De 7 stappen voor een succesvolle
(loop)baan switch

E-boek met inspiratie, oefeningen
en opdrachten voor jouw switchroute
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‘	Soms riep ik de hulp in
van een professionele
coach. Dat was altijd
verhelderend.‘

J

e staat op een kruispunt in je werkende leven. Je bent toe aan een nieuwe stap in

je carrière. Op zoek naar werk waarin je meer voldoening ervaart en waarbij jij beter
tot je recht komt. Misschien vanuit noodzaak, wellicht ook vanuit eigen verlangen.
Wat de aanleiding ook moge zijn, ik heet je van harte welkom bij jouw switch avontuur!
Ik zal me kort voorstellen. Mijn naam is Gidi Heynens, vader van 3 jonge kinderen en
samenwonend met Maaike in Soest. Ik ben mede-eigenaar van Bureau YOP en wij
begeleiden professionals bij het ontwikkelen van hun persoonlijke leiderschap.
Ik ben zelf ervaringsdeskundige als het gaat om het maken van carrière switches. In de
afgelopen 15 jaar heb ik 7 verschillende functies vervuld. Van het bankiersvak naar het
coach- en trainersvak. Van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap. Iedere stap
bracht me dichter bij mijn droombaan. Al ging dit niet altijd zonder slag of stoot. Ik piekerde
en twijfelde wat af. Soms voelde ik me gevangen in een baan. Paste ik mezelf aan en raakte
uit mijn eigen kracht. Op een ander moment herpakte ik mezelf en durfde ik een sprong
in het diepe te wagen. Soms deelde ik mijn dilemma’s met anderen, niet altijd.
Zo nu en dan riep ik de hulp in van een professionele coach. Dat was altijd verhelderend
en helpend.
Mijn zoektocht blijkt geen uitzondering te zijn. Dagelijks ontmoet ik professionals die
niet op hun plek zitten, die worstelen met het vinden van de baan die echt bij hun past.
Voor die professionals heb ik dit E-boek geschreven, zodat je sneller en makkelijker jouw
ideale baan vindt.
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Met dit e-boek heb je de 7 stappen voor een succesvolle switch in handen. In de volgende
hoofdstukken neem ik je graag stap voor stap mee naar werk dat echt bij je past. Bij iedere
stap vind je opdrachten die je direct zelf kunt maken. In de eerste stap begin je met ruimte
te maken voor verandering. Vervolgens ga je ontdekken wat je echt wilt. In stap 3 verken
je jouw verschillende switchmogelijkheden, visualiseer je jouw droombaan en breng je
jouw switchroute in kaart. Stap 4 gaat over hoe je belemmeringen kunt doorbreken op
je switchroute en in stap 5 ga je over tot actie om je switch daadwerkelijk te realiseren.
In stap 6 leer je alles over hoe je jezelf het beste kunt profileren zowel online (op LinkedIn)
als offline (in netwerk- en sollicitatiegesprekken). Je sluit af met het reflecteren op je
switchavontuur en het vieren van successen in stap 7.
Voor nu wens ik je veel inspiratie bij het lezen van dit e-boek en veel succes bij het maken
van jouw switch. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur me dan een mail. En wie
weet ontmoet ik je persoonlijk bij het Mijn Switch loopbaanprogramma.
Met hartelijke groet,
Gidi Heynens
gidi@bureauyop.nl
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Ruimte maken voor verandering is de eerste stap. Het

7 STAPPEN VOOR

lijkt wellicht een voor de hand liggende eerste stap,

DE

maar misschien is het wel de meest lastige stap van de

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

7 stappen. Het betekent namelijk dat je psychologisch

1. Maak ruimte voor verandering

ruimte maakt voor je switch. Dat begint met de inter-

2. Ontdek wat je wilt

ne beslissing: ik wil iets anders. En vervolgens dat je

3. Verken je mogelijkheden

hier echt je tijd en aandacht op gaat richten. Zolang je
aandacht wordt opgeslokt door andere activiteiten, is
er weinig ruimte om te ontdekken wat je echt wilt. Het
zou zo maar kunnen dat er al maanden een sluimerend
verlangen is om iets in je loopbaan te veranderen,

4. Overwin je belemmeringen
5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien
7. Vier je successen

maar heb je er nooit echt werk van gemaakt. Vanuit
rust, ruimte en aandacht ontstaan nieuwe inzichten en
wordt jouw switchroute vanzelf helder.
Het feit dat je dit boek nu leest, getuigt van het feit dat je ruimte aan het maken bent voor
verandering. Heel mooi! In dit hoofdstuk krijg je een aantal tools die je helpen om nog
meer ruimte te maken voor jouw switch!

Moeten of willen?
De motor voor het maken van een switch komt voort uit urgentie en/of verlangen. Ik zal
beide begrippen toelichten. Urgentie kan veroorzaakt worden door externe factoren, zoals
een reorganisatie, (dreigend) ontslag of een faillissement. Maar urgentie kan ook veroorzaakt worden door interne factoren. Denk hierbij aan stress, frustratie, leegte, twijfels,
verveling of fysieke klachten. Vaak is het een combinatie van interne en externe factoren
die de urgentie maken.
Verlangen is gekoppeld aan wat je van binnenuit graag wilt. Dit gaat over dromen waarmaken, doen waar je blij van wordt en werken vanuit passie en talent.
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Urgentie kost energie, terwijl verlangen energie oplevert. Ruimte maken voor verandering
gaat daarom makkelijker vanuit verlangen dan urgentie. Switchers die vanuit urgentie ruimte
moeten maken voor verandering, hebben vaak een externe prikkel nodig (ontslag, reorganisatie, faillissement) of komen pas in beweging nadat ze helemaal zelf zijn vastgelopen
(interne urgentie factor). Vaak gaan urgentie en verlangen samen, maar is verlangen de vonk
om ook daadwerkelijk in beweging te komen.
“Ik startte mijn carrière als management trainee bij een grote bank. Al vanaf de eerste
week wist ik dat ik niet op mijn plek zat. Toch duurde het bijna een jaar voordat ik echt
ruimte maakte voor verandering. Omdat ik geen idee had wat ik wel wilde en bang was
voor gezichtsverlies bleef ik krampachtig vastzitten in een baan die niet bij me paste.
Totdat ik last kreeg van RSI klachten en mijn lichaam letterlijk aan de rem trok. Ik kon niet
meer werken en zat van de ene op de andere dag thuis. De interne urgentie had zich
meester gemaakt van mijn lijf. Zo moest ik noodgedwongen op zoek naar hulp. Eerst een
fysiotherapeut die me begeleidde in het fysieke herstel. Later een coach die me stap voor
stap hielp om ruimte te maken voor verandering en me in contact bracht met mijn eigen
verlangens. Kort daarop maakte ik mijn Switch van bankier naar recruiter.”

