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MIJN VERHAAL

Het roer omgooien. Soms móet dat gewoon.
Je zit niet meer op de juiste plek, je komt niet uit de verf, je verveelt je en je bent
niet meer tevreden en gelukkig met je werk. Om over die vieze Cup-a-Soup maar te
zwijgen.
Echter, soms is je baan opzeggen vluchten voor iets dat je in een volgende baan wéér
tegen gaat komen.
Oei…
Om het onderscheid te maken tussen die twee, en te weten wat je moet doen, is dit
e-book. Want van baan switchen doe je zelf.
Ik gooide het roer om zonder loopbaancoach
Rond mijn veertigste nodigde een vriendin me uit om samen met haar kinderen te
gaan coachen. Ik had daar nog nooit aan gedacht. Haar vraag liet me niet los. Hoewel
ik uiteindelijk niet met kinderen heb gewerkt, inspireerde de vraag me iets te doen met
coaching en teamontwikkeling, met mensen begeleiden. Van die gedachte werd ik blij.
Nog in de brainstormfase vroeg een bekende me om een teambuildingdag voor haar
managers te organiseren. Dat deed ik als oefening, gratis. Superleuk en energiegevend!
Dat daaruit mijn eerste betaalde opdracht voortvloeide, was voor mij een bevestiging
dat ik goed bezig was.
Ik heb me hierna met diverse coachopleidingen en modules in de psychologie
omgeschoold tot coach. Mijn eigen praktijk kreeg langzaam vorm. Toen kwam de dag
dat ik mijn baan opzegde. Ik hoorde mezelf tegen mijn werkgever zeggen: “Ik kom hier
niet meer terug.” Dat moment was een mijlpaal in mijn leven én een logische stap in
mijn loopbaan.

6

“Geheel toevallig was mijn
switch overigens niet.”

Rond mijn twintigste wilde ik al naar de opleiding Personeel en Arbeid van de
Sociale Academie. Mijn ouders vonden dit geen goed idee. “Die geitenwollensokken
opleiding?”, hoor ik mijn vader nog zeggen. “Daar ga jij niet heen!” Ik was volgzaam en
koos iets dat ze wel goedkeurden, ik ging marketing en bedrijfskunde studeren. Aan de
Sociale Academie dacht ik niet meer.
Inmiddels doe ik het werk waarvan ik destijds eigenlijk al wist dat ik het wilde doen. Het
duurde twintig jaar om te komen waar ik nu ben.
Zo gaan die dingen. Dat zie ik ook in mijn praktijk.
Het is natuurlijk fijner om al eerder in je leven werk te hebben dat goed bij je past en
dat je voldoening geeft. Dat scheelt een hoop ellende. Investeer dus in jezelf en in het
hebben van aandacht om dit voor elkaar te krijgen. Een succesvolle loopbaan vraagt
inspanning.
Over alles dat te maken heeft met weg willen bij je werk, ontdekken waarom je dat wil
en een duurzame keuze maken gaat dit e-book.
Het biedt je tools te ontdekken waar je goed in bent en te zorgen dat je die nieuwe
baan krijgt die bij je past.
Je zal zien: werk aan de winkel.
Werk waar je je leven lang profijt van hebt.
Succes!
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Ik coach professionals die gedoe hebben op hun werk.
Bijvoorbeeld omdat ze tegen zichzelf of hun collega’s
aanlopen of beter uit de verf willen komen. Ook coach ik
teams naar meer openheid en vertrouwen.
Vaak zie ik dat vragen over persoonlijke effectiviteit
leiden tot loopbaanvragen. Zit ik nog wel goed met mijn
werk? Is het tijd voor een andere baan? Of: ik wil wel
switchen, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen.
Loop jij ook rond met veel vragen? Zelfs na het lezen van
dit werkboek? Kijk dan eens op de website van Eigen
Kracht Coaching of je daar antwoorden vindt.
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1. Waarom wil je een andere baan?
En wat kan je daaruit afleiden?
De baan die je nu hebt wil je niet meer. Om wat voor reden dan ook ben je er klaar mee:
hekel aan je baas, stroef contact met collega’s of je bedrijf is niet interessant. Hoe dan
ook je komt niet goed uit de verf in je functie. Je wil je huidige werk niet meer doen.
Dat is klip en klaar.
Het gevoel weg te willen kan je frustreren, en het idee weg te gaan roept waarschijnlijk
angst op. Je weet immers wat je hebt en niet wat je krijgt.
Je zit vast in een baan die je niet leuk vindt.
Hoe pak je dat aan?
Professionals die bij mij aankloppen denken er soms al jaren over om iets anders te
gaan doen. Maar hun vaste – riante – salaris en arbeidsvoorwaarden weerhouden hen
van het nemen van de stap naar iets anders. Je moet toch de hypotheek betalen.
Herken je dat? Dan vind ik het heel stoer dat je dit e-book hebt gedownload. Met de
vragen krijg je meer grip op wat het nu eigenlijk is waardoor je geen plezier meer hebt
bij je huidige baan.
Ik geef je alvast één advies: ga niet gehaast te werk. Zoek niet zomaar wat anders,
maar blijf kalm en ga eerst uitvoerig bij jezelf te rade. Want als je overstapt is de kans
aanwezig dat je bij je nieuwe werkgever tegen dezelfde problemen aanloopt.

