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VOORWOORD 
Supergaaf dat je dit e-book gedownload hebt!  

Dat betekent namelijk dat jij de beslissing hebt genomen om de volgende stap in je leven te gaan 

zetten. Je wilt waarschijnlijk je eigen leven leiden, je dromen waarmaken, doen waar jij blij van wordt 

en de dingen doen die jij belangrijk vindt. Dat wil toch iedereen lijkt me. Toch ben ik elke keer weer 

verbaasd hoe weinig mensen daar nou echt voor kiezen. Veel mensen voelen namelijk wel dat er meer 

in hun leven zit, of dat ze iets anders willen, maar daadwerkelijk doen of iets veranderen dat is weer 

een ander verhaal.  

En dat is precies wat ik mijzelf ten doel heb gesteld. Ik wil mensen bewegen om wel die stap te nemen 

om het maximale uit zichzelf en uit het leven te halen. Deze belemmerende gevoelens en gedachten te 

lijf gaan, zodat we de wereld jouw volledige potentie en jouw kracht kunnen bieden. Hoe mooi zou het 

zijn als jij zou gaan doen wat jij belangrijk vindt, vrij van zorgen? Hoe mooi zou het zijn als deze 

ineffectieve gevoelens jou niet meer zouden laten beperken en je zou kunnen leven hoe jij dat wilt? Ik 

geloof dat die kracht en energie die er dan vrijkomen je tot ongekende hoogtes kan brengen en je nog 

weleens positief zouden kunnen verrassen tot waar je dan toe in staat bent. Ik zie deze potentie, zie jij 

die zelf ook? 

Met deze reden heb ik dit e-book gemaakt, om jou op een eenvoudige en praktische wijze inzicht te 

geven in wat jou beweegt. Want ik geloof erin dat als we allemaal meer zouden doen waar we echt 

gelukkig van zouden worden, dat het leven er een stuk mooier uit zou zien, voor jezelf en je omgeving. 

Dus als jij dit e-book wilt delen, stukken eruit wil halen, vermenigvuldigen, ga dan gerust je gang. 

Verspreid deze gedachte zoveel mogelijk, zodat meer mensen passievol en bevlogen hun missie kunnen 

gaan leven. 

Jij hebt in ieder geval de keuze gemaakt om aan de slag te gaan met je persoonlijke missie, dus laat ik je 

niet langer ophouden.  

 

Met passievolle groet, 
Dennis 
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INLEIDING 
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Je hebt nu dit e-book voor je. Ik heb deze zo willen insteken dat je informatie krijgt die je inspireert, 

meer achtergrondinformatie geeft, maar ook direct in de actiemodus zet. Het is dus een theorieboek en 

werkboek in één. Het is een kleine greep van verschillende oefeningen. 

In dit e-book komen de volgende thema’s aan bod. 

1. Doen waar je blij van wordt 

2. Mijn dromen 

3. Mijn missie 

4. Mijn keuzes 

5. Mijn belemmeringen 

6. Mijn actieplan 

Op het einde vertel ik nog iets meer over mezelf, Tree Eleven en mogelijkheden om verder in contact te 

komen. 

KOM IN ACTIE  

Je hebt de eerste stap al gezet door het boek te downloaden! Lekker bezig. Maar, ik zie het zo vaak 

gebeuren dat emailboxen vollopen met e-books en/of videotrainingen. Als je dit boek dan toch al open 

hebt, neem dan even de tijd om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Plan voor jezelf deze 

week enkele momenten in, zodat je hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Maak een afspraak 

met jezelf in je agenda en blok de tijd. Een afspraak met jezelf, lijk je makkelijk te kunnen verplaatsen of 

te kunnen annuleren. Maar daar zit eigenlijk al de eerste stap verborgen, ga ik de afspraak met mezelf 

aan dat je je volledig gaat inzetten om alles uit het leven te halen. Of kan dat nog wel even wachten? 

Neem even een moment om voor jezelf enkele momenten in te plannen. Het blijft jouw keuze 

natuurlijk, maar ik weet dat je dit leest, omdat je die volgende stap wilt gaan zetten, dus Go for it! 

 

DOE HET SAMEN 

Alleen is ook maar alleen zeggen ze wel eens. Ik moet zeggen ik ben ook vrij - laten we het noemen - 

zelfstandig ;-) . Ik vind het heerlijk om zulke dingen alleen te doen. Ik heb ook gemerkt dat het effect 

groter is, als je deze informatie over jezelf deelt met anderen. Met anderen in gesprek gaan hierover of 

samen de opdrachten maken, dat vind ik altijd zo krachtig aan groepstrainingen. Omdat ik dan dingen, 

zoals doelen en belemmeringen dien uit te spreken. En alleen het uitspreken en het zelf horen geeft me 

vaak al nieuwe inzichten of juist een extra commitment om mijn doelen waar te maken. Daarnaast 

hebben we allemaal een blinde vlek. Juist een ander kan je eens vragen: wat je nu zegt, is dat wel zo?  

Zoek een sponsor. Laat mensen weten dat je er mee bezig bent. Laat iemand je missie lezen en vraag 

eens feedback. Want samen werkt gewoon beter, je houdt elkaar scherp.  

HAAL HET MAXIMALE ERUIT 

Weet dat je me altijd kan mailen als je vragen hebt over het e-book. Zeg je nou dit e-book helpt me in 

de goede richting, maar ik zou graag nog iets dieper gaan. Of je wilt echt het maximale eruit halen en 

daarvoor wil je echt met iemand in gesprek gaan en maximaal gechallenged worden, plan dan 

vrijblijvend een intakegesprek met me in om te kijken welk traject het beste bij je past.  



 

 

DE MISSIE VAN 
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MIJN MISSIE 

MIJN KERNWAARDEN 

MIJN STIMULERENDE OVERTUIGINGEN 

HOE IK ME VOEL ALS IK MIJN MISSIE LEEF 

MIJN GESTELDE DOELEN 

MIJN EERSTE STAP 

! 

Als ik mijn persoonlijke missie leef, dan voel ik me                                          

en dat voel ik dan                                                      . Anderen zullen dan zien 

dat ik                                       en zullen zeggen dat ik 



 

 



 

 

WAAR WIL JE HEEN? 

! 

Wellicht ga je als een speer, maar weet je ook waarheen? Je hebt dit boek gedownload, maar wat 

wil je er precies mee? Waar loop jij tegen aan of kijk je tegen op? Zit je wellicht ‘vast’ in je baan? 

Heb je het gevoel dat er meer in je zit, maar je komt er niet aan toe om iets nieuws te zoeken? 

Wat dan voor andere baan? Tijd slokt je op. Of in je relatie, het gaat wellicht oké, maar je vraagt 

je af; is dit het nou, ga ik er nog 100% voor of is dit wellicht het moment om toch te stoppen? Of 

heb je altijd al willen ondernemen, maar ja die onzekerheid die dat met zich mee brengt, kan en 

wil ik dat wel? 

Of heb je het idee dat je continue iemand anders zijn leven aan het leiden bent, wanneer is het 

nou eens tijd voor jezelf. En kan ik dat dan wel maken om voor mezelf te kiezen? 

 

Enkele voorbeelden waar jij je wellicht in herkent. Voordat je aan de slag gaat, bedenk dan wat je 

er uit zou willen halen. Wat wil JIJ bereiken? Wat is je doel? 