WAT IS DE MOTOR VOOR JOUW SWITCH?
Externe urgentie (ontslag, reorganisatie, faillissement)
Interne urgentie (stress, burnout, twijfels, leegte, frustratie, verveling)
Verlangen
Combinatie van bovenstaande antwoorden

Tijd vrij maken
Ik kom geregeld coachees tegen die even snel een (loop)baan switch willen maken. Het
liefst binnen een maand een baan die helemaal bij hun past. Ze nemen er weinig tijd voor
en doen het wel even naast hun reguliere activiteiten. Zo ontstaat er weinig ruimte voor
echte verandering. Het resultaat is vaak een quick fix. Hoewel dit voor een enkeling werkt,
zie ik dat de meeste quick fix switchers weer terecht komen in een soortgelijke functie en
na een paar maanden al weer op zoek gaan naar iets anders.
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Gemiddeld duurt het 3 tot 6 maanden om echt een Switch te maken. Investeren in jezelf
kost tijd, maar is tegelijkertijd het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven. Zeker als dit
leidt tot duurzame verandering en een hoger werkgeluk. Ruimte maken voor verandering
begint dus met tijd vrij maken in jouw agenda voor Switch activiteiten.

OEFENING: TIJD VRIJ MAKEN

1.
2.
3.

Wanneer wil jij jouw Switch hebben gemaakt?
Hoeveel tijd wil en kun je er per week aan besteden?
Plan tijd (blokken van max. 2 uur) in je agenda

Hulpbronnen inschakelen
Wie weet er in jouw directe omgeving van jouw veranderwens? Wie heb je al in
vertrouwen genomen?
Het delen van je verlangens, twijfels en dilemma’s kan enorm opluchten waardoor
ook verdere verandering mogelijk wordt. Anderen zijn vaak niet emotioneel betrokken
bij jouw switch en kunnen daardoor met meer afstand meekijken naar jouw situatie.
Dat levert vaak nieuwe oplossingsrichtingen op waar je zelf nog niet aan had gedacht.
Je hoeft het dus niet allemaal alleen te doen.
Andere hulpbronnen zijn natuurlijk het internet, vacaturesites, dit e-boek, LinkedIn
en loopbaancoaching. Des te ingrijpender je Switch, des te sterker ik je adviseer
om professionele begeleiding te zoeken.

OEFENING: HULPBRONNEN INSCHAKELEN

»
»

Wie betrek je in jouw Switch?
Welke hulpbronnen ga je inschakelen?
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Als je van baan of carrière wilt switchen, is het

7 STAPPEN VOOR

belangrijk dat je weet wat je wel en niet wilt.

DE

Wat je niet meer wilt, is vaak duidelijker dan wat

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

je wel wilt. In deze stap ga je ontdekken wat je

1. Maak ruimte voor verandering

vooral wel wilt in je werk. Dit begint met zelf-

2. Ontdek wat je wilt

inzicht. Zicht krijgen op je energiegevers, kwaliteiten,

3. Verken je mogelijkheden

waarden en werkbehoeften. Op basis van deze
inzichten formuleer je vervolgens je eigen
professionele missie. Deze missie geeft richting
aan de keuzes die je in je switch zult gaan maken.

4. Overwin je belemmeringen
5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien
7. Vier je successen

Energiegevers
Door inzicht te krijgen in wat je energie geeft, kun je makkelijker op zoek naar een werkomgeving waarin deze energiegevers aanwezig zijn. Mensen die vanuit hun passie
werken, voelen zich significant gelukkiger dan mensen die werk doen dat eigenlijk niet
echt bij hun past. Door onderstaande oefening voor jezelf te maken, krijg je zicht op jouw
belangrijkste energiegevers.
OEFENING: ENERGIEGEVERS IN KAART BRENGEN
Hieronder volgen vier vragen. Neem voor iedere vraag 2 minuten de tijd.
Schrijf gedurende die 2 minuten alles op wat in je opkomt zonder te onderbreken.
Noteer vervolgens op basis van onderstaande antwoorden maximaal 5 energiewoorden
die je graag terug wilt zien in je toekomstige werk.

1. Van welke activiteiten krijg jij energie?

Wat maakt dat je hier energie van krijgt?

2. Welke mensen inspireren je?

Wat maakt dat deze mensen je inspireren?

3. Wat staat erop jouw bucketlist?
		

Wat maakt dat deze activiteiten op jouw
bucketlist staan?

4. Waar kreeg je als kind energie van?

Wat maakte dat je hier energie van kreeg?
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Kwaliteiten
Door te doen waar je goed in bent, zal je merken dat het werk je makkelijker afgaat dan
wanneer je alleen maar je aandacht richt op je verbeter- en ontwikkelpunten. Tegelijkertijd
levert het inzetten van je kwaliteiten meer waardering op en voeg je meer waarde toe. Om
meer inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, nodig ik je uit om onderstaande oefening te doen.

OEFENING: KWALITEITEN IN KAART BRENGEN
Hieronder vind je een lijst met veel voorkomende kwaliteiten. Vink alle kwaliteiten aan die van
toepassing zijn op jou (je kunt dit ook eens aan anderen vragen die jou goed kennen. Kies
daarna de 5 belangrijkste kwaliteiten die je wilt inzetten in je toekomstige werk.
Lijst met kwaliteiten:
Belangstellend

Ontspannen

Vastberaden

Verantwoordelijk

Vrolijk

Vernieuwend		

Analytisch

Tolerant

Idealistisch		

Consequent

Creatief

Doelgericht

Krachtig

Humoristisch

Ambitieus		

Intelligent

IJverig

Ordelijk

Gedisciplineerd

Geduld

Gevoelig

Betrouwbaar

Zelfdiscipline

Prestatiegericht

Vriendelijk

Zorgvuldig

Mild

Planmatig

Tactvol

Zorgzaam

Doorzetter

Bedachtzaam

Rustig

Openhartig

Relativeren

Levendig

Evenwichtig

Direct

Zelfverzekerd

Optimistisch

IJverig

Bescheiden

Avontuurlijk

Toegewijd

Verdraagzaam

Inspirerend

Empathisch

Enthousiast

Flexibel

Idealistisch

Belangstellend

Spontaan

Respectvol

Duidelijk

Zelfstandig

Krachtig

Nuchter

Praktisch

Eerlijk

Serieus

Organisator

Moedig

Nieuwsgierig

Ambitieus

Assertief

Handig

Behulpzaam

Ondernemend

Speels

Gestructureerd

Genieter

Intuïtief
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Werkbehoeften
Welke behoeften moet jouw werk vervullen? Des te meer behoeften jouw werk vervult des
te hoger de voldoening die je krijgt van je werk. Hieronder volgt weer een opdracht waarmee je jouw belangrijkste werkbehoeften in kaart kunt brengen.
OEFENING: WERKBEHOEFTEN IN KAART BRENGEN
Hieronder vind je de meest voorkomende werkbehoeften. Selecteer de 5 werkbehoeften die
jij het liefst in jouw werk vervult ziet.
Lijst met kwaliteiten:
In een kleine groep werken