De weg zelf is
je bestemming
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Racen als Speedy Gonzales naar een nieuwe
baan is een slecht plan. Ga niet zomaar weg!
Misschien kan je het zo plooien dat je je baan weer leuk gaat vinden. Bijvoorbeeld door
je manier van denken of door je eigen gedrag te veranderen waardoor je effectiever
bent.
Kortom: zorg dat een nieuwe baan geen vlucht is. Het is altijd duurzamer om deze fase
te gebruiken om jezelf beter te begrijpen.
Stel jezelf de eerste vraag: waarom heb je dit e-book gedownload?

Welke factoren zijn bepalend voor werkgeluk?
Zelf keuzes mogen maken, het gevoel hebben dat je goed bent in wat je doet en
een leuke band hebben met je collega’s? Deze voorwaarden maken jou een blije
werknemer. Uit een enquête die onder de Nederlandse beroepsbevolking is gehouden,
komen zes succesfactoren naar voren die bepalend zijn voor werkgeluk.
1. Je hebt autonomie in je baan.
2. Je benut je beste eigenschappen.
3. Het werk biedt voldoende uitdaging.
4. Je baan geeft het gevoel dat je zinvol werk doet.
5. Je werkt fijn samen met collega’s.
6. Je krijgt een eerlijke behandeling.
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Factor 1
Je hebt autonomie in je baan
Autonomie is de hoeveelheid vrijheid die je ervaart wanneer je aan het werk bent.
Wanneer je manager bijhoudt hoe lang je pauzeert geeft dit je waarschijnlijk weinig
gevoel van vertrouwen en vrijheid. Zelf controle hebben over wat je wanneer doet én
hoe je dit doet, geeft een gevoel van autonomie. Dit gaat bijvoorbeeld ook over de
mogelijkheid om thuis te werken. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer autonomie je hebt,
hoe productiever je werkt, hoe gemotiveerder je bent en hoe meer verantwoordelijk je
je voelt.
Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde mate van autonomie. Misschien doe jij je
werk wel het beste wanneer je taak tot in detail is beschreven.
Hoeveel vrijheid ervaar jij in het doen van je werk?

Hoe belangrijk is autonomie voor jouw werkgeluk? Welk cijfer krijgt je werk voor
autonomie op een schaal van 1 tot 10? Leg uit wat dit cijfer voor je betekent.

