
 

 

ONTDEK JOUW  
UNIEKE BIJDRAGE 
In 11 stappen doen wat écht bij jou past;  

bevlogen en met betekenis 



 

 

VOORWOORD 
Supergaaf dat je dit e-book gedownload hebt!  

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

carrière te zetten. Niet gewoon een oké baan die energie kost. Jij wilt de dingen doen 

waar jij energie van krijgt en voldoening uithaalt. Echt impact maken in plaats van 

aan de zijlijn toekijken. Doen waar je blij van wordt en dat doen wat écht bij jou past.  

Je zou zeggen dat wil toch iedereen. Toch ben ik elke keer weer verbaasd hoe weinig 

mensen daar nu echt voor kiezen. Veel mensen voelen namelijk wel dat er meer in 

hun leven zit, of dat ze iets anders willen, maar daadwerkelijk doen dat is een ander 

verhaal. Uit onderzoek blijkt dat slechts 38% bevlogen naar het werk gaat en 41% 

ervaart matig of geen werkgeluk. 17% geeft zelfs aan burn-outklachten te hebben. 

Daarom vind ik het al geweldig dat jij die eerste stap hebt gezet om wél bij die 

bevlogen groep te horen.  

En dat is precies wat ik mijzelf ten doel heb gesteld. Ik begeleid ambitieuze 

professionals, teams en organisaties die op een bevlogen manier hun unieke talenten 

willen benutten voor iets dat voor hen en voor de samenleving van betekenis is. Ik 

beweeg hen om wel die stap te nemen om het maximale er uit te halen. Om 

belemmerende gevoelens en gedachten te lijf te gaan, zodat we de wereld jouw 

volledige potentie en jouw kracht kunnen bieden.  

Hoe mooi zou het zijn als jij gaat doen wat écht bij jou past en je met jouw unieke 

bijdrage betekenisvol voor anderen bent. Of dat nou is als professional in de zorg, op 

kantoor of als ondernemer. 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 is dit e-book ontstaan, om jou op een eenvoudige en praktische wijze 

inzicht te geven in jouw unieke bijdrage. Als jij dit e-book wilt delen, stukken eruit 

wilt halen, vermenigvuldigen, ga dan gerust je gang. Verspreid deze gedachte zoveel 

mogelijk, zodat meer mensen hun unieke bijdrage ontdekken en met meer energie, 

bevlogenheid en betekenis aan het werk gaan.  

Jij hebt in ieder geval al de keuze gemaakt om aan de slag te gaan, dus laat ik je niet 

langer ophouden.  
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Met ambitieuze groet, 
Dennis 



 

 

INLEIDING 
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Je hebt nu dit e-book Ontdek jouw unieke bijdrage voor je. Binnen Tree Eleven is dit de eerste 

stap om jouw ideale droombaan te creëren.  

Het kan zijn dat jij momenteel vast loopt in je werk en hier nu echt verandering in wilt 

brengen. Wellicht ervaar je op je huidige plek weinig voldoening en zou je meer impact willen 

maken. Of heb jij het gevoel dat er iets mist, maar je weet nog niet precies wat? Dit alles 

begint met het vormgeven van je unieke bijdrage.  

Als jij namelijk weet wat die levensmissie is, dan is het veel makkelijker om te bepalen hoe 

jouw ideale droombaan er uit ziet. Kun je meer focus houden op de impact die jij wilt maken. 

En kun je met meer vertrouwen jouw pad uitzetten om op een bevlogen manier jouw unieke 

kwaliteiten in te zetten.  

De Tree Eleven Roadmap is het pad naar jouw ideale droombaan en bevat de volgende 

stappen: 

ONTDEK JOUW UNIEKE BIJDRAGE  

In dit e-book focussen we op het ontdekken van jouw unieke bijdrage. Aan de hand van 

verschillende opdrachten ga jij ontdekken waar jij nu echt energie van krijgt, wat jouw missie 

is en hoe je dit direct in de praktijk kunt brengen. Ervaring leert ons deze 5 fasen: 

 

 

Ik heb dit e-book zo willen insteken dat je informatie krijgt die je inspireert, meer 

achtergrondinformatie geeft, en jou direct in de actiemodus zet. Het is dus een theorieboek en 

werkboek in één, met een kleine greep van verschillende oefeningen die er voor zorgen dat jij 

op een eenvoudige manier jouw unieke bijdrage ontdekt.  