Plannen maken

Vaste patronen

Samenwerken in teamverband

Delegeren

Verder studeren in werktijd

Zelfstandig werken met overleg

Iets nieuws maken

Met dezelfde mensen werken

Alleen werken

Persoonlijke ontwikkeling

Vaste tijden

Gelijkgestemde collega’s

Opvallend werk

Geen overwerk

Inspirerende werkomgeving

Publicitair gevoelig werk

Detachering buitenland

Leiding geven

Rpresentatief werk

Vaste werkplek

Begeleiding krijgen

Veel resultaten zien

Non-profit organisatie

Vertrouwelijke relaties

Expert zijn

Moeten improviseren

Informele contactem

Status

Commerciële organisatie

Eigen werkruimte

Macht en invloed

Afwisseling

Veel buitenshuis zijn

Inzetten sociale vaardigheid

Freelance werk

Veel promotiekansen

Zekerheid

Veel in beweging zijn

Goede financiële voorwaarden

Creativiteit

Maatschappelijk bijdragen

Rust

Strategisch denken

Risico’s nemen

Veel vrije tijd

Bestuurlijk bezig zijn

Praktisch bezig zijn

Parttime werken

Klantgericht werken

Competitie

Eigen planning maken

Crisissituaties

Strakke hiërarchie

Eigen tijdsindeling maken

Anderen stimuleren+inspireren

Uitdaging

Werken aan afzonderlijke opdrachten

Ondersteunend bezig zijn

Hoog werktempo

Zelf initiatieven kunnen nemen

Vakmanschap

Theoretisch bezig zijn

Zelfstandig beslissingen kunnen nemen

Niet te ver van huis

Problemen analyseren

Grote nauwkeurigheid of precisie

Werken onder druk

Vriendschappen op het werk

Visie uitdragen

Veel reizen

Faciliteren van processen

Veel verantwoordelijkheid

Een vaste aanstelling

Problemen oplossen

AFwezigheid van stress

Onregelmatige werktijden

…………………………………
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Professionele missie
Een professionele missie is jouw leidraad in jouw werk. Een professionele missie maakt
duidelijk wie jij bent, wat jij wilt en waartoe jij wilt bijdragen in je werk. Het geeft antwoord op
de vraag waarom je doet wat je doet in je werk en geeft zin. Je professionele missie is gebaseerd op je energiegevers, kwaliteiten, waarden en werkbehoeften. Een professionele missie
zorgt ervoor dat je doelgerichter plant en handelt, waardoor de kans veel groter wordt dat je
je doelen daadwerkelijk realiseert.
Wanneer je je eigen professionele missie hebt geformuleerd, kun je deze gaan overbrengen
op anderen (bijvoorbeeld in netwerk- of sollicitatiegesprekken of je cv).
Hierdoor wordt je professionele presentatie steviger, authentieker en geloofwaardiger.
Door de antwoorden op de vorige vragen bij energiegevers, kwaliteiten, waarden en
werkbehoeften samen te brengen kun je wellicht een verband of rode draad ontdekken. Zie
je bepaalde patronen of thema’s in je antwoorden? Welke raakvlakken zijn er?
De raakvlakken, patronen en thema’s geven aan welke richting je professionele missie zit.
OEFENING: FORMULEREN VAN JE PROFESSIONELE MISSIE
In deze oefening ga je jouw eigen professionele missie formuleren.
Breng eerst de antwoorden op voorgaande vragen over in het onderstaande schema.
Kun je al een verband of rode draad ontdekken in de antwoorden? De raakvlakken,
patronen en thema’s geven informatie over je professionele missie. Formuleer nu je
persoonlijke missie en maak daarbij gebruik van onderstaande richtlijnen en voorbeelden.
Richtlijnen:

» Je missie begint met ‘Ik’
» Je missie is kort en krachtig (maximaal vijf tekstregels)
» Je missie is makkelijk te onthouden
» Gebruik geen twijfelwoorden (zoals ‘probeer’ of ‘hoop op’)
Voorbeelden van een professionele missies:

»	Ik verbind business- en bewustzijnsontwikkeling met

elkaar, waardoor mensen bedrijven van binnenuit kunnen
schitteren. (=mijn professionele missie)

»	Ik ben een katalysator voor een duurzamere wereld van

morgen. Daarbij werk ik het liefst als projectmanager op het snijvlak van techniek
en communicatie. Ik verbind, inspireer en activeer mensen om out of the box
en maatschappelijke initiatieven verder te brengen.

» Het creëren van verbondenheid door persoonlijke ontwikkeling en groei.
©2020 - Bureauyop.nl
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In stap 2 heb je inzicht gekregen in wat je wilt.

7 STAPPEN VOOR

Dat is waarschijnlijk nog te abstract om te vertalen

DE

in een concrete baan. In stap 3 ga je dit plaatje verder

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

invullen. Je maakt de stap van binnen naar buiten.

1. Maak ruimte voor verandering

Je geeft antwoord op de vraag: Hoe kan ik mijn

2. Ontdek wat je wilt

energiegevers, kwaliteiten, waarden en werkbehoeften

3. Verken je mogelijkheden

en missie optimaal kwijt in mijn werk?

4. Overwin je belemmeringen

In dit hoofdstuk start je met het visualiseren van jouw
droombaan. Vervolgens onderzoek je aan welke switch
knoppen je kunt draaien, verken je de verschillende switch

5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien
7. Vier je successen

mogelijkheden en breng je jouw switchroute in kaart.

Visualiseren van jouw droombaan
Ervan uitgaande dat je werk zou doen waarbij je maximaal schittert, hoe zou dit werk
er dan voor jou idealiter uit zien? Met schitteren bedoel ik dat je energiegevers,
kwaliteiten, waarden en werkbehoeften uit stap 2 optimaal tot uiting komen in je werk.
OEFENING: ENERGIEGEVERS IN KAART BRENGEN
In deze oefening ga je jouw ideale werksituatie visualiseren.
Het is belangrijk dat je alle belemmeringen en beperkingen ten aanzien van risico, geld,
tijd en haalbaarheid parkeert. Hoe ziet dan jouw ideale baan eruit? Onderstaande vragen
helpen je bij het visualiseren: Wat voor werkzaamheden verricht je dan?

»
»
»

Hoe ziet je werkomgeving er dan uit? (organisatie, branche, cultuur, team)
Wat is je werkverband? (part/full time, vast/flexibel, eigen onderneming)
Wat is er dan anders ten opzichte van je huidige werk?

Vervolgens onderzoek je in hoeverre je energiegevers, kwaliteiten, waarden,
werkbehoeften en missie tot uiting komen in deze ideale werksituatie.

»
»
»
»
»

Waar krijg je dan energie van?
Van welke kwaliteiten maak je dan gebruik?
Welke waarden komen dan goed tot zijn recht?
Aan welke werkbehoeften is dan voldaan?
In hoeverre leef je dan je professionele missie?
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De switchknoppen
Als je op het punt staat om een switch te maken in je werk zijn er 3 switchknoppen waar
je aan kunt draaien:

1.

Werkzaamheden

Met werkzaamheden bedoel ik de inhoudelijke activiteiten, taken en verantwoordelijkheden in je werk.

2.

Werkomgeving

Het is ook mogelijk om een switch te maken in je werkomgeving. Denk bijvoorbeeld
aan een switch naar een ander team of een andere afdeling. Of naar een andere
organisatie en/of andere branche.