Factor 2
Het benutten van je beste eigenschappen
Als je werk aansluit bij wat je belangrijk vindt, en als je doet wat je goed kan, dan
gaat je werk je makkelijker af dan wanneer dat niet zo is. Ofwel: als je je drijfveren en
talenten inzet, benut je je potentieel. En dat is voelbaar, je hebt plezier in je werk.
Drijfveren zijn factoren die jou energie geven en waarvan jij in beweging komt. Werk je
vanuit je drijfveren, dan doe je vaak datgene waar je ook heel goed in bent. Dan geeft
waar je mee bezig bent je niet alleen prachtige resultaten, maar ook veel plezier en
werkgeluk. Stemt je werk niet overeen met je drijfveren, dan lekt je energie weg.
Je drijfveren ontdek je door bij je energiegevers en -nemers stil te staan. De volgende
vragen helpen je om er zicht op te krijgen. Ze geven een indicatie. Wil je écht weten hoe
het bij jou zit, kijk dan eens of de Talenten Motivatie Analyse je aanspreekt.
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Word je bewust van je drijfveren
en stel jezelf deze vragen
Wat vind je belangrijk in je werk?

Waar kun je echt ontzettend naar uitkijken om te doen?

Wat vind je irritant aan het gedrag van anderen?
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Wat geeft jou plezier en energie in je werk?

Wat ben je aan het doen als je de tijd helemaal vergeten bent?

Welke werkzaamheden zet jij het eerste bovenaan op je to-do-list?
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Waarvan lekt je energie weg of waar word je moe van (op het werk en privé)?

Waarvoor krijg je vaak complimenten?

Wat motiveert je om enthousiast aan het werk te gaan?
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Het gaat niet om wat zij zijn,
maar om wie jij wil zijn

Wat voor wondermiddel is die TMA?
(En wat heb jij eraan!)
De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een snelle en
wetenschappelijk bewezen manier om je talenten te ontdekken.
Je achterhaalt wat je intrinsiek motiveert, wat je vanuit je diepste
onbewuste verlangen wil en welke aspecten voor jou in een baan
belangrijk zijn.
Wat de TMA je vooral brengt, is dat je te weten komt wat je wel
en niet moet doen om je energiek te voelen. Dat helpt om te
gaan en staan voor je ideale werkomgeving en voor hoe jij je
werk wil inrichten.
Of zoals Marieke Bökkerink (juriste bij de Rijksoverheid) het
formuleert: “Bij Hanneke deed ik een TMA-analyse. Ongelooflijk
hoe treffend de uitkomst van de TMA-analyse was! Zeer
verhelderend. Je krijgt niet alleen inzicht in waar je goed in bent,
maar ook in waar je energie van krijgt. Ik snap nu veel beter
waarom ik sommige aspecten van mijn werk niet altijd even leuk
vind en wat ik moet doen om het wél leuk te hebben.”

Wat vind je prettig of juist vervelend aan de organisatie of afdeling waarin je werkt?

Wist je dat je…
… met de Talenten Motivatie Analyse nog specifieker
ontdekt wat jou drijft – en waar je dus energie van krijgt –
dan met deze vragen?

TIP
De TMA kun je ook doen zonder dat je een heel coachtraject bij
mij volgt.
Bel me even (06 33 86 89 22), dan vertel ik je de mogelijkheden.
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Factor 3
Voldoende uitdaging
Uitdagend werk hebben betekent niet dat je telkens nieuwe of spannende dingen doet.
Wel betekent het dat je voldoende getriggerd wordt om je tanden in je werk te zetten.
Daar word je gelukkig van.
Als je te weinig werk hebt of onder je niveau werkt, kan je daarvan opgebrand raken.
Wellicht herken je dat je lusteloos achter je computer zit en je ergert aan taken,
gebeurtenissen of collega’s. Laat dat niet te lang duren, want voor je het weet heb je
een bore-out te pakken waardoor je misschien voor lange tijd helemaal niet meer kan
werken.
De volgende vragen helpen je te bepalen of er voldoende groeimogelijkheden in je baan
zitten.
Wat vind je van de inhoud en het niveau van je werk?
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Hoe past je werk bij je opleiding en je werk- en denkniveau?

Hoe is de verhouding tussen leuke en niet leuke werkzaamheden?
Voel je je competent of overgekwalificeerd?
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Zijn er pijnpunten die ervoor zorgen dat jij je niet uitgedaagd voelt en zo ja, welke?

Hoe ziet je toekomstperspectief er bij je werkgever uit (heb je groeimogelijkheden)?