 

NA HET LEZEN VAN DIT E-BOOK EN NA HET MAKEN VAN DE OPDRACHTEN WIL IK GRAAG: 



 

 

1. DOEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT 
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Jij bent hier omdat je weet dat er meer in jezelf zit en/of meer in het leven. Je voelt wellicht dat er een 

hoger doel is waar je hier voor op aarde bent. Je weet misschien nog niet wat precies of hoe je daar 

invulling aan moet geven. Maar je weet het, je voelt het, er is meer. De ene persoon noemt dat het 

vinden van je zielsmissie, de ander het waarmaken van je dromen, het volgen van je passie, of 

misschien wel het vinden van je Ikigai. Hoe je het ook noemt, het is toch handig om te weten wat nou 

dát gene is wat jouw hart sneller doet kloppen. Jouw reden van bestaan. Wat is nou dat gene dat  jou ’s 

ochtends met plezier doet laten op staan? Welke activiteit zorgt er nou voor dat je te laat bent gaan 

slapen, omdat je nog zo lekker bezig was? Welke activiteit of vooruitzicht laat jou helemaal stralen? Of 

om het maar ruw te zeggen, wat zorgde ervoor dat je steeds maar niet naar het toilet ging, terwijl je 

weet dat je al een tijdje moest? Wat is dat nou, dat gene waar jij zo blij van wordt, je kracht uithaalt en 

voelt dat je helemaal in je element bent.? 

In dit eerste hoofdstuk gaan we daarom op zoek naar jouw persoonlijke missie, jouw bijdrage aan jouw 

omgeving en aan deze wereld, zodat jij gepassioneerd en energiek de dingen kan gaan doen die jij 

belangrijk vindt en waar jij blij van wordt. 

Wist jij namelijk dat mensen die gepassioneerd en gedreven zijn, niet alleen meer geluk ervaren maar 

ook productiever zijn? Dus ja, het lijkt me handig om te weten wat je missie is. Ontdek daarom wat je 

echt wilt, wat je echt belangrijk vindt om een leuk leven te hebben. En neem dan bewust en vol 

vertrouwen de juiste stappen om elke dag een stapje dichterbij te komen. Dichterbij jouw dromen, 

jouw bevlogenheid en jouw plezier in je leven. In dit e-book ga jij meer te weten komen over hoe je 

daadwerkelijk jouw missie kunt gaan leven.  

 

OPDRACHT 1  

Schrijf als eerste eens op waar je blij van wordt. Kijk eens terug naar de afgelopen week of houd 

enkele dagen bij waar jij nou echt plezier uit haalt. Maak daarvan een mindmap, oftewel zet in het 

midden neer “Waar word ik blij van” en schrijf alles op wat in je op komt. Dat kunnen kleine dingen 

zijn zoals tuinieren, in de zon zitten of een boek lezen. Je kunt ook denken aan wat zijn de dingen die 

me blij maken op het werk of in je relatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR WORD IK 

BLIJ VAN 

tuinieren 

In de zon zitten 

Uiteten met vrienden 

Projecten begeleiden 

Geconcentreerd iets afmaken 



 

 

EXTRA INFORMATIE i 

Ikigai is een Japans concept wat staat voor de reden voor je bestaan. Volgens Japanse traditie 

heeft iedereen een reden van bestaan, oftewel een Ikigai. In de wereld zijn er een aantal 

gebieden waar mensen gemiddeld ouder worden dan de rest van de wereld. Auteur Dan 

Beuttner onderzocht deze gebieden en kwam zo ook uit bij Okinawa in Japan. Eén van de 

factoren die belangrijk bleek te zijn in de gezondheid en vitaliteit, was het hebben van een Ikigai.  

Ikigai is dat deel waar je passie, missie, roeping en beroep samenkomen. Oftewel de dingen die je 

doet waar je van houdt, wat de wereld nodig heeft, waar je voor betaald kunt worden en waar je 

goed in bent. Het is het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven.  

 

Wil je hier meer over weten, lees dan het boek van Francesc Miralles en Héctor García. 

IKIGAI 

PASSIE MISSIE 

ROEPING BEROEP 

Waar je van 

HOUDT 

Wat de 

wereld 

NODIG  

heeft 

Waar je  

GOED  

in bent 

Waar je voor  

BETAALD 

kunt worden 

Tevreden zijn, maar het gevoel 

hebben nutteloos te zijn. 

Comfortabel, maar  

het gevoel van leegheid 

Opwindend en inschikkelijk 

maar gevoel van onzekerheid 

Plezier en compleetheid,  

maar geen rijkdom 



 

 

2. MIJN DROMEN 
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Dromen. Voor de 1 klinkt dat heel vaag en de ander doet niet anders de hele dag. Het mooie van 

dromen vind ik dat alles kan. Je laat even alle beperkingen los en je kan helemaal los gaan met wat er 

mogelijk zou zijn. Hoezo praktische onmogelijkheden? Alles kan. En dat zorgt ervoor dat alles waar jij 

blij van wordt, duidelijk naar voren komt. Het wordt uitvergroot en daardoor wordt het een stuk 

helderder wat je nou echt zou willen. Je laat daarbij je creatieve kant van je hersenen de vrije loop in 

plaats van vast te zitten in het denken. 

Daarnaast is ons brein erg goed om direct aan te geven waar de risico’s zitten en direct naar 

beperkingen te zoeken. Maar dat laten we nu even buiten beschouwing. Want uit ervaring weet ik dat 

in het begin iets onmogelijk lijkt, maar dat we tot veel meer in staat zijn dan dat we in eerste instantie 

denken.  

Zo had ik 15 jaar geleden een droom om in het buitenland te werken. Ik had verhalen van anderen 

gehoord en ik had me het helemaal voorgesteld hoe geweldig dat zou zijn. Nog geen jaar later opende 

ik als 19 jarige samen met een vriend een eigen horeca onderneming in Griekenland. Ik, en vele met 

mij, waren er in eerste instantie van overtuigd dat dit niet zo makkelijk te realiseren was. Maar een 

droom werd werkelijkheid en zelfs beter dan ik toen verwacht had. Was het eenvoudig? Nee. Was het 

leerzaam? Zeker. Maar wellicht belangrijker, bleek het onmogelijk? Absoluut niet. 

Dus laten we verder gaan door een moment te nemen zonder daarbij in beperkingen te denken. En ik 

wil je vragen om te gaan dromen. Niet zomaar dromen, maar echt groots te dromen.  

 

OPDRACHT 2  

Ga even ergens rustig zitten. Neem daar ongeveer 15minuten de tijd voor.  

Sluit je ogen en probeer je huidige gedachten te laten gaan.  

Denk aan hoe jouw droomleven eruit ziet, een droomleven waarbij alles mogelijk is.  

Wat zou jij willen doen? 

Er zullen verschillende gedachtes komen, maar focus op hoe jouw ideale leven eruit ziet. Een leven 

waarbij geld geen rol speelt, waarbij je met niemand rekening hoeft te houden. Falen bestaat niet en 

alles is mogelijk.   

Visualiseer je wat je aan het doen bent. Ben je aan het werk? Wie zie je om je heen?  

Sta stil bij wat je ziet. Sta stil bij wat je hoort. Sta stil bij wat je voelt. 