3. Werkverband
Bij werkverband moet je denken aan in vaste dienst of flexibel dienstverband, aantal
dagen/uren dienstverband, full time versus parttime, in loondienst of eigen bedrijf.
Doorgaans neemt de complexiteit van je switch toe als je aan meer switchknoppen
tegelijkertijd draait. Iemand die een switch wil maken van accountant in loondienst
naar het exploiteren van een eigen lunchroom draait aan alle 3 de switchknoppen
tegelijkertijd. Terwijl een accountant die voor een ander team gaat werken in hetzelfde
bedrijf alleen aan de switch knop werkomgeving draait.
Als je terugblikt op vorige oefening waarbij je jouw droombaan hebt gevisualiseerd.
Aan welke switchknoppen draai jij dan?

©2020 - Bureauyop.nl
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De 15 switch mogelijkheden
Door te draaien aan de genoemde 3 switchknoppen ontstaan onderstaande
15 switchmogelijkheden:

1.

Dezelfde functie, maar op eigen initiatief veranderingen aanbrengen
in je werkzaamheden (=Job Crafting)

	Bijvoorbeeld: Accountant die nieuwe projecten naar zich toe trekt naast zijn
reguliere werkzaamheden

2.

Soort gelijke functie in een ander team op dezelfde afdeling
Bijvoorbeeld: Accountant die switcht van het team Bouw naar het team Zorg

3. Soort gelijke functie op een andere afdeling in dezelfde organisatie
Bijvoorbeeld: Accountant die switcht van de afdeling verkoop naar de afdeling IT

4. Soort gelijke functie in een andere organisatie in dezelfde branche
Bijvoorbeeld: Accountant die switcht van accountantskantoor A naar kantoor B

5. Soort gelijke functie in een andere branche en andere organisatie
Bijvoorbeeld: Accountant die switch van accountantskantoor A naar multinational B

6. Soort gelijke functie maar als ZZP of eigen bedrijf
Bijvoorbeeld: Accountant die zijn eigen accountantskantoor begint of zich gaat
verhuren als ZZP accountant

7. Soort gelijke functie maar minder of meer aantal uur
Bijvoorbeeld: Accountant die 4 dagen gaat werken en 1 dag bijscholing doet,
bijvoorbeeld RA

8. Andere functie in hetzelfde team
Bijvoorbeeld: Van assistent accountant naar accountant in hetzelfde team
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9. Andere functie in een ander team op dezelfde afdeling
Bijvoorbeeld: Van assistent accountant in team Bouw naar accountant in team Zorg

10. Andere functie op een andere afdeling in dezelfde organisatie
Bijvoorbeeld: Van assistent accountant op de afdeling verkoop naar accountant
op de afdeling IT

11. Andere functie in een andere organisatie in dezelfde branche
Bijvoorbeeld: Van assistent accountant in accountantskantoor A naar accountant
in accountantskantoor B

12. Andere functie in een andere organisatie in een andere branche
Bijvoorbeeld: Van assistent accountant in accountantskantoor A naar accountant in
multinational binnen de FMCG branche

13. Andere functie, maar als ZZP of eigen bedrijf
	Bijvoorbeeld: Van accountant in accountantskantoor A naar vennoot van eigen
accountantskantoor

14.Meerdere functies in alle varianten zoals hierboven beschreven
Bijvoorbeeld: Van full time accountant naar parttime accountant en part time docent

15. (Tijdelijk) stoppen met werken
Bijvoorbeeld: Van accountant naar sabbatical of wegens privé- omstandigheden
niet meer kunnen werken
OEFENING:
Tot welke van de 15 switchmogelijkheden behoort de switch die jij voor ogen hebt?
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Van droom naar realiteit…
Nu je een beeld hebt gemaakt van jouw ideale werk, wordt het tijd om van droom naar
realiteit te gaan. Hoe kom je vanuit je huidige werksituatie bij dat schitterende werk?
Welke stappen heb je dan te zetten en hoe ziet jouw switchroute er dan uit?
Ik ontmoet geregeld switchers die moeite hebben met het realiseren van hun droombaan.
Dat heeft vaak te maken met dat de droombaan vaak nog te groot en te ver ligt ten opzichte
van de huidige situatie. Het is dan heel belangrijk om kleine switch stappen te formuleren.
‘Toen ik 10 jaar geleden zelf op een belangrijk kruispunt stond in mijn carrière, kon ik vrij
gemakkelijk een beeld visualiseren van mijn ideale baan. Ik visualiseerde mezelf als begeleider
van professionals bij hun persoonlijke en professionele groei. Ik zag voor me dat ik als trainer
zou werken met groepen en als coach met individuele mensen. Het liefst zou ik dit doen
vanuit mijn eigen bedrijf, maar wel samen met andere trainers en coaches. Ik had dus een
vrij concreet beeld van mijn ideale werk.
Ik had alleen nog geen idee hoe ik daar moest komen. Ik was op dat moment bankier en had
geen ervaring met coachen of trainen. Van mijn toenmalige coach kreeg ik de opdracht om
de stappen er naartoe heel concreet te gaan maken in de tijd.
Ik benoemde toen de eerste 2 switch mogelijkheden voor mezelf:

1) Het vinden van een meer mensgerichte baan bij voorkeur in dezelfde organisatie
2) Het vinden van een opleiding tot coach en trainer dat ik naast mijn werk zou kunnen doen
Deze 2 mogelijkheden van mijn switchroute heb ik hieronder visueel gemaakt:

Bankier
bij ING

4 dagen
werken
als recruiter
bij ING
Starten
met coachings
opleiding

Recruiter
bij ING
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Jouw switchroute in beeld
Gefeliciteerd, als het goed is ben je nu al weer een stapje dichterbij schitterend werk.
Misschien is je droombaan nu al binnen handbereik of is het een stapje van velen die nog
zullen volgen. Het kan ook heel goed dat onderweg je gevisualiseerde bestemming
verandert, omdat je gedurende je Switchroute ervaringen opdoet die je doen besluiten dat
je ideaalsituatie er toch weer anders uit komt te zien. Het is dus goed om af en toe te toetsen of
je nog op koers zit en of je eventueel je keuzes moet bijstellen.
Nu je de eerste stappen concreet hebt gemaakt, wil ik je uitnodigen om de rest van je switch
route ook te gaan visualiseren. Uit eigen ervaring weet ik dat dit geen makkelijke opdracht is.
Het bepalen van tussentijdse switchmogelijkheden zijn belangrijke mijlpalen op weg naar
schitterend werk. Het geeft richting en focus. Zeker als de bestemming nog niet binnen
handbereik is.
‘Toen ik mijn droombaan gevisualiseerd had, was de Switch te groot om direct de stap te maken
van bankier in loondienst naar trainer/coach als ondernemer. Dat was simpelweg niet haalbaar
(geen opleiding en geen ervaring), te risicovol (geen financiële backup) en te snel.
In chronologische volgorde zie je hieronder de Switch stappen die ik in de afgelopen 10 jaar
heb gezet om uiteindelijk mijn gevisualiseerde bestemming te bereiken.’
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OEFENING: MIJN SWITCHROUTE IN BEELD
Neem een leeg vel papier en stiften/potloden. Teken je huidige werksituatie en teken
je ideale werk op het papier. Vervolgens teken je de route ertussen die je verwacht
af te leggen met daarop alle switchmogelijkheden. Het is niet belangrijk of je bij de
verschillende switchmogelijkheden al concrete functies hebt staan. Je kunt hier ook
kort wat woorden opschrijven die deze switchmogelijkheid voor jouw typeren.
Geef ook verwachte tijdslijnen weer.
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Ontdekken wat je wilt met je werk is een belangrijke