TIPS
- Doe dingen waarmee je net buiten je comfortzone gaat. Dat is
eng, maar geeft je een goed gevoel.
- Stel je proactief op en vertel je manager dat je werk niet
genoeg
voor
je is.
Vraag
om meer
Hoe uitdagend
ligt dat in lijn
met je
beeld
voor
de toekomst?
verantwoordelijkheid.
- Spreek uit dat je te weinig werk hebt.
- Onderzoek of je een leuke opleiding, interessante training of
cursus naast je werk kan doen. Wist je dat het volgen van een
opleiding op de derde plek staat van dingen die een mens
gelukkig maken?
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Factor 4
Zinvol werk
Bijdragen aan een groter geheel en weten wie je bent, helpt met je werk en is belangrijk
voor je werkgeluk. Het gaat erom dat jij het gevoel hebt dat je werk zinvol is en dat je
weet waarvoor je het doet. Dat je iets wezenlijks doet en je geen onzinbaan hebt.
Ideaal gezien gaat het om de verbinding tussen wie je als mens bent, wie je wil zijn en
hoe dat matcht met je werk. Vind jij terug in je werk wat jij belangrijk vindt en wat je
waarden zijn? Bijvoorbeeld in de doelen en de missie van de organisatie? Als dit op één
lijn ligt met hoe jij er zelf over denkt, helpt het je om je werk als zinvol te ervaren.
Welke zaken zijn voor jou belangrijk in het leven en in hoeverre vind je dat terug in je
werk?

TIPS
- Schrijf op welke waarden voor jou belangrijk zijn.
- Bepaal je persoonlijke missie en kijk hoe je werk hierin past.
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Factor 5
Fijn samenwerken
Pestkoppen, brulapen, dode paarden, duizendpoten, betweters en bokito’s. Die
kantoortuin lijkt een jungle waar het soms lastig overleven is. Uit onderzoek van
Comparably blijkt dat maar liefst 31% van de mannen en 35% van de vrouwen op zoek
gaat naar een andere baan vanwege een collega.

1 op de 3 werknemers
zoekt een andere baan
vanwege lastige collega’s
Logisch, want met een fulltimebaan breng je maar liefst 7,2 uur per dag, 153 uur per
maand en 1.836 uur per jaar door met je collega’s. En dat is te veel tijd om je daarin
gefrustreerd, bang, boos of geïrriteerd te voelen.
Leuke collega’s dragen bij aan je geluksgevoel op het werk. Daarom deze vragen aan
jou:
Hoe vind je de sfeer op je werk?

Hoe vertrouwd en/of veilig voel jij je bij je collega’s?
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Wat is je reactie als je collega je vraagt om je te helpen?

Hoeveel lol heb je met je collega’s?

TIPS
1

- Investeer in je collega’s en plan momenten in de agenda voor
gewoon eens een praatje. Haal een keer vaker koffie of nodig
een collega uit om tussen de middag te gaan wandelen.
- Ben je allergisch voor het gedrag van een ander, dan zegt dat
iets over wat je zélf te doen hebt. Het kernkwadrantenmodel
van Ofman verderop in dit werkboek maakt dit
super inzichtelijk.

2
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- Sowieso een aanrader: check mijn blogs 1. Je vindt er tips
over hoe je omgaat met lastige situaties op het werk. Zeker
weten dat je hiermee verder geholpen bent. Geen blog meer
missen? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. 2

Hoe zit het met de conflicten op je werk?

Hoe goed kun je van je collega’s op aan?

CONFLICT OF CLASH?
Heb je een conflict met een collega of leidinggevende en durf je
het gesprek niet aan te gaan?
Met het e-book ’10 tips om (slim) voor jezelf op te komen op je
werk’ lukt het je zeker om positief het gesprek aan te gaan.
Met de checklist uit mijn e-boek lukt het je WEL om je
frustraties te bespreken.
Volg simpelweg het stappenplan en ervaar dat jouw feedback
niet alleen wordt geaccepteerd maar bovendien wordt
gewaardeerd. Zelfs zo dat het de werkrelatie met je collega
juist versterkt.
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Download het e-book hier.
Voor de prijs hoef je het niet te laten. Hij is gratis ;-).

