress en burn-out. Dit zijn
schrikbarende cijfers. Zijn advies is onder
andere om op zoek te gaan naar de
essentie van wie jij bent en om liefdevolle
stapjes te nemen naar die essentie.  
 
Daarom heb ik mijn bedrijf IDcoach
genoemd. ID staat daarbij voor identiteit.
Mijn visie is namelijk dat jij een unieke
identiteit gekregen hebt en dat jij met
energie kunt werken wanneer jij
functioneert in een baan en organisatie die
echt bij jou past. Dat wil niet zeggen dat je
nooit lastige of saaie klussen te doen hebt.
Maar voor het grootste deel hoort een baan
waar jij zo'n groot deel van je levensdagen
aan besteedt wel passend te zijn bij jouw
persoonlijkheid, waarden en talenten. 
 
Bovendien heb je ook naast je werk nog
een leven! Wil jij daar ook nog met plezier
tijd en energie aan kunnen besteden en
niet doodmoe en met een veel te kort
lontje op de bank ploffen om je weer op te
moeten laden voor de volgende dag. 
 
Hoe pak je het aan om tot verandering te
komen? Waar begin je? Ik heb daarom 7
stappen voor je op een rijtje gezet om jou
houvast te bieden.  
 
1. Erken eerlijk hoe lang je je al zo voelt 
2. Onderzoek je Ongenoegen en
Behoeften 
3. Zoek Inspiratie voor Perspectief 
4. Ontdek wat jij nodig hebt 
5. Onderzoek je Droom 
6. Veranderen binnen de organisatie? 
7. Investeer in Zelfonderzoek voor je
solliciteert 

"Ik heb geleerd goed naar mezelf te 
luisteren. Wat wil ik? Wat kan ik? en wie
ben ik? Wil ik alleen maar leven of wil ik 
ook plezier en geluk, dus kwaliteit van 
leven? Door te reflecteren ben ik veel 
meer en dieper naar mezelf gaan kijken 
dan ik ooit tevoren had gedaan. Ik heb 
besloten mijn huidige werkgever te gaan 
verlaten en mijn eigen bedrijf op te 
zetten." 
 
"Renate is praktisch, duidelijk, concreet, 
erg betrokken en zeer kundig. Ze is ook 
moeder, echtgenote en ondernemer wat 
maakt dat ze de nodige levenservaring 
heeft en dat geeft een vertrouwd en 
prettig gevoel. Ze past de training aan op 
de klantbehoefte en maakt een training 
hierdoor echt persoonlijk. Maatwerk dus 
en geen ‘standaard’ riedeltje uit een 
boekje. Het is bijzonder hoe zij mensen 
zelf aan het denken kan zetten." 
(Miranda) 

Wat kun jij verwachten?

Neem de 7 stappen door en pas
de oefeningen toe! Dan kan ook jij
(weer) met voldoening werken!



Zeg eens eerlijk: Heb jij het gevoel dat
jij je passie en enthousiasme ergens
onderweg bent kwijtgeraakt? Dat jij 's
morgens geen zin hebt om naar je
werk te gaan? Blij bent wanneer het
weekend is. Dat je eigenlijk teveel last
hebt van negatieve gevoelens en
gedachtes? Een te vol hoofd hebt en
een te kort lontje? Werk zou toch leuk
moeten kunnen zijn? 
 
Laat me je direct geruststellen. Je bent
niet de enige die hiermee rondloopt. Je
hebt bovendien ook niet gefaald
wanneer jij je zo voelt. Ik denk dat we
ons allemaal weleens zo gevoeld
hebben, maar het niet altijd openlijk
durven toe te geven.  
 
Hoe komt het toch dat er zoveel
mensen zich ongelukkig en ontevreden
voelen en toch gewoon doorgaan?
Misschien wel net zoals jij. 
 
Wat ik vaak zie, is dat je zelf in het
begin gewoon nog niet goed door hebt
wat er aan de hand is. Je voelt je niet zo
lekker in je vel zitten, maar het is de
omgeving die het soms eerder serieus
neemt dan jijzelf en je daar op wijst.
“Heb je het echt nog wel leuk op je
werk? Je lijkt de laatste tijd zo moe,
komt zo stil terug van je werk. Zou je
niet eens langs de huisarts gaan?" 
 