7 STAPPEN VOOR

stap. Het daadwerkelijk realiseren van je switch

DE

blijkt vervolgens nog knap lastig. Het in beweging

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

komen en de moed tonen om het oude vertrouwde

1. Maak ruimte voor verandering

los te laten, is vaak nog een hele opgave. Ineens

2. Ontdek wat je wilt

duiken er allerlei interne belemmeringen op die je

3. Verken je mogelijkheden

weerhouden om de volgende switchstap te zetten.
In deze stap ga je daarom je eigen belemmeringen
t.a.v. jouw switch onderzoeken en leer je hoe je deze
belemmeringen kunt doorbreken.

4. Overwin je belemmeringen
5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien
7. Vier je successen

Veel gehoorde belemmeringen
‘Toen ik in 2010 ontslag nam bij ING liet ik voor mijn gevoel het team waar ik leiding
aan gaf in de steek. Kort voordat ik mijn besluit aan mijn team kenbaar maakte, klopte
mijn hart in mijn keel van angst. Ik was enorm bang voor de afwijzing van mijn teamleden
die zou volgen. Echter nadat ik mijn besluit van vertrek had gedeeld, bleef de door mij
gevreesde afwijzing uit. Daarentegen ontving ik reacties als ‘wat dapper van je, dat zal
geen makkelijke beslissing zijn geweest’, en ‘ik heb respect voor je keuze, ik begrijp je heel
goed, wel jammer dat je weggaat’. Ik had blijkbaar een reactie in mijn hoofd
gehaald die niet strookte met de realiteit. De gedachte, ‘ze zullen me wel afwijzen en afvallen’, bleek dus gebaseerd op een illusie. Toch had deze gedachte me behoorlijk
wat angstzweet bezorgd. Kort voorafgaand aan mijn mededeling had ik hierdoor
bijna besloten om mijn beslissing terug te draaien.’
In de begeleiding van young professionals bij hun switch kom ik veel soortgelijke
belemmerende gedachten tegen. Vaak berusten ze niet op de realiteit, maar worden
ze wel voor waar aangenomen. Ze veroorzaken spanning, stress en angst en helpen
piekeren, twijfelen en besluiteloosheid in de hand. Ze belemmert je vaak onbewust
in het maken van een succesvolle switch. Hieronder volgt de top 10 meest gehoorde
belemmeringen bij het maken van een Switch:
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OEFENING: MIJN SWITCH BELEMMERINGEN
Welke van onderstaande belemmerende gedachten herken jij in jezelf bij het maken
van jouw switch?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dat gaat mij nooit lukken
Het moet meteen perfect
Mijn directe omgeving zal me afwijzen
Het is financieel niet haalbaar
Ik heb er geen tijd voor
Ik moet meer kennis en ervaring hebben
Ik ben bang om de verkeerde keuze te maken
Ik heb de verkeerde studie of achtergrond
Ik verlies de controle over mijn leven
Ik heb te weinig zelfdiscipline

Doorbreken van belemmeringen
Wil je jouw belemmering doorbreken, dan zal je je allereerst bewust moeten worden van
de onderliggende belemmerende overtuigingen. Dit zijn denkbeelden die jij in de loop
der jaren over jezelf en je omgeving hebt ontwikkeld. Ze zijn geconditioneerd en gekleurd
door bijvoorbeeld je opvoeding, je opleiding, je cultuur, je religie, de politiek, de media en
je werkervaring. Ze komen voort uit ervaringen uit jouw persoonlijke
verleden, maar corresponderen niet meer met de realiteit van het hier & nu.
Deze belemmerende overtuigingen sturen onbewust je keuzes en acties aan en vormen
daardoor een rem op het waarmaken van je switch.
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OEFENING: MIJN BELEMMERENDE OVERTUIGINGEN
Hieronder staat een lijst met veel voorkomende belemmerende overtuigingen.
Ik ben niet goed genoeg

Ik moet sterk zijn

Ik mag geen fouten maken

Ik heb altijd te weinig geld

Ze nemen me niet serieus

Ik moet perfect zijn

Ik heb waardering nodig van anderen

De wereld is een gevaarlijke plek

Ik moet alles onder controle houden

Je kunt niemand zo maar vertrouwen

Ik ben niet belangrijk

Ik moet mijn gevoelens verbergen

Mensen moeten mij aardig vinden

Ik moet onzichtbaar zijn om veilig te zijn

Als ik nee zeg, vinden ze me niet meer aardig

Ik ben geen liefde waard

Er wordt niet naar mij geluisterd

Ik ben te oud om een switch te maken

Ik heb strijd nodig om mijn doel te behalen

Ik ben dom

Ik heb te weinig tijd

Ik mag geen risico’s nemen

Mensen mogen mij niet afwijzen

Ik ben machteloos

Ik ben verantwoordelijk voor andermans geluk

Als ik dit kies, zit ik ervoor altijd aan vast

Als ik zeg wat ik denk en voel, dan ga ik eraan

Ik moet aan mijn CV denken

Als ik feedback geef, dan kwets ik de ander

Ik ben een mislukkeling

Ik heb de ander niet nodig

Ik ben lastig

Het gaat me niet lukken

Ik zal verlaten worden

Ik kan dit niet

Niemand luistert naar mij

k mag geen domme dingen zeggen

Ik mag niet stil zitten

Het leven is een worsteling

............................................

Vervolgens mag je deze belemmerende overtuigingen gaan ombuigen in positieve
affirmaties. Positieve affirmaties geven je kracht en helpen bij het proactief realiseren
van je switch.
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OPDRACHT:
BELEMMERENDE OVERTUIGINGEN OMBUIGEN IN POSITIEVE AFFIRMATIES
Startpunt bij deze opdracht zijn je top 3 belemmerende overtuigingen.
Deze ga je ombuigen in positieve affirmaties door ze om te draaien.
Gebruik hiervoor onderstaande criteria voor het formuleren van positieve affirmaties:

»
»
»

Formuleer vanuit de tegenwoordige tijd
Formuleer vanuit de ‘IK’ (ik ben, ik heb, ik <werkwoord> )
Formuleer wat je wel wilt (i.p.v. wat je niet meer wilt)

‘Ik ben niet goed genoeg’ wordt bijvoorbeeld ‘ik ben goed genoeg zoals ik ben’ of
‘ik mag geen fouten maken’ wordt dan ‘ik mag fouten maken om te kunnen groeien’.
Schrijf nu iedere positieve affirmaties op een apart witte A4 en ga er vervolgens op staan.
Spreek in jezelf de positieve affirmatie een paar keer uit.
Wat ervaar je? Klopt het? Of wil je het nog herformuleren? Des te korter de helpende
gedachte des te effectiever.
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Hoe weet in nu of ik de juiste keuze maak?

