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NE-WERKBOEK BURO FACTOR D
In 7 stappen meer persoonlijk leiderschap
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Leef jouw mooiste leven!
In 7 stappen meer persoonlijk leiderschap in het creëren van
jouw mooiste leven.
 
Hoi,
Super dat je mijn e-werkboek met het 7-stappenplan hebt
gedownload en ik ben blij dat jij jezelf serieus neemt en aan
de slag wilt gaan met het vergroten van je persoonlijk
leiderschap. Met als doel jouw mooiste leven leiden!
 
Sta jij op dit moment op een kruispunt? Bijvoorbeeld omdat
het toekomstbeeld wat je voor jezelf had bedacht door
omstandigheden veranderd is?  Spoken vragen als wie ben ik
nu, wat vind ik belangrijk en welke keuzes moet ik maken,
door je hoofd? Geeft je dit onzekerheid, onrust en stress?
Dat voelt absoluut niet fijn. 
 
Je kunt wel wat persoonlijk leiderschap gebruiken!
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Life is too short...
Op mijn 20ste verloor ik een studievriendinnetje aan een
verkeersongeluk. Daarvoor hadden we het nog gehad over
wat we "later" zouden gaan doen. Dat was voor mij het
moment dat ik begreep dat er misschien geen later zou
komen. Ik wilde graag de wereld ontdekken dus ben ik direct
gaan sparen, heb een ticket gekocht, heb mijn rugzak gepakt
en ben ik samen met een van mijn beste vriendinnen naar
Indonesië afgereisd voor mijn allereerste verre vakantie! En
nog vele mooie avonturen volgden.
 
Verschillende gebeurtenissen zorgden voor situaties waar ik
door het leven werd uitgedaagd. Ik heb ervaren hoe
verleidelijk het is om in het slachtofferschap te schieten en
mijzelf met de pijnlijke en niet zinvolle vraag ‘Waarom
overkomt mij dit?’, lastig te vallen. Maar gelukkig kon ik altijd
terugvallen op persoonlijke eigenschappen die me er door
heen trokken. Een persoonlijke kracht die maakt dat ik
opnieuw naar mijn leven kan kijken en nieuwe keuzes kan
maken vanuit mijn waarden en drijfveren. Ik gun iedereen
zo’n persoonlijke kracht! En dat is de reden waarom ik nu
anderen begeleid in het vergroten van hun persoonlijk
leiderschap en voor jou dit e-werkboek gemaakt heb zodat jij
het leven (opnieuw) kunt creëren zoals je die wilt leiden.
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Stappen zetten!
Door aan de slag te gaan met de onderstaande stappen in
fase 1 tot en met 3 brengen jouw antwoorden je dichterbij
jouw mooiste leven om vervolgens in fase 4 over te gaan in
daden en jouw mooiste leven te realiseren!
 
FASE 1: ZIJN
Om te weten wat jouw mooiste leven is en wat je dus wilt
met jouw leven moet je eerste weten wie je bent, waar jij
voor staat en wat belangrijk voor jou is. In de fase ‘zijn’ is het
belangrijk om te weten wat jouw waarden zijn (wat is
belangrijk voor je), jouw drijfveren (motivatie) en de
kwaliteiten die je hebt waar je ook nog eens blij van wordt. 
 
Stap 1. Waarden en Drijfveren
Waarden zijn in principe een vast gegeven gedurende jouw
leven. Het is zo belangrijk voor je dat wanneer je deze
waarden niet terug vindt in jouw werkzaamheden/
bezigheden, je langzaam leegloopt in jouw energie. 
 
In het volgende schema vind je meerdere waarden. 
Noteer jouw waarden en schrijf uiteindelijk de 5 voor jouw
belangrijkste waarden op en zet deze in volgorde van
belangrijkheid.
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Schema Waarden                                                                    
 
 

Mijn top 5 belangrijkste waarden zijn:
1
2.
3.
4.
5.
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Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur
en waarden. Je drijfveren kunnen als gevolg van tijd, ervaring
of anderszins veranderen. Hoe meer je drijfveren terug te
vinden zijn in je studie of werk, hoe beter jij je op je plek
voelt. Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk
beweegt. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in
autonomie en individuele vrijheid of ga je meer voor macht
en status? Schrijf uiteindelijk 2 drijfveren op en zet deze in
volgorde van belangrijkheid. 
 