Toegeven dat er iets echt mis is, is
lastig want dan word je geconfronteerd
met allerlei onzekerheden. Het knaagt
aan je gevoel van veiligheid en
zekerheid. 
 

Stap 1: Eerlijk Erkennen 

Veel mensen proberen zichzelf daarom
te overtuigen dat het allemaal wel
meevalt. Dat het vanzelf overgaat.  
 
Wat is het spannend om hardop uit te
spreken dat je het zo niet langer wilt.
Het betekent namelijk onzekerheid over
wat je dan moet doen. Misschien het
loslaten van wat vertrouwd is. De
financiële consequenties. Je weet wat je
niet wilt, maar nog niet wat je wel wilt
en al helemaal niet of dat dan ook gaat
lukken. Je kunt je overvallen voelen
door wat er allemaal niet kan. Wat
vervolgens zo verlammend werkt dat je
of in de ontkenning schiet of toch maar
weer gewoon je schouders eronder
probeert te zetten. Totdat het echt niet
meer gaat 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLECTIE 
Bepaal allereerst of je gevoelens
tijdelijk of chronisch zijn. Gevoelens
gaan en komen. Niets is zo veranderlijk
als je gevoel. Probeer daarom geen
overhaaste beslissingen te nemen op
basis van gevoel. Stel dus eerst voor
jezelf vast hoe lang je al met deze
gevoelens rondloopt. Hebben we het
over een week, twee weken? Geef het
dan nog een paar weken de tijd om te
kijken hoe je je dan voelt. Heb je deze
gevoelens al veel langer, lijken ze
chronisch te zijn geworden? Dan is het
tijd om serieus aan de bel te trekken.
Kun je erachter komen waardoor de
gevoelens ontstaan zijn? Is er sprake
van een specifieke reden of aanleiding?  
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Ik merk dat veel mensen eigenlijk
helemaal niet zo helder hebben wat
zij nodig hebben om met voldoening
en plezier te kunnen werken. Ook
hebben ze vaak moeite om precies
onder woorden te brengen wat er
anders zou moeten zijn om weer met
energie te kunnen werken.  
 
Vaak noemen ze wel een aanleiding
waarom ze het niet meer naar hun zin
hebben, zoals een nieuwe
leidinggevende, een lastige collega of
een verandering binnen de organisatie
of in taken. Meestal zijn dit dingen die
buiten hen zelf liggen, maar waar zij
zelf moeite mee hebben. 
 
Voordat je echt iets kunt veranderen is
het belangrijk om precies helder te
hebben waarom je je zo voelt zoals je
je voelt en wat jij belangrijk
vindt. Bepaal wat er volgens jou zou
moet veranderen op je werk of binnen
de organisatie om weer met plezier en
voldoening te kunnen werken en
waarom deze dingen voor jou zo
belangrijk zijn.  
 
Want dat kan soms betekenen dat je
helemaal niet weg hoeft bij een
organisatie als er bijvoorbeeld een
aantal dingen veranderd kunnen
worden. En valt daarmee misschien
voor jou een grote druk van je
schouders.  
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: Onderzoek je ongenoegen  
en behoefte 

REFLECTIE 
Je kunt pas iets veranderen als jij
precies weet waardoor je je zo voelt. Ga
daarom de oorzaken zo concreet
mogelijk onderzoeken voor jezelf.  
 
Negatieve gevoelens en gedachten zijn
vaak gemakkelijker te herinneren dan
positieve gevoelens. Begin daarom
eerst maar eens met op papier te zetten
wat je allemaal tegenstaat in je werk.
Iets in je taken? Relaties? Cultuur?
Benoem ook waarom deze dingen zo
belangrijk voor jou zijn. 
 
Besteed vervolgens ook aandacht aan
de positieve kanten van je werk, want
die zullen er ook heus zijn. Op deze
manier krijg je een reëel beeld van jouw
situatie en waar jij energie van krijgt.  
 