7 STAPPEN VOOR

Volg ik daarbij mijn hoofd of mijn hart? En hoe

DE

ga ik daadwerkelijk mijn switch waarmaken?

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op deze vragen

1. Maak ruimte voor verandering

en ontvang je een aantal tips die je helpen om

2. Ontdek wat je wilt

concrete acties te ondernemen.

3. Verken je mogelijkheden

Kies ik op basis van angst of vertrouwen?
Als je voor een belangrijke keuze staat, dan kun je
twee paden bewandelen: je kiest voor de weg van angst of
je kiest voor het pad van vertrouwen.

4. Overwin je belemmeringen
5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien
7. Vier je successen

Als je met name luistert naar wat jouw hoofd je te zeggen
heeft dan is dat veelal gebaseerd op angst. Ons hoofd is er namelijk op getraind om risico’s
zoveel mogelijk te vermijden. In ons hoofd bevinden zich ook de belemmerende overtuigingen
waar we het in het vorige hoofdstuk over hebben gehad. (ik ben bang om te falen, ik ben bang
voor afwijzing, ik ben bang om de controle te verliezen, etc.). Zo lang je je laat leiden door je
belemmerende overtuigingen, bevind
je je op de weg van angst en zal je
geen duurzame keuze kunnen maken.
Je blijft als het ware in cirkeltjes ronddraaien.
Als je daarentegen meer in contact
staat met je hart en luistert naar je
eigen verlangens, dan kom je vanzelf
op het pad van vertrouwen terecht.
Dit betekent het leren loslaten van
je eigen angsten. Hier is moed
voor nodig.
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‘Eind 2013 stond ik zelf voor de volgende keuze in mijn werk: ‘Ga ik als ondernemer mijn
eigen coaching- en trainingsbureau beginnen of blijf ik in loondienst? Mijn hart fluisterde:
Ja, doen! Je mag vertrouwen op jezelf, dit zal je inspireren en geeft je de vrijheid om keuzes
te maken die echt bij je passen. Mijn hoofd schreeuwde: Nee, stop! Hier kun je nooit je geld
mee gaan verdienen, zeker niet in deze onzekere tijd. Blijf gewoon in loondienst dan heb je
tenminste constante inkomsten. Doe geen domme dingen.
Tja, waar moest ik nu voor kiezen en naar luisteren? Ik koos uiteindelijk voor wat mijn
hart me ingaf en werd ondernemer. Daar heb ik tot op de dag van vandaag gelukkig
geen spijt van.’
In mijn coachpraktijk zie ik professionals worstelen met soortgelijke dilemma’s. Wel of geen
nieuwe opleiding? Wel of geen vaste baan? Horizontale of verticale carrière stap? Meer of
minder werken?
Keer op keer zie ik hoe veel moeite het hen kost om te durven vertrouwen op hun hart
en intuïtie. Het is veelal het hoofd die de ingevingen van het hart overschreeuwen.
Het gevolg is blijvende onrust, stress, onvrede en besluiteloosheid. Tegelijkertijd
zie ik dat professionals die het pad van vertrouwen durven te volgen, steeds meer in
hun eigen kracht komen te staan en winnen aan zelfvertrouwen en impact.
Ineens openen zich deuren, die voorheen gesloten leken. Ze ervaren meer voldoening
en kiezen voor werk dat echt bij hun past.

OPDRACHT: KIEZEN OP BASIS VAN ANGST OF VERTROUWEN?

»
»
»

Wat zegt je hoofd over jouw switchkeuze?
Wat zegt je hart over jouw switchkeuze?
Hoe kun je hoofd en hart bij elkaar brengen in het maken van je keuze?
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Hoe onderneem je nu concrete actie?
Hieronder volgen een aantal tips die je helpen om concrete actie te ondernemen terecht
te komen:

1.	Maak een concreet actieplan voor jezelf waarin je zowel op korte als lange termijn acties
en deadlines stelt.
Zorg dat je dit actieplan op een zichtbare plek hebt hangen en check regelmatig hoe je
vordert, welke acties je kunt afstrepen en welke nieuwe acties je kunt formuleren.

2.	Zet een eerste kleine stap richting je droombaan.
Wellicht is dat heel spannend, maar dat is heel normaal. Je verlaat namelijk het pad van
angst en daar moet je voor uit je comfortzone.

3.	Reflecteer na het zetten van je eerste stap.
Heb je er plezier aan beleefd, heeft het bijgedragen aan je zelfvertrouwen en ben je
dichterbij je eindbestemming gekomen? Als je de vragen met ja beantwoord, zet je een
tweede kleine stap. Als je de vragen ontkennend beantwoord zet je een stap terug en kies
je opnieuw voor een andere optie.

4.	Stop met het bedenken van allerlei scenario’s over hoe het zou kunnen gaan verlopen.
Daar heb je niks aan, want je kunt simpelweg niet in de toekomst kijken. Durf te experimenteren en uit te proberen. Als het je niet meer bevalt, kies je toch gewoon opnieuw?

5.	Zoek de rust en ontspanning op en vertrouw je gedachten en verlangens toe
aan het papier .
In de ontspanning kun je makkelijker luisteren naar de ingevingen van je hart.

6.	Wees je bewust van de kracht van je belemmerende gedachten.
Deze zorgen voor een behoorlijk remmende en uitstellende werkingNeem afstand
en observeer je gedachten, maar identificeer je er niet mee.

7.	Je hebt altijd meer keuzes dan je denkt.
Daarom is het goed om in je keuzeproces ook andere mensen te betrekken. Die zien
vaak nog een aantal andere mogelijkheden en kunnen met emotionele afstand naar
jouw keuzeproces kijken.

8.	Verkeerde keuzes bestaan niet.
Het kan wel zo zijn dat je achteraf spijt hebt van een keuze, maar als je daar verantwoordelijkheid voor neemt en je gemaakte keuze herstelt of corrigeert dan kun je niet zo snel een
verkeerde keuze maken.
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Een belangrijke stap voor het daadwerkelijk kunnen

7 STAPPEN VOOR

maken van jouw Switch is jezelf laten zien aan de

DE

wereld om je heen. Jezelf zichtbaar maken, niet jezelf

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

overschreeuwen, maar gewoon laten zien wie je bent

1. Maak ruimte voor verandering

en wat je te bieden hebt. Uit onderzoek blijkt dat veel

2. Ontdek wat je wilt

professionals moeite hebben met zelfprofilering.

3. Verken je mogelijkheden

Reden genoeg dus om er een apart hoofdstuk aan
te besteden.

4. Overwin je belemmeringen
5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien

Personal branding
Personal branding is jezelf beschouwen als een ‘merk’

7. Vier je successen

en je ook op die manier in de markt positioneren. Het is
jezelf presenteren aan de juiste doelgroep waarbij je consistent communiceert wie je bent,
waar je voor staat, waar je goed in bent, wat jouw eigenschappen zijn, wat jouw meer
waarde is en wat jou onderscheidt van de rest. Wat kan jij voor iemand betekenen?
Online profiel
Wat je laat zien van jezelf op internet, wordt ook wel je online identiteit genoemd. Je
online beeld moet een zo’n authentiek mogelijk beeld weergeven van wie je werkelijk bent.
OPDRACHT: JOUW ONLINE IDENTITEIT
Google jezelf maar eens en vergelijk de informatie die je aantreft met het beeld
dat je graag van jezelf zou willen laten zien.