JOUW INZICHTEN JOUW COMMITMENT JOUW BIJDRAGE JOUW ACTIES JOUW MINDSET 

FASE 

1 
FASE 

2 
FASE 

3 
FASE 

4 
FASE 

5 

Een afspraak met jezelf om 
het maximale eruit te halen 

Onderzoek in jouw leven wat 
jou echt blij maakt 

Verbind alle inzichten en 
maak jouw bijdrage concreet 

Creëer de juiste mindset om 
jouw reis te starten  

Kom in actie, leef met 
energie en maak impact 

1 AFSPRAAK MET JEZELF 2 VOEL JE KIND 5 JOUW KERNWAARDEN 8 DROMEN 11 DOEN!!! 

3 IN HET HIER EN NU 

4 BEGIN MET HET EINDE 

6 JOUW KERNACTIVITEITEN 

7 JOUWUNIEKE BIJDRAGE 

9 KIEZEN 

10 OVERWINNEN 

1 
ONTDEK JOUW 

UNIEKE BIJDRAGE 

3 
DESIGN JOUW 

DROOMARRIÈRE 

4 
6 

5 
CREËER DE  

JUISTE MINDSET 

NEEM DE  
REGIE 

ERKEN JOUW  
KWALITEITEN 

2 
JOUW IDEALE 
DROOMBAAN  

MAAK DROOMBAAN 
WERKELIJKHEID 



 

 

UNIEKE BIJDRAGE VAN 
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MIJN UNIEKE BIJDRAGE 

MIJN KERNWAARDEN 

MIJN STIMULERENDE OVERTUIGINGEN 

HOE IK ME VOEL ALS IK LEEF MET MIJN UNIEKE BIJDRAGE 

MIJN GESTELDE DOELEN 

MIJN EERSTE STAP 

! 

Als ik leef met mijn unieke bijdrage, dan voel ik me                                          

en dat voel ik dan                                                      . Anderen zullen dan zien 

dat ik                                       en zullen zeggen dat ik 



 

 

FASE 1:  
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Wat jouw reden ook is, jij hebt besloten om jouw ideale droombaan te creëren. Je hebt de 

eerste stap al gezet door het boek te downloaden! Lekker bezig. Echter, 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. 

Ga die commitment aan en maak die afspraak met jezelf. Zo’n afspraak met jezelf lijk je 

gemakkelijk te kunnen verplaatsen of te kunnen annuleren. Maar daar zit al de eerste stap 

verborgen: ga ik de afspraak met mezelf aan, dat ik me volledig ga inzetten om alles uit mijn 

leven en carrière te halen? Of kan dat nog wel even wachten?  

 

 

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 soms dingen alleen te doen. Ik heb echter ook 

gemerkt dat het effect groter is, als je op het gebied van je ontwikkeling met anderen in 

gesprek gaat. Alleen het uitspreken en het zelf horen van jouw doelen en bijvoorbeeld 

belemmeringen geeft vaak al nieuwe inzichten. Doelen worden krachtiger als ze uitgesproken 

of opgeschreven zijn. Anderen kunnen je daarbij challengen. We hebben namelijk allemaal 

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

Daarnaast is het hebben van een buddy ook een geweldige stok achter de deur. Laat mensen 

weten dat je er mee bezig bent. Laat iemand je unieke bijdrage lezen en vraag eens feedback. 

Want samen werkt gewoon beter, je houdt elkaar scherp.  

Wil je hierover een keer met een specialist sparren en echt het maximale eruit halen door nog 

dieper te gaan? Weet dat je me altijd kunt bellen, mailen of plan een vrijblijvend 

ambitiegesprek in. 

JOUW COMMITMENT  

STAP 1 : Afspraak met jezelf 

Ik neem de afspraken die ik met mezelf maak, minstens zo serieus als de afspraken die 

ik met anderen maak. 