Het kan helpen om jezelf de volgende
vragen te stellen: 
 
1. Ervaar ik de ruimte om het merendeel
van mijn kwaliteiten in te zetten? 
 
2. Krijg ik voldoende ruimte om mijn
werk om mijn eigen manier aan te
pakken? Heb ik genoeg afwisseling in
mijn taken? 
 
3. Hoe is het contact met mijn collega's
en mijn leidinggevende? 
 
4. Welke van mijn waarden komen nog
overeen met die van de organisatie en
welke niet? 
 
5. Voel ik me nog echt betrokken bij de
organisatie en bij mijn taken? 
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Hoe lukt het om met wat meer
afstand naar de vervelende situatie
op je werk te kijken, zodat je nieuwe
mogelijkheden ontdekt?  
 
Stop met piekeren! 
Het slechtste wat je kunt doen, is nog
een ronde piekeren over je probleem.
Als je al tien keer hetzelfde bedacht
hebt, dezelfde argumenten genoemd
hebt en er nog niets veranderd is, zal je
de elfde keer niet opeens iets nieuws
bedenken waardoor je situatie van de
een op de andere dag verandert. 
 
Het piekeren brengt je juist steeds
verder af van jouw oplossing: Het zorgt
voor een vernauwde blik op je
mogelijkheden. Piekeren zorgt er
daarnaast voor dat je je meestal nog
veel moedelozer gaat voelen, omdat je
geconfronteerd wordt met je onmacht
om uit de situatie te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat kun je dan beter doen? 
Wat jou wel goed kan helpen, is op
zoek gaan naar wat jou inspireert. Dat
lijkt in eerste instantie weinig te maken
te hebben met jouw probleem. De kans
bestaat daarom dat je jezelf hier geen
tijd voor gunt, omdat jouw probleem
daar te urgent voor voelt en je je
energie liever stopt in het direct
proberen op te lossen of ontkennen
van je probleem. Toch zal het vinden
van jouw inspiratiebronnen een veel
efficiëntere en effectievere manier zijn. 
 

Stap 3: Inspiratie voor Perspectief 

Inspiratie 
Wat is inspiratie eigenlijk? Ik kwam de
volgende definities tegen: toestand dat
je creatief nadenkt en weet hoe je iets
goed moet aanpakken; goede ideeën
krijgen en enthousiast worden; een
goddelijke bezieling en ingeving. Het is
een bewustzijnstoestand waarin iemand
over het maximum van zijn scheppend
vermogen beschikt en schijnbaar
moeiteloos problemen oplost,
oplossingen aandraagt 
 
Waar word jij door geïnspireerd? 
Wat inspiratie is, kan voor mensen heel
verschillend zijn. Voor mij zijn de zee,
mooie kleurcombinaties, verrassende
creatieve kunst of voorwerpen, mooie
jaren dertig huizen waar zorg besteed is
aan details, dromen en gebeden
inspiratiemomenten. Voor een ander
kan het heel iets anders zijn,
bijvoorbeeld het zien van soepele
processen, perfectie in organisaties,
muziek of een bepaald persoon. 
 
Het actief opzoeken van jouw
inspiratiebronnen zal je losmaken van je
vernauwde manier van ervaren van je
probleem. Je zult toegang krijgen tot je
creatief vermogen waardoor je tot
oplossingen zult komen die je daarvoor
niet zag. 
 
REFLECTIE 
Sta bewust stil bij wat jou inspireert. 
Plan nog deze week ruimte in je agenda
om je te laten inspireren, vooral als je
het eigenlijk te druk hebt met jouw
probleem. Schrijf alle ideeën die je krijgt
direct op, inclusief de acties die er uit
voortkomen. Werk in ieder geval één
van je ideeën helemaal uit. 
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Over de kracht van een kopje latte
macchiato... 
 
Ik was een keer met mijn man en
jongste zoon ergens wat gaan
drinken. De inrichting was huiselijk
met banken en oude houten tafels.
Ik kreeg een prachtig opgemaakte
latte macchiato in een mooi, apart
gevormd glas en de eigenaar had
met veel zorg een figuur getekend
met chocolade op het schuim van
de opgeklopte melk.  
 