»
»

In hoeverre komt dit overeen?
Wat zou je graag anders willen zien?

LinkedIn wordt met name gebruikt als netwerk om jezelf professioneel te laten zien.
Werkgevers en recruiters kijken vaak van tevoren op je profiel voordat je bijvoorbeeld
voor een gesprek wordt uitgenodigd. Zorg dat je LinkedIn profiel up to date is en een goed
beeld geeft van wie je bent, wat je kunt, wat je ervaringen zijn en wat je wilt. Plaats geen
foto van jou en je dispuut of een foto van jou in je zwembroek, maar laat een professionele
foto maken.
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Weten wat jezelf te bieden hebt, is van groot belang in je online profilering. In de
samenvatting van je LinkedIn profiel kun je in maximaal 80 – 100 woorden weergeven
wat je persoonlijke profiel is. Beantwoord voor jezelf onderstaande vragen en verwerk
ze in een persoonlijke en authentieke beschrijving:
OPDRACHT: JOUW ONLINE PROFIELBESCHRIJVING

1. Omgeving: waar wil je bij voorkeur werken?
2. Werkzaamheden: welke werkzaamheden wil je graag verrichten?
3. Capaciteiten: over welke kwaliteiten en ervaringen beschik je?
4. Overtuigingen: waar geloof je in en/of waar sta je voor?
5. Identiteit: wat zijn belangrijke persoonlijke karaktereigenschappen van je?
6. Zingeving: waartoe wil je bijdragen? Wat is je missie?
Elevator Pitch
Als je een duidelijk persoonlijk verhaal hebt waar
je jezelf helemaal mee kunt identificeren dan is het
minstens zo belangrijk dat je dit kunt overbrengen
aan anderen. In de literatuur over Personal Branding
kom je geregeld de term Elevator Pitch tegen. Een
elevator pitch is een persoonlijke introductie van
jezelf waarin je vertelt wie je bent en wat je wilt.
Vertel in je eerste zin waar je specifiek naar op
zoek bent en/of wat je doet. Dit verpakken in een leuke oneliner kan helpen om de ander
nieuwsgierig te maken. Ik help bijvoorbeeld professionals om weer te schitteren. Ik krijg
meestal de vraag wat ik precies met schitteren bedoel. Dat is al reden genoeg om meer
over jezelf te vertellen.
Gebruik vooral verrassende woorden en woorden die goed bij jou passen. Houd je
elevator pitch zo kort mogelijk en check regelmatig of je gesprekspartner nog in
verbinding is met je. Sluit je elevator pitch altijd af met een vraag.
Bijvoorbeeld: kunt u me helpen in het vinden van mijn droombaan?
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Netwerken
Online netwerken
LinkedIn is uitermate geschikt om in contact te komen met interessante mensen die
jou kunnen helpen aan je droombaan. Allereerst kun je je eigen netwerk van contacten
in kaart brengen en bekijken wat iedereen voor werk doet en waar. Degenen die aantrekkelijk en inspirerend werk doen (werk dat jij ook zou willen doen), kun je benaderen en
uitnodigen voor een kop koffie met het de vraag of de ander je iets meer wil vertellen over
zijn/haar functie. Mensen vinden het over het algemeen heel leuk om over hun eigen werk
te praten, dus schroom niet om een uitnodiging te sturen.
Daarnaast kun je ook zien met welke mensen uit jouw LinkedIn netwerk anderen weer
gelinkt zijn. Wellicht is een contact van jou gelinkt met iemand die werkt bij het bedrijf
waar jij graag aan de slag zou willen. We noemen dit tweedegraads connecties.
Via deze weg kan je eenvoudig via jouw eigen eerstegraads LinkedIn contact,
verbinding maken met deze tweedegraads connectie.
Persoonlijke ontmoetingen
Als je over jezelf praat, doe dat met energie en enthousiasme. Zorg dat je je elevator pitch
paraat hebt. De inhoud is belangrijk, maar de toon die de muziek maakt is nog veel
belangrijker. Waarom zouden anderen naar jou luisteren als je zelf niet enthousiast bent
over je verhaal. Dus vertel in ieder geval een verhaal waar jij enthousiast van wordt.
Visualiseer jezelf alvast in de situatie waarin je je switch hebt waar gemaakt en stel jezelf
de vraag waar je dan enthousiast van wordt. Op deze manier kun je je verhaal ook
enthousiast overbrengen op anderen.
‘Your smile is your logo, your personality is your business card, how you leave others
feeling after having an experience with you becomes your trademark’.
Vergeet vooral niet om tijd te nemen om oprecht en met interesse naar de ander te
luisteren. Interesse tonen in anderen is een van de belangrijkste stappen om jezelf zichtbaar te maken. Mensen die goed luisteren vergroten hun impact en krijgen meer voor
elkaar bij anderen. Wees ook eerlijk en integer in je verhaal. Als je nog twijfelt, kun je dat
beter hardop zeggen. Anders wek je wellicht verkeerde verwachtingen, zowel bij jezelf als
bij die ander. Stel jezelf ook kwetsbaar op. Vertel over je ontwikkelpunten. Het laat zien dat
je wilt leren en groeien en het maakt je mens. Je hoeft niet perfect te zijn.
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De reis naar de eindbestemming is belangrijker dan

7 STAPPEN VOOR

de bestemming op zich. Dat is een beroemd gezegde.

DE

Het klinkt simpel, maar is in de praktijk behoorlijk

EEN SUCCESVOLLE SWITCH

lastig. Zeker als je met name met je aandacht bij

1. Maak ruimte voor verandering

het einddoel bent, dan is stilstaan bij de successen

2. Ontdek wat je wilt

onderweg des te lastiger. Toch wil ik je uitdagen om

3. Verken je mogelijkheden

tussentijds geregeld stil te staan bij de stappen die
je al hebt gezet en je successen te vieren (hoe klein
ze misschien ook wel zijn). Het vieren van successen
is namelijk de motor om verdere stappen te zetten
op je switchroute. Als je alleen maar het einddoel

4. Overwin je belemmeringen
5. Onderneem actie
6. Laat jezelf zien
7. Vier je successen

voor ogen hebt, dan loop je al snel leeg en ervaar je
op den duur gebrek aan motivatie en discipline.

kun je genieten van jouw switch avontuur?
Ik sluit dit hoofdstuk graag af met 7 concrete tips die je helpen om meer te genieten
van jouw switch avontuur:

1.	Maak een stappenplan en vink de stappen af die je al hebt gezet.
Wij mensen worden blij van het afvinken van to do lijsten. Daarmee zien we wat
we allemaal al hebben gedaan. Tegelijkertijd geeft het focus en richting.