Schrijf op wat je zag. Welke kleuren, wat je voelde, Wat je hoorde. 
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OPDRACHT 3 

Je hebt zojuist gedroomd over het ideale leven. Je hebt gekeken met de ogen van nu, naar wat je graag 

zou willen bereiken in het leven. Maar laten we de vraag eens andersom stellen. In boeken zoals 7 

eigenschappen van effectief leiderschap—Stephen Covey, wordt gesproken over het principe; begin 

met het einde voor ogen. Door het einde voor ogen te houden, kun je vaststellen in hoeverre dingen die 

je op een bepaalde dag doet, in overeenstemming zijn met de waarden die jij belangrijk vindt. Het zorgt 

ervoor dat je weet waar je heen gaat en het helpt jou keuzes te maken in wat je wel en niet doet. In 

deze opdracht heb jij een groot feest georganiseerd, want het is je 90ste verjaardag. Wat heb jij 

allemaal al bereikt op die leeftijd? Lees hieronder in het kader de opdracht. 

Stel je voor het is vandaag je 90ste verjaardag. 

Je kijkt rond, je ziet allerlei familie en vrienden om je 

heen. Ballonnen, slingers en zelfs een grote taart met 

een grote 90 erop. 90!!! Wat een prachtige leeftijd, al 

een heel leven gehad,  mooie en mindere dingen 

meegemaakt.  

Als cadeau hebben je vrienden en familie een 

levensboek gemaakt. Een boek vol met herinneringen, 

vol met foto’s en speciale momenten. Inclusief je 

successen en een kleine tekst per persoon met enkele 

anekdotes. 

Jij slaat het boek open: Welke foto’s zou je willen zien, 

welke impact en bijdragen zou je willen dat er 

beschreven stonden, wat voor leven heb jij geleefd? 



 

 

WITHOUT A MISSION, 
YOU MAY GET TO THE 
TOP OF THE LADDER 
AND THEN REALIZE IT 

WAS LEANING 
AGAINST THE WRONG 

BUILDING 
- Dave Ramsey -  



 

 

3. MIJN MISSIE 
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 Voldoening uit het leven halen; wie wil dat niet? Maar hoe bereik je dat? Als je missie helder is, en als je 

weet waar je naartoe wilt, dan is het gemakkelijker om op koers te blijven. Op basis van je persoonlijke 

missie kun je dan namelijk keuzes maken. En zo komen tot echte doelen, die voor jou belangrijk zijn en 

die onderdeel zijn van jouw groter geheel. Je zult hierdoor veel minder de neiging hebben om je te 

laten meeslepen door zijpaden die wellicht interessant lijken, maar die voor jou uiteindelijk helemaal 

niet belangrijk zijn.  

 

Daarnaast geeft je persoonlijke missie vaak zo’n herkenning, dat het daadwerkelijk inspireert om voor je 

doelen te gaan. Je voelt de passie in je en daardoor wordt de kans alleen maar groter dat je je doelen 

ook daadwerkelijk realiseert. Het is namelijk zonde als dit enkel bij goede voornemens blijft, toch? 

 

Het is echter de kunst om deze persoonlijke missie concreet te maken. Want eerlijk is eerlijk, in je hart 

weet je meestal al wel wat er belangrijk voor je is. Het kan zijn dat je je nog niet bewust bent van je 

missie. Wat overigens ook niet zo heel raar is, want de missie is zo verbonden met jou, dat je missie 

vaak iets is wat je zelf heel gewoon vindt.  

 

De mensen die dichtbij jou staan, je ouders of je collega’s waar je dagelijks mee werkt, hebben vaak al 

een beter idee van jouw missie, omdat zij wel weten wat er zo uniek aan jou is. Als jij namelijk aan 5 

personen vraagt wat er zo uniek aan je is, dan zal je zien dat de antwoorden van hen vaak niet zoveel 

zullen verschillen. Dus handelen vanuit je persoonlijke missie gaat vaak al vanzelf, het is nu alleen de 

kunst om deze concreet te maken, zodat je er ook doelbewust op kan sturen. Want we zijn nogal eens 

geneigd om soms hieraan voorbij te gaan en dan realiseer je achteraf dat je een bepaalde actie wellicht 

niet had moeten doen of een bepaalde keuze niet had moeten maken.  

 

Aan de hand van de volgende onderwerpen, gaan we stap voor stap jouw persoonlijke missie 

concretiseren. Zoals hierboven al genoemd is, schuw daarbij niet het vragen van anderen, omdat zij 

vaak deze punten al van je herkennen. De stappen die we gaan nemen zijn:  

 

1. Ontdekken van je kernwaarden 

2. Ontdekken van je actiewerkwoorden 

3. Het samenstellen van je missie 

4. Check je missie 



 

 

Stap 1:  Mijn kernwaarden 
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De eerste stap is het bewust worden van jouw kernwaarden. De reden dat we ze kernwaarden noemen 

is, omdat ze de “kern” zijn van je identiteit. Je zou kunnen zeggen dat waarden de zaken zijn die jij het 

belangrijkst vindt in het leven. Kwaliteiten die je bezit zeggen vooral waar je goed in bent en HOE je 

dingen doet, waar kernwaarden verklaren WAAROM je dingen doet. Zo zorgen je waarden ervoor dat je 

doet wat je doet, hoe je omgaat met relaties en bijvoorbeeld hoe je leven verloopt.  

Uiteindelijk willen we altijd onze kernwaarden nastreven. Zo zal niemand ontkennen geluk, liefde en 

gezondheid na te streven. En ik ben zelf van mening dat bijna ieder mens op 3 gebieden zijn 

kernwaarden heeft, namelijk  

(1) Autonomie: de behoefte om anders te zijn dan iemand anderen en de vrijheid te voelen zichzelf te 

kunnen zijn.  

(2) Plezier/Blijheid: Een gelukkig leven te leiden. Ik heb weinig mensen meegemaakt die zeggen dat 

hun doel is om niet gelukkig te zijn.  

(3) Betekenisvol; Iets willen toevoegen aan het leven, van betekenis willen zijn (voor een ander).  

 

In deze oefening gaat het echt over jouw persoonlijke kernwaarden. Welke set van waarden maakt jou 

uniek? 

OPDRACHT 4a: 

Kies uit de lijst met kernwaarden (zie volgende bladzijde)  de 10 kernwaarden die jou het meest 

aanspreken. Waarvan jij zegt, ja dat past bij mij, dit ben ik. Het is een uitgebreide lijst, maar de moeite 

zal zeker niet voor niets zijn. Schrijf iedere kernwaarde op 1 apart papiertje of post-it.  

OPDRACHT 4b: 

Pak nu het briefje van de 1ste kernwaarde en vergelijk deze met een tweede kernwaarde. Stel je daarbij 

de vraag; Welke van deze waarde is belangrijker, waarde 1 of waarde 2? Leg vervolgens deze 

belangrijkste kernwaarde bovenaan.  

Denk daarbij ook aan, wat zou er gebeuren als je deze kernwaarde niet zou terug zien in je leven. 

Of - Als ik de rest van mijn leven enkel waarde 1 of waarde 2 zou kunnen hebben welke zou ik dan 

kiezen? 

Ga net zo lang door tot dat jij jouw top 5 op geprioriteerde volgorde hebt staan. Deze top 5 is jouw 

waardenperspectief met jouw belangrijkste waarden bovenaan.  