Er hing een gemoedelijke sfeer. Aan
een ander tafeltje zat een jonge
vrouw te werken op haar computer
terwijl ze af en toe een hap nam van
een soort yoghurt. Er hingen
verrassende kunstwerken aan de
muur en inspirerende teksten.  
 
 
 

Ineens stroomden er allerlei ideeën
door mijn hoofd, zag ik hoe ik
dingen effectiever kon aanpakken
die me de afgelopen maanden
ontzettend veel frustratie hadden
gegeven. Ik heb de ideeën direct
opgeschreven en ben ze daarna uit
gaan werken. Wat me eerst zoveel
negatieve energie en tijd had
gekost, kon ik nu ineens in minder
dan de helft van de tijd voor elkaar
krijgen en ik hield er in plaats van
frustratie juist energie aan over. 
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Wanneer je al een tijdje niet lekker in
je vel zit, zie je vaak steeds meer
bezwaren en onmogelijkheden. Sta je
in de overlevingsstand. Door de stress
zijn je hersenen eenvoudigweg niet
meer in staat om je probleem-
oplossend vermogen aan te spreken.
Lukt het je niet meer om bij je diepere
verlangens te komen.  
 
Daarom vind je naast de
inspiratieoefening uit het vorige
hoofdstuk nu een oefening om te
ontdekken waar jij naar verlangt. 
 
Vrij uit fantaseren 
Ga eens op de bank liggen of buiten
een stuk wandelen en laat je
gedachten de vrije loop. Fantaseer hoe
jouw leven eruit zou zien in jouw ideale
wereld. Wat zou je doen? Waar zou je
zijn? Welke kleuren zie je om je heen?
Waar ben je? Wie ben jij? Bevalt het
wat je ziet? Hoe voel je je? 
 
De wondervraag 
Neem een ander moment en een
andere plek. Misschien in het zonnetje
in je favoriete stoel en bedenk opnieuw
hoe je leven eruit zou zien als er 's
nachts een wonder gebeurd zou zijn
zonder dat jij dat wist. Wat zou er
veranderd zijn? Hoe zou je je voelen?
Welke mensen zijn erom je heen? Waar
ben je? Wat doe je? 
 

Stap 4: Ontdek wat je nodig hebt 
Je diepste verlangens vinden 
Gevoel is een belangrijke sleutel naar
het ontdekken van wat je echt wilt in dit
leven, hoe je bij je authentieke wens
komt. Je laat je verstand met al zijn
mitsen en maren gewoon voor een
moment achter je. Op dezelfde manier
als dat je ’s nachts zou dromen. Gewoon
zonder er over na te denken. Als je dat
doet, zul je zien dat jouw diepe wensen
en behoeften de ruimte krijgen om hun
stem te laten horen. Dromen en visies
helpen om vorm te geven aan deze
diepe verlangens en nieuwe ongekende
mogelijkheden op te zoeken. 
 
Te spannend? 
Als jij vrij begint te fantaseren, kunnen
angsten ook ineens naar boven komen.
Het kan zijn dat jouw beelden en
woorden kleurloos lijken en je eerder
benauwen dan dat je ruimte voelt.
Neem deze dan gewoon waar voor wat
ze zijn zonder oordeel. Schrijf ze
eventueel op zodat je hoofd weer vrij is
om te fantaseren en begin nog eens van
voor af aan. 
 

Vind je deze oefeningen lastig? 
Overweeg dan loopbaancoaching! 
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Stap 5: Onderzoek je Droom
"Je kunt toch niet altijd doen wat je
droom is, handelen op je diepste
verlangen? Soms is het toch gewoon
niet haalbaar of realistisch?" Ik geloof
echter dat je dat diepe verlangen niet
voor niks voelt. Dat je eerst je
verlangens en je dromen serieus mag
onderzoeken, voor je gaat bedenken
hoe je deze waar kunt maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo gaf iemand het voorbeeld dat hij
heel graag huisarts had willen worden.
Hij had zich doorontwikkeld van de
mavo naar praktijkverpleegkundige bij
een huisartsenpraktijk. Hij gaf aan dat hij
nu te oud was om de opleiding en de
co-schappen nog te doen. Gezien zijn
leeftijd heeft hij daar waarschijnlijk ook
gelijk in. Toen we even doorpraatten
met elkaar gaf hij als motivatie aan dat
hij dan iedereen zou kunnen helpen,
meer dan dat hij nu deed. 
 