Ik ga met mezelf de afspraak aan dat ik….  

Neem een paar minuten en plan voor jezelf deze week enkele momenten in je agenda om 

aan de slag te gaan met het ontdekken van jouw unieke bijdrage. 

https://treeeleven.nl/ambitiegesprek
https://treeeleven.nl/ambitiegesprek


 

 

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. 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 leven 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 verder gaat, bedenk dan 

wat je uit dit e-book 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: 



 

 

STAY COMMITTED 
TO YOUR DECISIONS, 

BUT STAY FLEXIBLE  
IN YOUR APPROACH   
Tony Robbins 



 

 

FASE 2:  
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Jij hebt duidelijk die keuze gemaakt om jouw unieke bijdrage te vinden. Maar hoe vind je die 

dan? Dat gaan we in deze fase ontdekken. Laten we eerst eens stil staan bij wat is die unieke 

bijdrage eigenlijk.  

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 dátgene is wat jouw hart sneller doet kloppen. 

Jouw reden van bestaan.  

WAT MAAKT JOU BLIJ? 

Wat is nou datgene 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 

activiteiten of vooruitzichten laten jou helemaal stralen? Of om het maar lomp 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, datgene waar jij zo blij van wordt, je kracht uithaalt en voelt dat je 

helemaal in je element bent? 

Weten waar jij blij van wordt is een belangrijk onderdeel van jouw unieke bijdrage, jouw 

bijdrage aan jouw omgeving en aan deze wereld, zodat jij bevlogen en energiek de dingen 

kunt gaan doen die jij belangrijk vindt en die ook echt bij jou passen. 

IS PASSIE GENOEG? 

In mijn omgeving zie ik mensen focussen op hun passie. Ik zelf ben ook showdanser en heb 

over de hele wereld dansworkshops gegeven. Je kunt wel zeggen dat dansen een passie van 

me is. Ik heb er de skills voor en kan enorm van de vrijheid genieten. In mijn geval kan ik er ook 

nog geld mee verdienen en van betekenis zijn voor anderen door ze te inspireren en les te 

geven in het dansen. Echter, veel mensen komen niet verder dan iets leuk vinden en/of er 

goed in zijn. Je unieke bijdrage is daarom meer dan enkel iets leuk vinden. Je unieke bijdrage 

is als jij iets doet waar je blij van wordt, met de unieke talenten waar jij goed in bent, waarbij je 

van betekenis bent voor de wereld en wat je in staat stelt om te voorzien in je 

levensonderhoud.  

Kijk ook eens op de volgende bladzijde naar het duidelijke plaatje van Ikigai, waar alles bij 

elkaar komt.  

 

 
 

JOUW INZICHTEN  



 

 

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 
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Ik geloof erin dat iedereen een unieke bijdrage heeft. Echter is niet iedereen zich bewust van 

zijn unieke bijdrage. Er zijn verschillende meningen over of je deze unieke bijdrage hebt 

‘gekregen’, hebt ontwikkeld, dat het lot bepaald heeft of dat je hiervoor kiest. Wat het ook is, 

uit ervaring weet ik dat als iemand zijn unieke bijdrage vindt, dat het een gevoel is van 

thuiskomen. Iets wat ze vaak allang wisten, maar nog niet konden benoemen. Je ziet het aan 

de energie die vrijkomt en de ogen die stralen.  

Het is dus iets unieks per persoon. En je was je er wellicht niet van bewust, maar je had je 

unieke bijdrage al als kind, nu en in de toekomst. Laten we daarom eens inzicht krijgen in jouw 

unieke bijdrage aan de hand van de volgende 3 opdrachten.   

 
STAP 2 : Voel je kind 

Een kind is erg puur in de dingen die het doet. Nog niet zo gestructureerd en beredeneerd 

waarom er iets gedaan moet worden. Nu buiten voetballen, geen zin meer dan stop ik. Nu 

een tekening maken en weer verder. Toen wist je vaak heel goed wat je leuk vond en waar je 

blij van werd.  

Vraag jezelf eens af, wat waren de dingen die je als achtjarige zo graag wilde doen? Waar werd 

je blij van en werd jij gelukkig van? En hoe vertaalt zich dat naar nu? 