TO
P

 5
 TO

P
 1

0
 



 

 

LIJST VAN KERNWAARDEN 
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Aandacht Efficiëntie Kunstzinnigheid Profijt Veerkracht 

Assertiviteit Eigenheid Kwaliteit Puurheid Veiligheid 

Authenticiteit Energiek Leiderschap Rationaliteit Verantwoordelijkheid 

Autonomie Enthousiasme Leraarschap Rechtvaardigheid Verbeeldingskracht 

Avontuurlijk Erkenning Levenslust Relatie Verbetering 

Balans Fijnzinnigheid Liefde Respect Verbinding 

Bekwaamheid Flexibiliteit Loyaliteit Resultaat Verdraagzaamheid 

Bescheiden Geborgenheid Mededogen Rijkdom Vergeving 

Bescherming Geduld Meesterschap Rust Vernieuwing 

Betrokkenheid Gehoorzaamheid Meeveren Samen Vertrouwen 

Betrouwbaarheid Gelijkwaardigheid Mildheid Samenwerken Vindingrijkheid 

Bevrijding Geloof Moed Samenzijn Vitaliteit 

Bewustzijn Geluk Mogelijkheden Schenken Volharding 

Bezieling Gemak Mondigheid Schoonheid Volmaaktheid 

Bloei Genuanceerdheid Muzikaliteit Simpelheid Vrede 

Collegiaal Gevoeligheid Nederigheid Soevereiniteit Vreugde 

Communicatie Gezag Nuchterheid Solidariteit Vriendschap 

Competentie Gezamenlijkheid Onafhankelijkheid Souplesse Vrijgevigheid 

Continuïteit Gezondheid Ondernemend Speelsheid Vrijheid 

Creativiteit Groei Ontdekken Spiritualiteit Waardering 

Daadkrachtig Harmonie Ontmoeten Spontaniteit Waardevol 

Dankbaarheid Hulpvaardigheid Ontspannen Stabiliteit Waardevrij 

Degelijkheid Humor Ontwikkelen Stilte Waardigheid 

Deskundigheid Inlevingsvermogen Onvoorwaardelijk Synergie Waarheid 

Deugdzaamheid Innerlijke vrede Openheid Tederheid Wijsheid 

Dienstbaarheid Innovatie Optimisme Tevredenheid Zekerheid 

Discipline Inspiratie Ordelijkheid Toegankelijkheid Zelfbehoud 

Doelgerichtheid Integriteit Orignaliteit Toewijding Zelfkennis 

Doelmatigheid Intimiteit Overgave Tolerantie Zelfstandigheid 

Duidelijkheid Inzet Overvloed Traditioneel Zelfvertrouwen 

Duurzaamheid Inzicht Passie Troost Zelfwaardering 

Eenheid Kennis Persoonlijke 
ontwikkeling 

Trouw Zingeving 

Eenvoudigheid Klantgerichtheid Pionieren Uitdaging Zorgvuldigheid 

Eerlijkheid Klantvriendelijkheid Plezier Uitmuntendheid Zorgzaamheid 

Effectiviteit Kracht Presteren Veelzijdigheid Zuiverheid 

Anders namelijk:         

 Dit is een lijst van kernwaarden, die je gebruikt bij opdracht 4. Deze lijst is lang maar niet volledig. 

Mocht jouw unieke kernwaarde ontbreken, vul deze dan onderaan in. Selecteer de kernwaarden die 

iets over jou zeggen. Geluk en Gezondheid zijn vaak universele waarden en dus niet zo zeer uniek. Maar 

mocht jij nou enorm gepassioneerd zijn over het menselijk lichaam en om anderen in hun gezondheid 

te helpen, dan zou dit wellicht wel een unieke kernwaarde van je kunnen zijn. 



 

 

Stap 2:  Mijn actiewerkwoorden 
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Yes!! Je hebt zojuist je kernwaarden ontdekt en deze op prioriteit gezet. Deze hiërarchie is bepalend 

voor welke keuzes jij maakt. Mocht je voor dilemma’s komen te staan die gerelateerd zijn aan 1 van je 

waardes, dan zul je vaak kiezen voor de kant van je kernwaarde. Als vrijheid een kernwaarde van je is 

en je hebt een leidinggevende die je continue controleert en bepaalt wat jij moet doen, dan zal dit gaan 

schuren met je waarden. Om congruent te blijven met jezelf, zal je uiteindelijk kiezen om bij je 

kernwaarden te blijven, bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan over jouw vrijheid of besluiten een 

baan of andere afdeling te zoeken waar je meer vrijheid ervaart.  

Echter, als je te maken krijgt met dilemma’s met waarden die dicht bij elkaar in de hiërarchie zitten, dan 

zullen dat lastigere keuzes zijn. Wat als je als kernwaarde eerlijkheid en vriendelijkheid hebt? Wat te 

doen als je het gevoel hebt dat iets oneerlijk gaat maar je wilt toch vriendelijk blijven? Er zijn natuurlijk 

verschillende manieren om dat te combineren, maar je kan je voorstellen dat dit voor iemand een lastig 

dilemma is. Juist het inzicht in deze hiërarchie kan je inzicht geven waarom je bepaalde keuzes maakt 

en waarom sommige keuzes juist zo makkelijk dan wel moeilijk zijn. 

In deze tweede stap ga jij je favoriete actiewerkwoorden bepalen. Jouw favoriete actiewerkwoorden 

hebben betrekking op de activiteiten die jij het liefste doet. De activiteiten waarvan jij in een flow raakt, 

waarbij je de tijd vergeet, of het geen probleem vindt om ‘s nachts voor wakker gemaakt te worden. 

Actiewerkwoorden die jou inspireren, energie geven en bij jou passen.  

OPDRACHT 5: 

Kies uit de lijst met actiewerkwoorden (zie volgende bladzijde) tien werkwoorden die jou inspireren, 

energie geven en bij jou passen. Leg ook deze werkwoorden weer in volgorde van belangrijkheid en 

bepaal uiteindelijk je 5 belangrijkste werkwoorden.  

 

TO
P

 5
 TO

P
 1

0
 



 

 

LIJST VAN WERKWOORDEN 
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Aanbevelen Consolideren Leiden Respecteren Vergemakkelijken 