Download
e-book
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Factor 6
Eerlijke behandeling
Belangrijker dan een hoog salaris is een eerlijk salaris. Een eerlijke beloning in
vergelijking met je collega’s en in verhouding tot de markt, zodat jij je gewaardeerd
voelt voor je werk. Ligt jouw salaris veel lager dan dat van je collega’s, dan is dat erg
demotiverend.
De wet zegt dat er geen salarisonderscheid mag zijn op grond van sekse, herkomst,
religie of tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers, mensen met of zonder handicap of
chronische ziekte, en werknemers met een vast of tijdelijk contract.

K Vergelijk je salaris via de Salarischeck met dat van mensen die hetzelfde doen als
jij.

TIP
Heb je een vermoeden dat je minder dan je collega’s verdient?
Bespreek het beloningsverschil met je manager of iemand van
personeelszaken, de ondernemingsraad of je vakbond.

Heeft je verlangen naar een andere baan met iets in
jezelf te maken?
Dit waren de vragen die direct te maken hebben met werkgeluk. Je hebt nu een
goed beeld van hoe gelukkig je bent op je werk en waar het aan ligt als je niet zoveel
werkgeluk ervaart.
Vaak heeft de wens om van baan te veranderen veel meer te maken met je
persoonlijke effectiviteit. En met de omstandigheden waar je weinig tot geen invloed
op hebt. Herken je dat je een harde werker bent en vol goede ideeën zit, maar dat
je gedrag niet altijd effectief is? Of dat je collega’s niet op je reageren zoals je zou
willen? Dat je steeds tegen jezelf aanloopt? Dan is het onverstandig om een andere
baan te zoeken. Zeker weten dat je dan weer met die aspecten van jezelf wordt
geconfronteerd.
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Kijk jezelf eens eerlijk in de spiegel aan en beantwoord deze vragen:

1. Ik weet wat mijn sterke punten zijn.
Eens

Oneens

2. Ik weet wat mijn verbeterpunten zijn.
Eens

Oneens

3. Ik kan mijn gedrag aanpassen waardoor ik altijd effectief werk.
Eens

Oneens

4. Ik weet hoe ik op anderen overkom.
Eens

Oneens

5. Ik kan prima mijn prioriteiten stellen en laat mij niet verleiden tot
het uitvoeren van onbelangrijke en niet urgente klusjes.
Eens

Oneens

6. Ik kan heel makkelijk “Nee” zeggen. Als ik geen tijd heb, dan doen
ze het maar zelf.
Eens

Oneens

7. Als ik naar huis ga, zet ik de ‘knop’ om en denk niet meer
aan mijn werk.
Eens

Oneens

8. Ik vind het niet moeilijk om mensen op hun gedrag
aan te spreken en doe dit regelmatig.
Eens

Oneens
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9. Ik heb zelden conflicten met anderen.
Eens

Oneens

10. Mensen vinden mij diplomatiek.
Eens

Oneens

11. Ik weet mijn standpunten op een zekere manier naar
voren te brengen.
Eens

Oneens

12. Ik geef feedback.
Eens

Oneens

13. Mijn feedbackgesprekken verlopen soepel.
Eens

Oneens

14. Ik kan goed met kritiek omgaan.
Eens

Oneens

12. Ik hoor nog weleens dat ik weerstand oproep bij anderen.
Eens
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Oneens

Je antwoorden in ogenschouw nemend: welk cijfer geef je je baan dan? En waarom
vind je dit cijfer gepast?