Voorbeeld: Ik werd erg gelukkig van spelen met de lego. Uren kon ik spelen en bouwen. Als ik 

dat vertaal naar nu, dan word ik gelukkig van nieuwe dingen creëren, iets opbouwen en op 

een creatieve manier van niets iets maken. Dat herken ik nu nog als ik uren bezig kan zijn 

om iets op te bouwen of kan beginnen met een lege pagina en kan eindigen met een heel e-

book zoals dit. 
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WAAR WORD IK 

BLIJ VAN 

tuinieren 

In de zon zitten 

Uiteten met vrienden 

Projecten begeleiden 

Geconcentreerd iets afmaken 

STAP 3 : In het hier en nu 

Schrijf eens op waar je NU 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 buiten het werk, zoals in je relatie of privé. 

Contact met collega’s 

Contact met  klanten 
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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? 

STAP 4 : Begin met het einde voor ogen 

Je hebt nu ontdekt waar jij blij van werd vanuit de ogen van jouw als kind en als persoon nu. 

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. Het geeft duidelijk aan op welk gebied jij van betekenis wilt zijn.   

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. 



 

 

DO  
MORE 
OF  
WHAT 
MAKES 
YOU  
HAPPY 



 

 

FASE 3:  
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Voldoening uit het werk en leven halen; wie wil dat niet? Maar hoe bereik je dat? Als je unieke 

bijdrage helder is, en als je weet waar je naartoe wilt, dan is het gemakkelijker om op koers te 

blijven. Op basis van jouw unieke bijdrage 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 unieke bijdrage 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? 

HANDELEN VANUIT JE UNIEKE BIJDRAGE GAAT VAAK AL VANZELF 

Het is echter de kunst om dit 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 jouw 

unieke bijdrage. Wat overigens ook niet zo heel raar is, want het is zo verbonden met jou, dat 

het 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 purpose, 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 jouw unieke bijdrage gaat vaak al 

vanzelf, het is nu alleen de kunst om deze concreet te maken, zodat je er ook doelbewust op 

kunt sturen. Want we zijn nogal eens geneigd om 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 opdrachten, gaan we stap voor stap jouw purpose 

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

deze punten al van je herkennen.  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

JOUW UNIEKE BIJDRAGE 
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STAP 5: Ontdek jouw kernwaarden 

Deze vijfde stap staat in het teken van 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. 

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 anders 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? Ga eens bij jezelf te raden wat de waarden zijn die écht belangrijk voor jou 

zijn. Is dat bijvoorbeeld vrijheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid? Kijk daarna eens kritisch of die 

kernwaarden terugkomen in de dingen waar je het grootste deel van je tijd aan besteed. 

Mijn 5 belangrijkste kernwaarden 

Aandacht 
Authenticiteit 
Balans 
Creativiteit 
Daadkracht 
Eerlijkheid 
Flexibiliteit 
Groei 

Hulpvaardigheid 
Integriteit 
Kwaliteit 
Loyaliteit 
Onafhankelijkheid 
Ondernemend 
Passie 
Plezier  

Respect 
Samen zijn 
Tevredenheid 
Uitdaging 
Vrijheid 
Waarheid 
Zelfstandigheid 
Zingeving 

Enkele voorbeelden: 
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STAP 6: Ontdek jouw kernactiviteiten 

Yes!! Je hebt zojuist je belangrijkste kernwaarden benoemd. Deze zijn 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 liggen, 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 kunt je voorstellen dat dit voor 

iemand een lastig dilemma kan zijn. Juist het inzicht in deze waarden kan je inzicht geven 

waarom je bepaalde keuzes maakt en waarom sommige keuzes juist zo makkelijk dan wel 

moeilijk zijn. 

In deze zesde stap ga jij je favoriete kernactiviteiten bepalen. Jouw favoriete kernactiviteiten 

zijn actiewerkwoorden die betrekking hebben 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.  