Aanjagen Construeren Leveren Resultaat boeken Vergeven 

Aannemen Contact maken Maken Richten Vergroten 

Aanraken Coördineren Managen Riskeren Verhelderen 

Aanschaffen Creëren Meten Ruilen Verhogen 

Aansteken Deelnemen Motiveren Samenstellen Verkopen 

Aanvullen Delen Oefenen Schenken Verlevendigen 

Aanwenden Demonstreren Omarmen Scheppen Verlichten 

Adviseren Dienen Onderhandelen Schrijven Vermaken 

Afleveren Dirigeren Ondersteunen Slagen Verminderen 

Analyseren Doen Onderzoeken Specialiseren Vernieuwen 

Bedenken Doorvoeren Ontdekken Spelen Veroorzaken 

Beëindigen Dragen Ontspannen Spreken Verplichten 

Begeleiden Dromen Ontvangen Starten Versimpelen 

Begrijpen Elimineren Ontwerpen Steunen Verspreiden 

Beheren Financieren Ontwikkelen Stimuleren Versterken 

Beklimmen Gebruiken Opbouwen Stroomlijnen Vertalen 

Bekrachtigen Geloven Openen Structureren Vertrouwen 

Belichten Genereren Opleveren Sturen Verwerven 

Beloven Genezen Oplossen Tevreden stellen Verzamelen 

Bemiddelen Geven Opofferen Teweegbrengen Verzorgen 

Bemoedigen Goedkeuren Oprichten Toestaan Voeden 

Benadrukken Handelen Oproepen Trainen Voltooien 

Beoordelen Handhaven Opsporen Transformeren Voorbereiden 

Bereiken Herinneren Optreden Uitbreiden Voorbijgaan 

Beschouwen Herkennen Opvoeden Uitdrukken Voorlichten 

Besluiten Herleiden Opvolgen Uitvinden Voorstellen 

Bespreken Herstellen Opzetten Uitvoeren Voortbrengen 

Betrokken zijn Hervormen Organiseren Uitzoeken Voortzetten 

Bevelen Herzien Overgeven Vasthouden Vooruitgaan 

Bevestigen Houden Overtuigen Veiligstellen Voorzien 

Bevorderen Houden van Overwegen Veranderen Vorderen 

Bevrijden Implementeren Plannen Verbeteren Vormen 

Bewaken Improviseren Produceren Verbinden Vormgeven 

Bewegen Inspireren Raadgeven Verblijden Waarderen 

Bijeenbrengen Integreren Realiseren Verdedigen Weerspiegelen 

Bouwen Introduceren Redden Verdelen Wekken 

Combineren Invullen Reizen Verdienen Werken 

Communiceren Kiezen Relateren Verenigen Werven 

Completeren Lanceren Repareren Verfijnen Winnen 

Anders namelijk:         



 

 

Stap 3: Mijn missie 
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 Nu je in stap 1 jouw belangrijkste kernwaarden hebt opgeschreven en bij stap 2 de voor jou meest 

inspirerende werkwoorden, ga je deze in stap 3 samenvoegen tot je persoonlijke missie.  

Zorg dat je missie de meest treffende en inspirerende combinatie is van waarden en actiewerkwoorden.  

En zorg daarbij dat ze samen komen in 1 begrijpelijke zin. Als je hem niet kunt onthouden of niet 

makkelijk kunt uitspreken, dan heb je je missie nog niet gevonden en mag je nog even door puzzelen.  

Een passende persoonlijke missie is positief geformuleerd, inspirerend voor jou, geeft je energie, is 

duidelijk en ook zo kort en bondig mogelijk. Het is jouw missie, dus het gaat erom dat jij het begrijpt en 

dat jij er een klik mee hebt.  

 

OPDRACHT 6: 

Creëer jouw persoonlijke missie, door jouw belangrijkste waarden en actiewerkwoorden met elkaar te 

verbinden in 1 zin, die jou aanspreekt en inspireert. Maak daarvoor enkele combinaties en kijk wat het 

beste past bij jou. Mocht je er niet uitkomen, kijk dan eens terug naar de andere kernwaarden of 

actiewerkwoorden, wellicht dat 1 ervan beter past in je missie. Hieronder staan enkele voorbeelden om 

je een idee te geven. Puzzle net zo lang totdat je hebt; Yes!!! 

Voorbeelden: 

Ik wil anderen inzicht geven in zichzelf, en hen bewegen om met vertrouwen het maximale uit zichzelf en het leven te halen. 

Ik wil liefhebben, genieten, alles uit het leven halen en deze waarden doorgeven aan volgende generaties. 

Ik ben op aarde om meesterschap te verwerven en mijn kennis te verspreiden in geschrift. 

Ik creëer en inspireer anderen met passie en humor in het hier en nu.  

 

+ 
Top 2 Kernwaarden Top 3 Actiewerkwoorden 

+ 
Voor wie / doelgroep 



 

 

Stap 4: Check jouw missie 
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TIP! 

1) Je legt het briefje met je missie onder je kussen of je zet hem als 

herinnering in je telefoon om jezelf er elke dag opnieuw aan te 

herinneren.  

2) Bespreek dit met anderen en kijk wat het met je doet. 

Tot slot is het belangrijk om te checken of de door jouw gekozen persoonlijke missie goed weergeeft 

wie jij bent. Dus pak daarom je missie erbij en stel jezelf de volgende vragen: 

 

1. Ben je trots op deze missie? 

2. Zouden mensen die dicht bij mij staan, deze missie bij me herkennen? 

3. Heb ik het idee dat mijn persoonlijke missie mijn identiteit weerspiegeld? 

4. Als ik mijn missie hard uitspreek, voel ik dan een “Yes!!”? 

Als je antwoord op alle vragen ‘ja’ was, dan mag ik je feliciteren want dan heb jij jouw persoonlijke 

missie zojuist geconcretiseerd. Je hebt nu een persoonlijke richtlijn die jou gaat leiden bij het maken 

van de keuzes die voor jouw belangrijk zijn, zodat je gepassioneerd en bevlogen kan leven. 

Zo niet, dan nog even geduld en check dan nog bij stap 3 of je daar de juiste waarden en werkwoorden 

hebt gebruikt, of dat je wellicht nog iets mist om deze meer bij je 

te kunnen laten aansluiten.  

MIJN PERSOONLIJKE MISSIE IS: 



 

 



 

 

4. MIJN KEUZES MAKEN 
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 Je hebt nu ontdekt en geformuleerd wat jouw persoonlijke missie is. Dat betekent dat je er nu zoveel 

mogelijk naar kunt gaan leven. Het leven naar je missie, zal voelen als een leven in balans. Een missie 

omvat namelijk wat jou blij maakt en wat belangrijk voor jou is. Leven naar je missie betekent dat jij de 

dingen doet die jou energie geven, jou gelukkig maken en die bij jou passen.  

Het zal moeiteloos voelen, want het is net alsof je een kledingstuk aantrekt, wat precies voor jou op 

maat is gemaakt. Wil dat zeggen dat je geen hobbels of moeilijkheden tegenkomt om je weg? Nee, dat 

niet. Maar je zal in zo’n situatie makkelijker de kracht vinden en het vertrouwen hebben om te kiezen 

wat voor jou belangrijk is om zo je unieke pad passievol en bevlogen te blijven bewandelen. Het lijkt mij 

dat iedereen daarvoor wil kiezen, maar hoe zit dat met jou? Laten we in dit hoofdstuk eens kijken of jij 

het vertrouwen hebt om te kiezen wat voor jou belangrijk is. 

Als eerste ga je onderzoeken wat het voor jou betekent om een persoonlijke missie te hebben? Een 

goede missie kan je namelijk zowel koppelen aan werk als privé. Als jij je missie leeft, je passie volgt, de 

belangrijke dingen in het leven doet; hoe ziet dat er dan uit, hoe voel jij je, en wat zien anderen? Vul 

daarom onderstaande opdracht in terwijl je aan het moment denkt dat je echt bezig bent met het leven 

van je missie. De letters (A,B,C,D) verwijzen naar de letters onder het blauwe vlak en geeft suggesties 

die je kan invullen. 

A: Blij, enthousiast, nuttig, betekenisvol, geliefd, rustig, in balans etc. 