Waarom ervaar je geen werkgeluk? Wat heb je ontdekt?
Welke rode draad haal je uit je overdenkingen en je antwoorden?
Schrijf hier onder de conclusie op van jouw ongenoegen. Ga op een rustige plek zitten.
Het beste is als je met de hand schrijft. Je bent dan meer gefocust en je activeert het
creatieve gedeelte in je brein. Pak iets warms te drinken – daarvan gaat je stemming
omhoog – en begin met schrijven.
Wat heeft je waarom je te vertellen?
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Ik heb alvast wat opties voor je op een rij gezet.
1. Je hebt gedoe op je werk
Je baan is echt leuk, maar – ondanks je goede bedoelingen – loop je op je werk tegen
je eigen beperkingen aan. Of weet je niet hoe je met lastige collega’s om moet gaan.
Baal je van je jezelf, je collega’s of manager? Heb je veel stress en voel je frustratie?
Dat kan zoveel fijner. Ik kan je goede inzichten en handige tools geven waarmee je
weer verder kan.
Boek een gratis kennismakingssessie voor personal coaching.
OF
2. Je wil een andere baan
Struggel niet langer. Gun jezelf de grootste kans op een succesvolle switch. Een
nieuwe baan vinden gaat vaak sneller dan je denkt.
Je komt bij mij in de loopbaancoaching. De focus van mijn begeleiding is op actie
en resultaat. Door mijn persoonlijke begeleiding versnel je het proces naar die andere
baan. Voor je het weet heb je iets nieuws gevonden. Zeker weten dat jij daarmee zelf
zorgt voor een enorme voorsprong in je loopbaan. Maak vandaag nog een afspraak
voor een kennismakingsgesprek.
Ja, ik maak die afspraak!
Je gaat zelfstandig aan de slag en schaft de volledige training aan. Het is een
interactieve cursus. Niet alleen ontvang je thuis dit meer dan 100 pagina’s tellende
werkboek met praktische tips en opdrachten. Ook krijg je van mij gedurende 48 dagen
elke drie dagen een gouden tip, die je naar je nieuwe baan helpt. Ik ben degene die je
eraan blijft herinneren om daadwerkelijk met je loopbaan aan slag te gaan. Zo verklein
je de kans dat je afhaakt of opgeeft. Daar blijft het niet bij. Ook krijg je twee 1:1 online
coachsessies.
Ja, ik wil weten wat de training kost en wat de bonus is.
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Soms kun je gewoon zeggen
“Nee, dat kan ik niet” zonder
verdere uitleg
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It’s up to you
Ik ben benieuwd: ben je aan de slag gegaan met de opdrachten? Heb je nieuwe
inzichten gekregen? Of ben je vooral geïnspireerd?
Volgens geluksonderzoeker Ad Bergsma lezen we in 80% van de gevallen
zelfhulpboeken niet uit, brengen we ze niet in de praktijk of zijn we alweer in een ander
zelfhulpboek begonnen.
Zonder stok achter de deur of iemand die je op het goede spoor houdt, is het
verleidelijk om zo’n werkboek te laten versloffen.
Zonde, toch?
Dan had je beter een leuke roman kunnen lezen.
Veel relaxter.
Wat ik vind?
Laat dit werkboek je niet slechts inspireren, maar doe er echt iets mee. Bespreek de
mogelijkheden voor extra coaching met mij.

Twijfel niet, jij bent de allerbelangrijkste!
Hartelijke groet,
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Door dit soort reacties weet ik dat je met mijn coaching
grote stappen kan maken.
“Wat een fantastische vrouw is Hanneke, zowel als coach als persoon. Tijdens een
langdurig en moeilijk traject van ziektewet, tweedespoortraject en nieuw werk heeft
Hanneke mij enorm goed geholpen.
Hanneke bezit de bijzondere combinatie van een warm/empathisch karakter en
doelgerichtheid. Ze is erg praktisch. Voor mij maakte dit het verschil.
Ik voelde me hierdoor veilig met mijn kwetsbaarheden, maar kon ook praktische
keuzes en stappen maken. Ik kon hierdoor veel meer bereiken dan ik zou denken bij
een reguliere (job)coach. Dank je wel Hanneke!”
Suzanne van der Horst
(NU STUDENT DIËTIEK, VOORHEEN ADVISOR/RESEARCHER GOVERNANCE, DEPARTMENT OF
DIKESAFETY, UNIT GEO ENGINEERING BIJ DELTARES)

“Ik heb Hanneke leren kennen als een enthousiaste, gedreven en toegankelijke coach.
Ze denkt goed mee om je de juiste handvatten te geven door situaties te analyseren,
gedachten te structureren en op gedrag te reflecteren. Haar aanpak is professioneel,
maar ook persoonlijk en met deze mix komt zij snel tot de kern.”
Sandra Swinnen
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HR ADVANCED ANALYTICS ADVISOR/PROJECT LEAD