Hoe ga je daar dan mee om? 
Als je nadenkt over je diepe verlangen,
de droom, die je hebt, dan is het
belangrijk om jezelf de 'Waarom-vraag'
te stellen. Waarom wil je het? Waar
staat de droom voor? Is het een droom
die je vroeger al had, maar onder
invloed van omstandigheden
opgegeven hebt? Wat betekent die
droom nog voor je?  

Mijn ervaring is dat je soms ontdekt dat
je droom eigenlijk een verkapte uitvlucht
is uit de situatie waar je je in bevindt. Stel
je hebt een hele drukke baan, waarin je
eigenlijk overvraagd wordt, dan kan het
zijn dat je een 'droom' formuleert dat je
een Bed&Breakfast wil beginnen op het
Franse platteland of een duikschool op
Aruba. Het gaat in deze gevallen vaak
meer om een droom die gekoppeld is
aan het 'vakantiegevoel' wat je ooit daar
hebt opgedaan. Het is niet voor niks dat
dit soort dromen soms ontzettend
mislukken als de mensen ineens merken
dat het daar ook gewoon heel hard
werken is. Als je 'droom' precies het
tegenovergestelde symboliseert van
waar je nu het allermeeste last van hebt,
dan zou er een alarmbelletje bij jezelf af
moeten gaan. Maar het geeft wel heel
duidelijk een signaal waar jij naar
verlangt. 
 
Haal je droom uit de vast gegoten
vorm 
Soms gaat het wel echt om de pure
innerlijke droom en passie waar jij meer
vorm aan kunt geven. Zoals in het geval
van de man die huisarts wilde worden:
Hij wilde heel graag alle mensen kunnen
helpen om beter te worden. Wat ik dan
vaak merk, en ook in het geval van deze
man, is dat de droom echter al helemaal
in een vaste vorm gegoten is.
Bijvoorbeeld in een bepaalde functie,
zoals hier in het beroep van huisarts.
Soms is al op jonge leeftijd een beroep
geformuleerd en dat houdt dan stand in
de gedachten."; "Ik wilde altijd edelsmid
worden."Ik wilde eigenlijk piloot worden."
Dat kan dan vervolgens de
consequentie hebben dat de droom
nooit vervuld wordt, omdat dat beroep
bijvoorbeeld een te lang
opleidingstraject of een bepaald niveau
vereist. Of omdat er eenvoudigweg
geen brood mee te verdienen valt. Wat
overblijft is een sluimerend gevoel van
spijt: had ik maar eerder, of als ik niet... 
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Wil je hier hulp bij , neem dan
gerust contact op. Er is meer

mogelijk dan je nu denkt! 
info@idcoach.nl / 06 12 11 03 70

REFLECTIE 
Wat kun je doen om anders naar je
droom te kijken? 
 
Ga allereerst na uit welke delen je
droom bestaat. 
 
Zo is er de motivatie:  
Waarom wil je bijvoorbeeld directeur
worden of een eigen bedrijf starten?
Waarom wil jij .... worden? Wat verlang
je hiermee te bereiken?  
 
Dan is er de activiteit op zich: 
Welke activiteiten in die droom spreken
je zo aan? Kun je die alleen in dit ene
beroep doen? Of zijn er nog meer
beroepen waar dat in kan? Kun je deze
activiteiten misschien gaan doen vanuit
je huidige functie of misschien wel als
een nevenactiviteit. Bijvoorbeeld als je
altijd piloot had willen worden: kun je
wellicht meer reizen binnen je huidige
functie. 
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Stap 6: Veranderen binnen de
organisatie?