B: In mijn buik, over mijn hele lichaam, in mijn hoofd, tintelen in mijn armen etc. 

C. Straal, lach, geniet, droom, vlieg, ren, zweef, rust etc. 

D. in mijn element zit, de juiste dingen doe, de dingen doe die bij me passen, klaar voor ze sta etc. 

LEEF JE MISSIE 

Als ik mijn persoonlijke missie leef, dan voel ik me                           

en dat voel ik dan  Anderen zullen dan zien  

dat ik                                        en zullen zeggen dat ik  

(A) 

(B) 

(C) (D) 



 

 

WIL JE DIT ECHT? 

! 
Je bent nu beland bij het maken van belangrijke keuzes en er voor kiezen om er echt 

daadwerkelijk voor te gaan. Veel mensen weten allang wat ze willen of ze voelen dat er iets 

anders moet, maar geven daar niet aan toe. De keuze wordt uiteindelijk niet gemaakt of wordt 

uitgesteld. Hieronder staan de 4 grootste redenen waarom mensen geen keuzes maken. Ben jij 

iemand die duidelijk keuzes maakt of herken jij 1 van de vier redenen? 

De 4 grootste redenen waarom men geen keuzes maakt zijn: 

1. Je weet niet wat je daadwerkelijk wilt 

2. Je bent bang om de verkeerde keuze te maken 

3. Je ziet op tegen de onzekere periode erna 

4. Je denkt dat je wellicht later nog een keuze kunt maken.  

 

De keuze is aan jou! 

Je weet nu je persoonlijke missie en dus wat jij de wereld wilt bieden, welke verandering jij wilt 

zijn. Je weet nu wat jou gelukkig maakt en dat gevoel te ervaren. Echter om hiermee aan de slag 

te gaan, is jouw keuze. Dat wil niet zeggen dat je morgen alles anders moet doen en direct je 

ideale wereld voor elkaar moet hebben. De keuze is er om voor jezelf te bepalen of jij stapje voor 

stapje jouw missie wil gaan leven en vanaf nu af aan de beslissingen neemt die daar aan 

bijdragen. Het is krachtig als je tegen jezelf kan zeggen dat jij die afspraak met jezelf maakt, 

schrijf hem daarom hieronder op. 

SCHRIJF OP:  

Bijvoorbeeld: Ja, ik maak de keuze om daadwerkelijk aan de slag te gaan met mijn missie. 



 

 

5. MIJN BELEMMERINGEN 
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 Om ook daadwerkelijk te gaan zorgen dat je je missie gaat leven, ga je onderzoeken wat je mogelijk zou 

kunnen tegenhouden. Wij kennen elkaar al wel of nog niet, maar weet dat ik het zelf erg cool zou 

vinden als jij de stappen gaat zetten om alles uit jezelf en je leven te halen. Dat is namelijk gerelateerd 

aan mijn persoonlijke missie. Dus er niets mee doen maakt zowel mij als jou geen gelukkiger mens. Ik 

gun het jou, dat jij jouw leven passievol en bevlogen leeft.  

Maar ik begrijp ook dat als je iets nieuws gaat doen, dat dat spannend kan zijn. Dat er overtuigingen zijn 

die je belemmeren. Wellicht komt er meer onzekerheid in het spel, of weet je niet precies waar je moet 

beginnen. Geloof je in jezelf en gelooft je omgeving in jou? Allemaal heel menselijk om daar bij stil te 

staan, maar niet alle overtuigingen helpen je om jouw missie te leven. Wat zijn overtuigingen eigenlijk? 

Overtuigingen kunnen we opdelen in twee soorten, namelijk stimulerende overtuigingen en 

belemmerende overtuigingen. Een stimulerende overtuiging helpt je jouw doelen te bereiken, een 

belemmerende overtuiging houdt je er juist van af. Onze overtuigingen hebben een enorme invloed op 

ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen.  

Echter ze gaan niet over de harde waarheid, maar geven enkel een betekenis of verklaring aan dat wat 

wij als realiteit beschouwen. In feite is het een vorm van beeldvorming. Beeldvorming in dit geval over 

jezelf. We leiden ons leven op basis van wat we geloven. En wat jij gelooft, vormt jouw overtuiging. 

Die set van overtuigingen zal voor iedereen anders zijn, omdat ze vaak te maken hebben met je 

verleden en de context waar je in leeft. Onze overtuigingen ontstaan namelijk door ervaringen uit onze 

opvoeding, van belangrijke personen die als model hebben gediend voor jou, vroegere trauma’s en zich 

steeds weer herhalende ervaringen. Ben je er daarom van bewust dat overtuigingen bij je geboorte niet 

vast staan. Overtuigingen maken een ontwikkeling door en die veranderen.  

Dat betekent dat je overtuigingen kunt kiezen. Dat voelt in het begin vaak onwennig, want 

overtuigingen kunnen hardnekkig zijn en is dus is iets waar je vaak heilig in geloofd. Overtuigingen 

bepalen namelijk wat jij als mogelijk en onmogelijk ervaart en je vertrouwt er op dat ze waar zijn. De 

vraag is echter: zijn ze wel de waarheid? Het zijn ‘maar’ overtuigingen en ieder moment is weer nieuw. 

Met die gedachte kun je dus een overtuiging die je beperkt loslaten en een nieuwe overtuiging die jou 

wel helpt en ondersteunt om je missie te leven, creëren.  

“OM TE KUNNEN VERANDEREN MOET 
JE JOUW OVERTUIGINGEN IN TWIJFEL 
DURVEN TE TREKKEN”   Kenneth George Mills 
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OPDRACHT 7 

In deze opdracht ga jij jouw grootste angst, belemmering, obstakels zoeken die jou er van weerhouden 

om jouw missie te leven. Stel je namelijk eens voor, dat als je die obstakels en die belemmeringen als 

nieuwe uitdagingen gaat zien. Dat je iedere dag op een vertrouwde manier de uitdaging met jezelf kan 

aangaan om stapje voor stapje meer dat passievolle en bevlogen leven te krijgen dat jij nastreeft.  

Ga daarom eens na welke angsten en belemmerende overtuigingen jij hebt. Welke beren zie jij op de 

weg om jouw missie te leven?  

1) Maak eerst een lijst met overtuigingen en obstakels die je beperken in het leven van je missie. 

Noteer ze onderaan in de tabel aan de linkerkant.  

2) Ga daarna per overtuiging die je hebt opgeschreven na, of deze overtuiging heilzaam is in je leven 

of juist schadelijk? Wat levert het hebben van deze overtuiging je op? Wat is de positieve intentie 

van deze belemmerende overtuiging. Is deze overtuiging waar? 

3) Ga dan na per belemmerende overtuiging of je deze zou kunnen vervangen met een overtuiging 

die meer positief, nuttig en bekrachtigend zou zijn in je leven? Schrijf deze op in de rechterkolom. 