Voorbeelden van drijfveren:
1. Financiële beloning: belang dat je hecht aan een hoog       
 inkomen, materialisme;
2. Macht en invloed: verlangen om andere mensen en
gebeurtenissen te kunnen leiden of beïnvloeden;
3. Altruïsme: bijdragen leveren aan een groter geheel en
daaraan eigen financieel of ander belang ondergeschikt
maken;
4. Zelfontwikkeling: werk waarin ruimte is om jezelf verder te
ontwikkelen;
5. Creativiteit: produceren van nieuwe ideeën of producten,
vernieuwend bezig zijn;
6. Sociale contacten: gezelligheid en vriendschap;
7. Autonomie: onafhankelijkheid en zelf beslissingen
kunnen nemen;
8. Zekerheid: zekerheid op lange termijn is belangrijk, zoals
een pensioen, vast inkomen en eigen huis waar je lang in kan
blijven wonen;
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9. Status en prestige: indruk of aanzien is belangrijke
drijfveer, bijvoorbeeld via geld of een specialisatie;
10. Afwisseling: veel verschillende soorten werkzaamheden;
11. Structuur: werk dat bestaat uit vaste routines en
werkzaamheden;
12. Invloed: kunnen bepalen wat anderen moeten en invloed
hebben op beslissingen;
13. Balans werk en privé: werk dat goed samengaat met je
privéleven en gunstig aansluit op je vrije tijd;
14. Arbeidsomstandigheden: mooie werkplek, mooi gebouw,
mooie locatie, gunstige werkomstandigheden;
15. Erkenning; gezien worden.
 
Mijn belangrijkste drijfveren zijn:
1.
2.
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Stap 2. Kwaliteiten
Kwaliteiten zijn competenties waar je ‘Ik ben…’ voor kunt
zetten. Wat zegt men over jou als ze aan jou denken? Wat is
voor jou zo normaal dat je het doet en je er zelf niet over
nadenkt. Let hierbij wel op dat het kwaliteiten zijn waar je blij
mee bent. Je kunt namelijk ergens goed in zijn maar dit
betekent niet perse dat je het wilt toepassen! Noteer 5 van
jouw kwaliteiten die je wilt inzetten in jouw mooiste leven.
 
1.
2.
3.
4.
5.
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FASE 2 WILLEN
In deze fase is het belangrijk dat je buiten je eigen veilige
gebaande paden durft te denken en je niet laat afleiden door
belemmerende gedachten. Je kunt immers beter spijt krijgen
van de dingen die je gedaan hebt dan spijt krijgen van de
dingen die je niet gedaan hebt. 
 
Stap 3. Dromen
Stel je voor dat je een toverstokje had en jij je leven zo kan
inrichten zoals je zou willen, hoe ziet jouw leven er dan uit?
Alsof je met niemand rekening hoeft te houden! 
-Wat doe jij dan, 
-met wie ben je, 
-in welke omgeving ben je, 
-doe je ogen eens dicht en ga fantaseren!
 