“Ik werkte sinds een aantal jaar in de zakenwereld, maar wilde de overstap naar de
overheid maken. Ik had al meerdere keren gesolliciteerd, maar helaas had dat nog niet
tot een baan geleid.
Hanneke was voor mij duidelijk de juiste keuze als loopbaancoach. Ze was werkzaam
voor de overheid en heeft daardoor uitstekend inzicht in welke banen er zijn en hoe je
je voet tussen de deur kan krijgen. Voor iemand zoals ik, voor wie de publieke sector
soms een doolhof aan functies kan lijken, is dat ideaal.
Wat mij over de streep haalde om voor Hanneke te kiezen is haar werkwijze. Ze is
direct en komt snel tot de kern. Ik heb dat als heel prettig ervaren. Hanneke had
meteen bij de start al een paar handige tips voor me. Bij de tweede sessie gingen we
aan de slag met mijn talenten en uitdagingen. Dit hielp me heel erg bij het schrijven
van motivatiebrieven en het updaten van mijn cv en LinkedIn-profiel.
Tegen de tijd dat we mijn derde sessie inplanden, konden we zelfs een
sollicitatiegesprek concreet voorbereiden. Hanneke had me een vacature doorgestuurd
waarop ik had gereageerd. Dat was meteen raak. Door onze sessie voelde ik me
uitstekend voorbereid op het gesprek en stond ik stevig in mijn schoenen. Mijn
volgende sollicitatiegesprek hebben we telefonisch voorbereid. Ze gaf me bruikbare
tips en tricks en moedigde me aan. En dat had succes! Ik werd aangenomen en ben nu
werkzaam bij een gemeente. Ik had het niet zonder Hannekes hulp kunnen doen. Haar
directe, daadkrachtige en no-nonsense aanpak was precies wat ik nodig had!”
Claudia
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Als jij weer met plezier naar je werk gaat, is mijn
missie geslaagd!
Hoe komt het dat mensen doen wat ze doen?
Een vraag die ik mezelf vaak stel, al zo lang als ik me kan heugen. Een vraag ook die
me uiteindelijk coach heeft gemaakt.
Vroeger werd ik veel gepest. Niemand wilde naast me zitten en – uiteraard – kozen ze
me niet bij gym. Wat doe ik verkeerd, dacht ik toen. Het antwoord had ik niet.
Wat ik toen ook niet wist, is dat ik het later de baas werd.
Ook in m’n werkende leven is het me nog gebeurd dat ik tegen mijn eigen
weerbaarheid aanliep of met onprofessioneel gedrag werd geconfronteerd.
Volwassen vrouwen en mannen kunnen zich onvolwassen gedragen.

Waarom doen mensen dit, dacht ik.
Ik besefte dat het ook iets bij mij was. Ik hield mensen niet buiten m’n ruimte. Ik zei
geen nee en wilde aardig gevonden worden. Als ik nu niets doe, blijft het zoals het is,
realiseerde ik me.
Ik werkte aan mezelf en ging steeds positiever over mezelf denken. Grenzen stellen,
nee zeggen, gedrag bespreekbaar maken; het vroeg veel moed. Ik vond het doodeng
en soms behoorlijk confronterend. Maar het was de moeite waard. Door het gewoon te
doen ging het steeds beter.
De zoektocht maakte helder wie ik ben én wat ik wil zijn: een krachtig, authentiek én
gelukkig mens.
Al lang koesterde ik de wens om iets voor anderen te betekenen. Daarom heb ik me
omgeschoold tot coach en mijn baan opgezegd. Mijn achtergrond in de marketing,
communicatie en bedrijfskunde samen met m’n 23 jaar werkervaring in grote
organisaties neem ik mee in de coaching.
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Ik coach in Rotterdamse stijl.
Dat houdt bovenal échte betrokkenheid in. Het is voor mij geen kunstje. Klanten
zeggen dat ze oprechte steun van mij voelen. Eerlijkheid vind ik een voorwaarde voor
een zinvol coachtraject. Ik schroom niet uit te spreken wat nodig is. Dat kan soms
direct zijn, maar het komt uit een warm hart.
Ik wil je immers vérder helpen. Je eigen kracht aanwakkeren. Ik heb groot respect
voor jou als je stappen zet, ook al vind je dat spannend. Rotterdams coachen is
oplossingsgericht bezig zijn en gaan voor resultaat. Gewoon praktisch: en hoe pas je
dat nu toe in je leven?
Ik ben creatief en brainstorm met je mee als je het even niet meer weet.
Verder belangrijk: humor. Hoe vervelend dingen ook mogen zijn, als je kan lachen om je
eigen tekortkomingen is het halve werk gedaan.