 

MIJN BELEMMERENDE OVERTUIGINGEN MIJN STIMULERENDE OVERTUIGING 

  

  

  

  

  

  

  

BELEMMERENDE OVERTUIGINGEN STIMULERENDE OVERTUIGING 

• Ik mag geen fouten maken 

• Ik mag de controle niet verliezen 

• Ik moet aardig zijn 

• Ik mag niet falen 

• Het kan altijd mis gaan 

• Ik heb geen tijd 

• Ik red het niet in mijn eentje 

• Ik ben goed zoals ik ben 

• Ik maak fouten dus ik leer 

• Ik mag ontspannen en plezier hebben 

• Falen bestaat niet, enkel feedback 

• Het kan goed gaan 

• Ik stel prioriteiten en doe de dingen die belangrijk zijn 

• Ik heb het vermogen om hulp te vragen 

Voorbeelden 



 

 

6. MIJN ACTIEPLAN 
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 Mag ik zeggen dat je goed bezig bent. Je hebt namelijk je persoonlijke missie vormgegeven, je hebt de 

keuze gemaakt om deze missie ook te gaan leven. En je hebt gezien dat jouw belemmerende 

overtuigingen, ook een positieve overtuiging in zich hebben. Je hebt de deur open gezet om je dromen 

waar te gaan maken. Echter, dromen blijven dromen totdat je in actie komt en deze ook daadwerkelijk 

gaat uitvoeren. Ik geloof er zelf in dat als je deze dromen concreter maakt, dat je je doelen onbewust 

gaat bereiken. De volgende stap is daarom om te gaan visualiseren hoe die droom eruit ziet. Dat doen 

we aan de hand van het model dat door Robert Dilts is ontwikkeld op basis van het werk van Gregory 

Bateson, namelijk het model van de logische niveaus. Dit model geeft inzicht in jouw manier van 

denken, doen en voelen. Het model beschrijft 6 niveaus waarin we denken, leren ontwikkelen en 

veranderen. Er is sprake van een hiërarchie in dit model. Veranderingen op een hoog niveau leiden tot 

veranderingen op lagere niveaus. 

 

OPDRACHT 8: 

1) Pak 6 briefjes of post-its en schrijf op ieder briefje 1 van de woorden: Omgeving, Gedrag, 

Vaardigheden, Overtuigingen, Identiteit, Missie.  

2) Leg deze op de grond voor je, waarbij je, Omgeving het meest dichtbij hebt liggen, dan een ruimte 

(zeg 50cm) tussen het volgende briefje Gedrag, weer een ruimte en plaats het volgende briefje 

Vaardigheden, etc. 

3) Voor deze visualisatie-oefening met behulp van de logische niveaus, neem je het doel in gedachten 

om jouw missie te gaan leven, jouw passie te volgen, of jouw leven te leven. Wat zou jij het komende 

jaar willen bereiken? Visualiseer dit en fantaseren mag zeker! Ben daar in vrij om te zien, te voelen en 

denken wat je wilt.  

4) Loop dan naar het eerste briefje “omgeving”. Ga er op staan. En stel je zelf de vragen terwijl je je 

doel blijft visualiseren. (Voor de vragen zie de volgende pagina). Zorg dat je bij het beantwoorden van 

de vragen doet alsof je je doel hebt bereikt, ook al weet je nog niet precies de concrete invulling ervan. 

Neem hierbij de tijd om alle vragen te beantwoorden. Je kunt natuurlijk ook vragen of iemand anders 

de vragen aan je stelt. Uit ervaring weet ik, dat als je de antwoorden hardop uitspreekt, deze oefening 

nog meer impact heeft.  

5) Als je de vragen hebt beantwoord bij het eerste briefje, ga dan door naar het volgende briefje en stel 

jezelf de vragen die behoren bij dat onderwerp. De vragen staan weergegeven op de volgende pagina. 
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VRAGENLIJST  
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Omgeving 

Gedrag 

Vermogens 

Overtuigingen 

Identiteit 

Zingeving 

Missie 

• Hoe ziet jou gewenste omgeving eruit?  

• Waar ben je?  

• Wat gebeurt er? 

• Ben je alleen of zijn er anderen of is er nog iets anders? 

• Wat zie je nog meer? 

• Welk gedrag laat je zien? 

• Hoe zie je eruit als je je doel hebt bereikt? 

• Wat vind je van je gedrag, hoe voel je je daarbij? 

• Welke dingen zeg je als je je doel hebt bereikt? 

• Hoe is het gedrag van anderen in deze omgeving? 

• Welke capaciteiten, kwaliteiten, talenten en vaardigheden heb je  

• Wat kun je dan, welke vaardigheden zet je in 

• Waar ben je goed in? 

• Wat geloof je als je je doel hebt bereikt 

• Wat zijn dan je gedachten en overtuigingen 

• Wat betekent het doel voor jou 

• Waarom is het voor jou belangrijk, is dit echt wat je wilt 

• Wat zou er gebeuren als je je doel niet zou halen 

• Wie ben je  als je je doel hebt bereikt 

• Welke rol vervul je als je je doel heb bereikt 

• Wat is je zelfbeeld, hoe kijk je naar jezelf en wat voel je daarbij 

• Wat maakt het zo belangrijk voor jou, waar doe je het uiteindelijk voor 

• Wat betekent het doel voor jou 

• Wat motiveert jou om het doel te halen 

• Wat is de meerwaarde van het doel, wat levert het jou op 

• Vervult dit doel je passie en wat is je passie 

W
aa

r/
W

aa
rh

ee
n

? 
W

at
 k

an
 ik

 e
n

 h
o

e?
 

W
at

 d
o

e 
ik

? 
W

aa
ro

m
? 

W
ie

 b
en

 ik
? 

W
aa

rt
o

e?
 



 

 

Je hebt zojuist je missie gevisualiseerd. Je kan deze opdracht ook de andere kant op lopen. Nu je 

bekend bent met je persoonlijke missie loop je de vragen af van boven naar beneden. Je stelt dus de 

vragen wie ben ik dan? Welke overtuigingen horen daarbij? Welke vaardigheden heb ik dan nodig? 

Welk gedrag past daar dan bij? En hoe zou mijn omgeving er dan uitzien en met wie zou ik me dan 

omringen? Het is een krachtige techniek om te achterhalen wat jouw missie is en ook om te ervaren 

wat je precies moet doen om je missie te leven.  

Door deze visualisatie heb je dus ontdekt hoe jouw gewenste situatie eruit ziet. Welk gewenst gedrag 

daarbij hoort, hoe jouw gewenste omgeving eruit ziet, et cetera. Als je jouw gewenste situatie vergelijkt 

met je huidige situatie, dan kun je een actieplan opstellen. Daarvoor gebruiken we het grow-outcome 

model (GROW: Goal, Reality, Options/Obstacles, Way Forward). Met dit model kun je werkbare en 

resultaatgerichte doelen stellen en deze omzetten in concrete actieplannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarbij kun je per categorie denken aan de volgende vragen. 

1. Goal: Je gewenste situatie is het leven van je persoonlijke missie, die je zojuist gevisualiseerd hebt.  

Doen wat bij je past, wat jij belangrijk vindt en waar jij energie van krijgt. Denk daarbij aan SMARTIE; 

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, Inspirerend en Ecologisch. 

2. Reality: Waar sta je nu? Wat is je huidige situatie? Hoeveel leef jij je missie al. Sta je daar dichtbij of 

een stuk verder vandaan? 

3. Obstacles: Wat houdt je tegen het doel te bereiken? Wat is de probleemwinst, oftewel wat is de 

positieve intentie van dat wat jou tegenhoudt? Welke belemmerende overtuigingen heb je? 