Openlijk praten op je werk over je
onvrede kan een grote drempel zijn.
Want wat zijn de gevolgen hiervan?
Kom je minder in aanmerking voor
klussen? Wat nu als de
leidinggevende hier consequenties
aan verbindt?  
 
Toch wil ik je aanraden om te
onderzoeken of er interne
veranderingen op je werk mogelijk zijn.  
 
Zo kan ik mij een klant herinneren die
op het punt stond om haar werk op te
geven en op zoek te gaan naar wat
anders. Ze miste de dynamiek van de
vorige organisatie waar ze gewerkt had.
Maar waar ze eigenlijk nog het meeste
last van had, was een collega die teveel
een emotioneel beroep op haar deed.
Bij alles haar hulp vroeg. Ze durfde hier
geen nee op te zeggen en voelde zich
te verantwoordelijk voor haar.
Tegelijkertijd miste ze het enthousiasme
en de ondersteuning van haar collega
voor haar eigen ideeën terwijl ze wel
samen verantwoordelijk waren voor een
project. Het gevolg was dat ze steeds
minder gemotiveerd werd en met
minder plezier naar haar werk ging.  
 
In de coaching hebben we samen een
aantal dingen aangepakt, zoals haar
grensbewaking en haar behoefte aan
steun. Verder heeft zij met haar
leidinggevende gesproken over de
situatie. Dit heeft geresulteerd in wat
andere samenwerkingsverbanden
binnen het team, wat zowel voor
haarzelf als voor de collega een veel
fijnere werksituatie heeft opgeleverd.
Inmiddels gaat ze weer met veel plezier
naar haar werk! 
 
Ga niet eerder weg dan dat  je alles
geprobeerd hebt! 

REFLECTIE 
Ga eens na of je in overleg met je
leidinggevende of collega’s
veranderingen aan kunt brengen
waardoor jij wel weer met plezier en
voldoening kunt werken.  
 
Kun je er misschien andere taken bij
krijgen? Of op een andere afdeling
werken? Zijn er mogelijkheden om
trainingen te volgen waardoor jij je kunt
ontwikkelen of om andere taken te
krijgen? Of is er budget om een
coachtraject te volgen waardoor je kunt
leren om op een andere manier met
dingen in je werk om te gaan? 
 
Vaak denkt men dat loopbaancoaching
alleen is voor mensen die echt al op
zoek zijn naar een andere functie. Maar
je kunt ook coaching krijgen om in je
huidige functie met meer voldoening en
plezier te werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb al vaak meegemaakt in de
coaching dat dit zeer verrassende en
onverwachte resultaten heeft  
opgeleverd! 
 
Mocht deze stap tot niets leiden, zie je
echt geen mogelijkheden meer, dan is
het tijd om serieus op zoek te gaan
naar ander werk. 
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Stap 7: Van Zelfonderzoek 
tot Sollicitatie

Wanneer je je realiseert dat je (soms
noodgedwongen) op zoek moet of wilt
naar ander werk, dan is het verstandig
om eerst heel goed stil te staan bij wat
jij precies wilt. Bewust tijd te nemen
voor zelfonderzoek.  
 
Te vaak zie ik mensen solliciteren op
functies die eigenlijk niet goed bij ze
passen of die ze in principe wel zouden
kunnen, maar waar ze eigenlijk niet heel
enthousiast voor zijn. Redenen die ik
dan hoor zijn: 'Dan heb ik in ieder geval
iets.' Of: 'Dan hoef ik niet meer zo ver te
reizen.'; 'Ik ben dan in ieder geval wat
aan het doen en dan zie ik daarna wel
weer verder.' 
 
Er is een heel aantal voordelen van
stilstaan bij wat jij echt wilt. Ten eerste
kun jij wanneer jij dit helder hebt veel
gerichter solliciteren. Je motivatiebrief
zal oprecht en authentiek zijn en je CV
zal echt aansluiten bij de functie waar je
op solliciteert. Je zult solliciteren op een
baan die echt bij jou past en waar jij voor
langere tijd met veel plezier en
voldoening zult kunnen werken. Je zult
met zelfvertrouwen en zekerheid kiezen
voor een functie en een organisatie en
dit ook kunnen uitstralen op een
sollicitatiegesprek.  
 