2.	Deel je worstelingen en twijfels met mensen die jou goed kennen en die kunnen
fungeren als sparringspartner.
Je hebt gelezen en wellicht ervaren dat een deel van alle onzekerheden zich afspelen
in je eigen hoofd. Het delen van je zorgen en het vragen om advies aan iemand die zelf
niet emotioneel is betrokken, kan enorm verlichtend werken en levert positieve energie
op om weer door te gaan.

3.	Deel je successen met anderen.
Niet alleen je twijfels en onzekerheden delen met anderen, maar vertel ook waar je
trots op bent en de successen die je tot dusver hebt geboekt.
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4.	Opschrijven waar je dankbaar voor bent
Schrijf elke dag op waar je die dag weer dankbaar voor bent geweest en train je
positieve aandachtsspier.

5.	Neem tijd voor reflectie en ontspanning.
Iedere dag 30 minuten stil zitten op een kussentje en je hier & nu aandachtspier trainen.

6. Proost geregeld op je inspanningen.
Geef jezelf een schouderklop en zeg tegen jezelf: goed gedaan!

7. Neem jezelf niet te serieus.
	
Lach ook af en toe hard om je fouten. Lachen werkt stress verlagend, relativeert
en vergroot het geluk niveau.
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Wij zijn Bureau YOP (YOur Potential), een eigentijds bureau dat zich specifiek richt op het
ontwikkelen van persoonlijk leiderschap voor professionals. Wij helpen professionals om
leiding te nemen over zichzelf, over hun werk en carrière, over hun gezondheid en over
hun werkrelaties. Dit doen we door het ontwikkelen en het begeleiden van persoonlijk
leiderschapsprogramma’s in organisaties en door het aanbieden van offline en online open
inschrijving programma’s.
Maak kennis met ons en lees hieronder wie we zijn en waar we voor staan. We ontmoeten
je graag in een persoonlijke kennismaking of in éen van onze programma’s.

ONZE MISsie
Waar wij voor staan en in geloven.
Onze missie is het naar boven halen van het volledige potentieel van professionals door
het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, zodat zij zelfbewuster een betekenisvolle
bijdrage leveren aan zichzelf, hun werkomgeving en de wereld om hen heen.

1

Wij geloven dat iedereen in potentie een leider over zichzelf is. Alle kwaliteiten voor
persoonlijk leiderschap zijn in aanleg al aanwezig. Het is de kunst om eruit te halen
wat er al in zit, in plaats van erin te stoppen wat helemaal niet bij iemand past (tips,
tricks en opgelegde vaardigheden).

2

Wij geloven in een integrale aanpak (alles staat met elkaar in verbinding) waarbij we
5 niveaus onderscheiden: handelen, denken, voelen, willen en verbinden. Een meer
holistische kijk is wat ons betreft goed voor zowel het individu, als voor de organisatie,
als voor de wereld om ons heen. Wanneer alle niveaus met elkaar verbonden zijn, dan
leven mensen volledig naar hun potentieel.

3	Wij geloven dat professionele- en organisatieontwikkeling begint bij het ontwikkelen
van persoonlijk leiderschap van de medewerkers.
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4	Wij geloven dat het ontwikkelen van zelfbewustzijn altijd voorafgaat aan duurzame
gedragsverandering. Vanuit meer zelfbewustzijn ontwikkelen medewerkers zich tot
zelfsturende, bevlogen, vitale en relatiegerichte professionals.

5	Wij geloven dat de meeste problemen die we in organisaties tegenkomen duurzaam
opgelost kunnen worden door het (zelf)bewustzijn te vergroten.

6	Wij geloven in organisaties die ruimte en werk maken van het potentieel van hun
medewerkers, die hen helpen om te excelleren in waar ze van nature goed in zijn
en waar ze plezier in hebben.

ONZE WAARDEN
Wat we belangrijk vinden en actief uitdragen in onze dienstverlening.
Vertrouwen
Vertrouwen in ons werk gaat over het scheppen van een leerklimaat waarin deelnemers
zich veilig voelen, uit hun comfortzone treden en zich kwetsbaar durven opstellen. Ver
trouwen vraagt om lef tonen, risico’s nemen en belemmerende patronen durven loslaten.
Vertrouwen op jezelf en anderen zijn belangrijke thema’s in onze programma’s. In de
samenwerking met onze klanten gaat het over het betrouwbaar zijn, het nakomen van
afspraken, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Inspireren
Inspireren staat bij ons voor werken met plezier, passie en vervulling. Het gaat over met
hart en ziel aan het werk zijn. Over het realiseren van wensen, dromen en verlangens.
Over je persoonlijk verbinden met je werk. Geïnspireerd werken vertaalt zich in meesterschap voor je professionele vak. Dat streven we niet alleen voor onszelf, maar ook voor
onze deelnemers na.
Ontwikkelen
Ontwikkelen is voor ons een doel en een middel. Wij ontwikkelen ons zelfbewustzijn
en persoonlijk leiderschap continue door middel van persoonlijke- en samenwerkings
coaching, verdiepende opleidingen en team intervisie. Vanuit het scherp blijven op en

©2020 - Bureauyop.nl

−

39 −

Over bureau Yop

3/4 >

het ontwikkelen van ons eigen potentieel, kunnen we deelnemers optimaal begeleiden
in hun ontwikkeling naar zelfbewuste persoonlijke leiders.
Verbinden
Verbinding gaat wat ons betreft in de eerste plaats over echt contact maken met jezelf.
Over uiting geven aan je binnenwereld, over dat wat je werkelijk bezighoudt. In de tweede
plaats gaat het over verbinding maken met de ander. Over elkaar echt ontmoeten vanuit
gelijkwaardigheid. En in de derde plaats gaat het over verbinding maken met het grotere
geheel (team, organisatie, maatschappij). In het contact met onze klanten streven we naar
duurzame en gelijkwaardige samenwerkingsrelaties die bijdragen aan het grotere geheel.

ONZE DIENSTEN
In Company aanbod
Wij ontwikkelen en begeleiden onvergetelijke persoonlijk leiderschapsprogramma’s voor
hoogopgeleide professionals. Dat doen we altijd op maat en in de context van de organisatie. Met onze programma’s helpen we professionals om meer regie te nemen over
zichzelf, hun werk, hun gezondheid en hun werkrelaties.
Open inschrijving aanbod
We bieden je verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met jouw persoonlijk
leiderschap:
Online trainingen
Direct zelf aan de slag zonder grote investering in tijd en geld. We hebben vier online
trainingen ontwikkeld waar je je direct voor kunt inschrijven en waarmee je stap voor stap
aan de slag gaat met een van de persoonlijk leiderschapsgebieden:

1.
2.
3.
4.

Leiding geven aan jezelf
Leiding geven aan je werk
Leiding geven aan je werkrelaties
Leiding geven aan je gezondheid
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Open inschrijvingsprogramma ‘Persoonlijk leiderschap’
In ons open inschrijvingsprogramma gaan we gedurende 6 maanden in een selecte groep
van maximaal 10 deelnemers aan de slag met jouw persoonlijke leiderschap uitdagingen.
Het programma bestaat uit klassikale modules, online trainingen en individuele coaching.
Voor een actueel overzicht van onze diensten zie onze website: www.bureauyop.nl

Graag tot ziens in een van onze programma’s!
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