4. Options: Welke mogelijkheden heb je om je persoonlijke missie daadwerkelijk te leven? Welke 

hulpbronnen kun je aanwenden? Welke personen zou je kunnen betrekken om jouw doel mogelijk te 

maken? 

5. Way Forward: De weg van je huidige situatie naar je gewenste situatie vormt de basis van je 

actieplan. Daarbij gebruik je je hulpbronnen die je benoemd hebt bij options om te komen tot acties. 
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GOAL 

Gewenste 

situatie 

REALITY 

Huidige 

situatie 

OBSTACLES 

Obstakels 

OPTIONS 

Hulpbronnen 

WAY FORWARD 

Actieplan 
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Als je dit voor je zelf helder hebt, vul dan hieronder dit korte actieplan in. Waar ga jij mee aan de slag? 

 

 

 

 

 

 

 

En welke stap ga jij zetten om direct te starten? Je kent de bekende uitspraken wel zoals; A journey of 

1000 miles begins with a single step. De vraag aan jou is daarom, wat is jouw eerste stap?  

 

MIJN GESTELDE DOELEN 

MIJN EERSTE STAP 

OPDRACHT 9 

In deze opdracht ga jij jouw grow-outcome model invullen, zodat jij een passend actieplan hebt om 

jouw missie te leven. Vul voor deze categorieën het model in. Als je wilt kan je dit natuurlijk ook voor 

andere categorieën doen bijvoorbeeld: Familie, Relaties, Persoonlijke ontwikkeling, Financieel etc. 

WERK 

GOAL: Beschrijf je gewenste situatie: 

Reality: Waar sta je nu? 

Options: Wie/Wat heb je nodig om je doelen waar te 

maken 

Way forward: Welke acties ga je ondernemen 

PRIVÉ 

GOAL: Beschrijf je gewenste situatie: 

Reality: Waar sta je nu? 

Options: Wie/Wat heb je nodig om je doelen waar te 

maken 

Way forward: Welke acties ga je ondernemen 

Deadline 



 

 

DO  
MORE 
OF  
WHAT 
MAKES 
YOU  
HAPPY 



 

 

DE MISSIE VAN 
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MIJN MISSIE 

MIJN KERNWAARDEN 

MIJN STIMULERENDE OVERTUIGINGEN 

HOE IK ME VOEL ALS IK MIJN MISSIE LEEF 

MIJN GESTELDE DOELEN 

MIJN EERSTE STAP 

! 

Als ik mijn persoonlijke missie leef, dan voel ik me                                          

en dat voel ik dan                                                      . Anderen zullen dan zien 

dat ik                                       en zullen zeggen dat ik 



 

 

GEFELICITEERD! 
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 Je hebt enorm veel stappen doorlopen en mooie stappen gezet om passievol en bevlogen te leven aan 

de hand van je persoonlijke missie. Je hebt je missie geformuleerd, je hebt belangrijke keuzes gemaakt, 

je hebt je belemmerende overtuigingen in kaart gebracht en duidelijk gemaakt dat deze overtuigingen 

je niet in de weg hoeven te staan. Je hebt je droom gevisualiseerd en je weet nu wat je nodig hebt om 

passievol en bevlogen te leven. Je weet nu wat je eerste stap is om daadwerkelijk te gaan doen wat 

belangrijk voor je is en wat bij je past.   

Ik hoop oprecht dat jij door middel van dit e-book meer inzicht hebt gekregen in jouw persoonlijke 

missie en inzicht in de mogelijkheden die je in je hebt. Dat jij nu ook daadwerkelijk stappen kunt zetten 

om jouw leven te leven zoals jij dat wilt en zoals dat bij jou past.  

Heb je nog opmerkingen, feedback, wil je hier nog dieper op ingaan of wil je juist een sparringpartner 

die met je meekijkt. Laat het me dan weten door contact met me op te nemen.  

 

Ik wens jou veel plezier en succes met het waarmaken van je dromen, met het 

passievol en bevlogen leven aan de hand van jouw persoonlijke missie!  



 

 

TREE ELEVEN 

www.TREEELEVEN.nl 30 

 Ik ben Dennis: Mensgericht, enthousiast en geïnteresseerd. Geboren in Brabant en momenteel 

woonachtig in Utrecht. Ik ben een trainer-coach die jou 

maximaal wil laten groeien op het gebied van persoonlijk 

leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en effectieve 

communicatie. Naast trainer-coach ben ik ondernemer 

en dansdocent. Ik geef workshops en dansshows over de hele 

wereld.  

Ik heb Tree Eleven opgericht, omdat ik het oprecht jammer 

vind als ik mensen vast zie zitten, als ze niet volledig hun 

leven leven of als ze niet de dingen doen die ze graag zouden 

willen doen. Angst, onzekerheid, twijfel en belemmeringen, 

ik heb er een enorme hekel aan - bij mezelf en bij anderen. 

Wil dat zeggen dat ik geen angst of onzekerheid meer ken? Nee absoluut niet. Eerlijk gezegd voel ik 

altijd wel spanning als ik voor een groep ga staan bijvoorbeeld, of als ik weer een show geef voor 1000 

mensen, ook al is dat alweer de zoveelste keer. Of toen ik besloot mijn baan op te zeggen en me 

volledig te focussen op trainen en coachen. Moet ik dat wel doen? Wat dan? Met als gevolg dat ik het 

bleef uitstellen. Dus zeker herken ik die belemmerende gedachten, maar ik heb in de jaren ook geleerd 

me er niet door te laten leiden. Ik heb geleerd mijn eigen gedrag te sturen en te focussen op wat ik 

écht wil en belangrijk vind. Hoe vrijer ik word van conditioneringen uit het verleden, hoe meer ik 

geniet van het leven. En ja, daar hoorde ook het inschakelen van de juiste hulp bij.  

En dat is precies wat ik mijzelf ten doel heb gesteld. Ik wil deze belemmerende gevoelens en gedachten 

te lijf gaan, zodat we de wereld jouw volledige potentie en jouw kracht kunnen bieden. Hoe mooi zou 

het zijn als jij zou gaan doen wat jij belangrijk vindt, vrij van zorgen? Hoe mooi zou het zijn als deze 

ineffectieve gevoelens jou niet meer zouden laten beperken en je zou kunnen leven hoe jij dat wilt? Ik 

geloof dat die kracht en energie die er dan vrijkomen je tot ongekende hoogtes kan brengen en je nog 

weleens positief zouden kunnen verrassen tot waar je dan toe in staat bent. Ik zie deze potentie, zie jij 

die zelf ook? 

 

Coachtraject 

Ben jij er klaar voor om het maximale uit jezelf te halen? Ik beweeg jou graag door middel van het 

coachtraject om je te challengen, verantwoordelijkheid te nemen en de commitment aan te gaan die 

ervoor nodig is om jezelf (verder) te laten groeien. Zodat jij kan gaan doen wat belangrijk voor jou is, en 

jij vol (zelf)vertrouwen de juiste stappen gaat zetten om het maximale uit jezelf en uit je leven te 

halen. Ga naar www.treeeleven.nl of mail info@treeeleven.nl voor meer informatie.   



 

 

MEER INFORMATIE 
Wil je meer informatie over trainingen of het coachtraject? 

Neem dan gerust contact met me op. 

 

www.treeeleven.nl   |   06 47 56 83 56  |  info@treeeleven.nl 