Onderzoek dus vragen zoals wie jij
precies bent, wat jij wilt en wat jij
kunt. Welk soort werk past bij wie jij
bent? Bij wat jij kunt? In welk soort
organisatie of bedrijfscultuur voel jij je
thuis? Wil je hetzelfde soort werk blijven
doen of wil je overstappen naar een
andere branche? 
 

Maak een plan hoe en wanneer jij het je
omgeving gaat vertellen. Hoe lang je
nog wilt blijven. Of je al weggaat of blijft
terwijl je op zoek gaat naar een andere
functie. Maak daarnaast ook een plan
hoe jij je droombaan wilt gaan
bemachtigen. Weet je waar je die kunt
vinden? Ken je de juiste mensen? Is je
CV en LinkedIn-profiel geschikt en op
orde? Ben je vaardig genoeg in het
sollicitatieproces? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ervaring leert dat het soms best
lastig is om hier in je eentje uit te
komen. Het kan helpend zijn om dit
stapsgewijs aan te pakken en te
onderzoeken in een loopbaantraject.  
 
Het vraagt van jou een investering in tijd
en financiën, maar het zal je helpen om
gerichte keuzes te maken. Het bespaart
je veel tijd in nodeloos zoeken, verlies
van energie en afgewezen worden.  
 
Het is een cadeau aan jezelf! Voor
jouw toekomst! Naar een baan die
echt bij jou past!
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CHECKLIST
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Mijn klachten zijn inmiddels weer over.                                                 Ja / Nee 
Ik heb precies helder wat de oorzaken zijn en wat ik kan doen.       Ja / Nee 
Ik heb nieuwe mogelijkheden gevonden.                                             Ja / Nee    
Ik weet precies wat ik nodig heb om met voldoening te werken.    Ja / Nee 
Mijn droom is helder en ik weet hoe ik deze kan waarmaken.          Ja / Nee 
Ik vertrouw erop dat ik het voor elkaar krijg op mijn huidige werk   Ja / Nee 
Ik weet wat ik wil, wie ik ben, wat ik kan en hoe ik dat kan inzetten. Ja /Nee 

 

Heb jij 1 of meer vragen met 'nee' beantwoord? Neem dan
contact op met IDcoach om te overleggen over wat jij het

beste kunt doen! info@idcoach.nl of 06 12 11 03 70



Laat ik het nog even voor je samenvatten 
 
Wil jij net als ik weer ten volle ervaren dat jouw werk je plezier en
voldoening geeft? 
 
Wil jij alles wat je kunt en waar je zo enthousiast van wordt inzetten? 
 
Wil je echt gaan doen wat bij je past? 
 
Wil je weer leven vol energie en passie? 
 
 
 
Ga dan aan de slag met deze 7 stappen: 
 
1. Erken eerlijk hoe lang je je al zo voelt 
 
2. Onderzoek je Ongenoegen en Behoeften 
 
3. Zoek Inspiratie voor Perspectief 
 
4. Ontdek wat jij nodig hebt 
 
5. Onderzoek je Droom 
 
6. Wat kun je veranderen binnen de organisatie? 
 
7. Investeer in Zelfonderzoek voor je solliciteert 
 
 
Wil jij na het lezen van dit e-book graag een keer persoonlijk overleggen
over jouw werksituatie? Meld je dan nu aan voor een GRATIS
strategiesessie waarin je jouw vragen kunt stellen. 
 
Tijdens deze persoonlijke strategiesessie ontvang je in ieder geval TWEE
WAARDEVOLLE TIPS waarmee jij verder kunt om weer met plezier te
werken.  
 
Boek je strategiegesprek HIER op een tijd die jou goed uitkomt of stuur
een mailtje. 
 
IDcoach 
Marke Mander 20 
7603 GL Almelo 
info@idcoach.nl 
06-12110370 
 

Tot slot...
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