Hoe ik coach?
Ik beheers tal van technieken en theorieën. Ik werk no-nonsense, niet zweverig, maar
ook weer niet volgens een vast stappenplan. Ik kijk naar wat jij nodig hebt en wat bij
jou past. Ik werk veel met eigen materialen.

Bij mij geen geitenwollensokkenaanpak, gezweef of soft
gedoe
We kijken wat speelt door situaties die jij meemaakt te bespreken. Bijvoorbeeld een
gesprek met je collega of leidinggevende waarin het niet of juist wel goed ging. Door
vragen te stellen, je uit te dagen, te confronteren en een spiegel voor te houden ontdek
je wat de oorzaak is. Als je dat helder hebt, ga je op zoek naar manieren om er anders
mee om te gaan.
Weet je dat coachen is wat ik het liefste doe? De reden is simpel. Ik weet uit eigen
ervaring hoe spannend het is om die stap naar nieuw werk te zetten. En ook hoe
het is als je over de hobbel heen bent gegaan. Ik voel nu in plaats van werkfrustratie
werkgeluk!

Ontdek dan op de laatste pagina van dit werkboek hoe dit
zeker lukt.
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Samen jouw werkgeluk verhogen?
Dit zijn de 12 ijzersterke pijlers van mijn loopbaantraject voor jou:
1.
		
		
		
		
2.
3.

4.
5.
6.
7.
		
8.
		
9.
		
10.
		
		
11.
		
12.

Een kennismakingsgesprek waarin jij vertelt wie je bent, wat jouw
coachvraag is en ik je vertel wat mijn aanpak is. We starten
meteen met de loopbaancoaching. Jij ervaart of mijn aanpak
voor jou werkt en of je een klik voelt. Dit gesprek is vrijblijvend en
gratis. Vluchten kan nog steeds.
1 Talenten Motivatie Analyse.
1 Talenten Motivatie Analyse 360 graden feedbackanalyse en
een competentiematch waarin je advies krijgt van welke taken
en werkzaamheden je wél energie krijgt.
1 beroepskeuzetest.
1 loopbaanwaardentest.
1 enneagram-typetest over welk persoonlijkheidstype je hebt.
6 coachsessies van 1,5 uur waarin we aan de slag gaan met
jouw loopbaancoachvraag.
Diverse opdrachten die aansluiten bij jouw
loopbaanvraag en die je thuis doet.
Voorbereiding en nawerk van de coachsessies, zoals feedback
op je opdrachten, cv, LinkedIn-profieltekst en sollicitatiebrieven.
Een e-book met daarin een stappenplan waarmee je een
LinkedIn-profiel maakt dat door recruiters en werkgevers wordt
gevonden.
Voorbeelden waarmee je gemakkelijk zelf sollicitatiebrieven
schrijft en een cv opstelt waarmee je op gesprek mag komen.
Telefonische ondersteuning en app-contact tussen de sessies
door.

Ontdek jouw eigen kracht met een loopbaantraject van Eigen Kracht Coaching.
Vandaag is het tijd dat je (eindelijk) voor jezelf kiest.

K
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Zet hier die eerste stap
boek je coachingsessies >>>
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Onze kracht ligt
in de verschillen
niet in de
overeenkomsten
Stephen R. Covey

Eigen Kracht Coaching
Hanneke Zumker
h.zumker@eigenkrachtcoaching.nl
06 33 86 89 22
www.eigenkrachtcoaching.nl

www.heidagspel.nl