-schrijf je droom zo gedetailleerd mogelijk op:
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Stap 4. Beren op de weg
Zodra je gaat dromen zal je ook merken dat er allerlei
belemmerende gedachten (beren) jou in de weg gaan zitten.
Sommigen overtuigingen zijn aangeleerd door je opvoeding
en sommigen zijn realistisch doordat je bijvoorbeeld in een
beperkende situatie zit. Zelf heb ik bijvoorbeeld instinctief de
gedachte dat mensen geen last van mij mogen hebben.
Vreselijk vervelend en het slaat nergens op want het is echt
niet zo dat ik een irritant persoon ben. Uiteraard zullen er
mensen zijn die iets van mij vinden, maar dat is niet erg.
We vinden immers allemaal wel wat van elkaar. Bij beide
vormen van belemmerende gedachten is het dus van belang
deze te bevragen en te kijken naar werkende gedachten die
jou wel helpen.
-Welke situaties en gedachten zitten jou in de weg bij het
realiseren van jouw droom?
-Welke zijn realistisch en wat zijn overtuigingen? 
-Zijn jouw overtuigingen de waarheid of is het omdat je zo
bent opgevoed? 
-Welke gedachte zou je het liefste hebben? 
-Stel, jouw beste vriend(in) heeft deze beren op de weg, wat
zou je hem/haar adviseren?
-Wat zou je tegen jezelf willen zeggen?
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FASE 3 KUNNEN
Om jouw droom te realiseren moet je inventariseren wat je al
kunt en wat je nog te leren hebt. En welke hulp je van
anderen kunt vragen want hulp durven vragen is ook een
vaardigheid. 
 
Stap 5. Vaardigheden
Vaardigheden zijn competenties waar je bijvoorbeeld ‘Ik
kan…’ voor kunt zetten. Over welke vaardigheden beschik jij
die je kunt gebruiken om jouw droom te realiseren? Welke
vaardigheden gaan jou helpen jouw mooiste leven te
realiseren? 
 
Zet 10 van deze vaardigheden op een rijtje:
1.                                                   6.
2.                                                   7.
3.                                                   8.
4.                                                   9.
5.                                                   10.
 
Stap 6. Leerdoelen
Wat heb jij nog te leren om jouw mooiste leven te realiseren?
Hoe ga je dit leren? 
In welke situatie en wanneer?
Wat is het resultaat als je jouw leerdoel bereikt hebt?
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FASE 4 DOEN
 
Stap 7. Doelgericht
Om in beweging te komen is het wijs om een stip op de
horizon te stellen. Om deze stip werkelijkheid te laten
worden bepaal je vervolgens welke stappen je wilt/kunt
zetten om jouw doel te halen. Dit doe je door je doelen in
kleine stukjes op te knippen in. Je kunt immers ook niet in 1
stap een berg op klimmen. Dit doe je voetje voor voetje. 
 
Omschrijf aan de hand van onderstaand schema wat je wilt
bereiken binnen een jaar en plan de week en dagdoelen in je
agenda:
 
Jaardoelen: Wat wil je dit jaar bereikt hebben om dichterbij
bij jouw mooiste leven te komen? 
 
Maanddoelen: Welke stappen zet je deze maand om jouw
jaardoelen te behalen?
 
Weekdoelen: Welke stappen zet je deze week om jouw
maanddoelen te behalen?
 
Dagdoelen: Welke stappen zet je vandaag om jouw
weekdoelen te behalen?
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To-do schema
 
 

-Wie schakel jij in om jouw doelen te halen?
-Welke persoonlijke krachten zet je in als het lastig wordt?
 
En tot slot, omdat het ook belangrijk is om het leven te
vieren: Hoe ga jij jezelf belonen als je een doel hebt gehaald?
 
Gefeliciteerd!
Je bent aan het einde gekomen van het e-werkboek ‘Leef
jouw mooiste leven!’ in 7 stappen meer persoonlijk
leiderschap. Ik hoop dat het je inzichten heeft gegeven en
dat je jouw eerste stappen inmiddels hebt gezet. Wees niet
te streng voor jezelf. Visualiseer een trap die je in 1 stap zou
willen nemen. De kans dat je er vanaf dondert is groot en het
gevoel van mislukken dan des te groter. Zet daarom stap
voor stap en geniet van je leerproces!
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Succes met het creëren van jouw mooiste leven!
 
Hartelijke groet, Debbie 
 
PS. Ik zou het erg leuk vinden als je me laat weten hoe je 
jouw proces ervaren hebt via debbie@burofactord.nl
 
 
Voor meer informatie over mij of over buro factor D kijk dan
op www.burofactord.nl 

http://www.burofactord.nl/
http://www.burofactord.nl/