Voorbeeld: Eén van mijn coachees was een kei in het organiseren van events. Doordat ze zo 

goed was, kreeg ze steeds meer klussen aangeboden en zo organiseerde ze het ene event na 

het andere. Echter, ze vertelde me dat ze er eigenlijk een bloedhekel aan had om alles iedere 

keer weer in de puntjes goed te regelen. Belangrijk dus om te kijken naar kwaliteiten die jou 

energie geven. 

Welke set van activiteiten geeft jou energie en maakt jou uniek? Ga eens na welke 5 

activiteiten jou inspireren, jou energie geven en écht bij jou passen.   

Mijn 5 belangrijkste kernactiviteiten 

Aanjagen 
Begeleiden 
Coördineren 
Creëren 
Delen 
Genezen 
Helpen 
Implementeren 

Inspireren 
Managen 
Motiveren 
Ondersteunen 
Ontdekken 
Organiseren 
Realiseren 
Reizen 

Schrijven 
Transformeren 
Uitvinden 
Verbeteren 
Verbinden 
Verblijden 
Winnen 
Zingen 

Enkele voorbeelden: 
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STAP 7: Samenvoegen 

Nu je jouw belangrijkste kernwaarden en de voor jou meest inspirerende werkwoorden hebt 

opgeschreven, ga je deze nu samenvoegen tot je persoonlijke missie.  

Zorg dat deze zin 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 unieke bijdrage 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.  

Creëer jouw unieke bijdrage, 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. Hieronder staan enkele 

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

* Ik geef anderen inzicht in zichzelf, en beweeg hen om met vertrouwen het maximale uit 

zichzelf en het leven te halen. 

* Ik wil liefhebben en genieten, 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 Kernactiviteiten 

+ 
Voor wie / doelgroep 
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Als je antwoord op alle vragen ‘ja’ is, dan mag ik je feliciteren want dan heb jij jouw unieke 

bijdrage 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 de 

voorgaande stappen 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.  

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 unieke bijdrage goed 
weergeeft wie jij bent. Dus pak daarom je zin erbij en stel jezelf de volgende vragen: 

Als ik deze unieke bijdrage uitvoer, dan krijg ik daar energie van. 

Deze unieke bijdrage doet recht aan mijn kwaliteiten. 

Als ik dit doe dan ben ik van betekenis voor mezelf en de wereld. 

Anderen zijn bereid om hier voor te betalen. 

Als ik deze zin op lees dan voel ik me trots. 

Mensen die dicht bij mij staan herkennen dit bij me. 

Deze unieke bijdrage weerspiegelt mijn identiteit. 

Als ik dit hard uitspreek, voel ik een duidelijke YES!! 

MIJN UNIEKE BIJDRAGE IS: 



 

 

WITHOUT A MISSION,  
YOU MAY GET TO  
THE TOP OF THE LADDER  
AND REALIZE IT WAS 
LEANING AGAINST THE  
WRONG BUILDING 
Dave Ramsey 
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Je hebt nu ontdekt en geformuleerd wat jouw unieke bijdrage is. Weten is 1 ding, maar 

werkelijkheid maken vergt weer andere skills en is afhankelijk van jouw mindset. Ben jij echt 

bereid om te gaan leven aan de hand van jouw unieke bijdrage?  

Passie is een woord wat je doet denken aan de leuke dingen doen. Maar het woord passie 

betekent ook lijden. Dus stel je zelf eens de vraag, voor wat in de wereld ben jij bereid om te 

lijden? Want als jij echt met plezier en voldoening wilt leven en werken, en echt van betekenis 

wilt zijn dan wordt er ook iets van je verwacht. Op korte termijn lijkt de hele dag netflixen dan 

een goed idee, maar ben je op lange termijn dan betekenisvol? In deze fase ga je daarom jouw 

mindset zo programmeren dat jij aan de hand van deze unieke bijdrage gaat leven. We starten 

met het visualiseren van jouw doel. 

JOUW MINDSET 

STAP 8:  Dromen 

Walt Disney zei ooit: “If you can dream it, you can do it.” Daarom gaan we visualiseren hoe jij 

jouw unieke bijdrage kunt inzetten en daar omheen jouw ideale droombaan kunt creëren.  

Visualiseren betekent dat je je iets voorstelt in beeld of in een film. Met visualiseren kun je een 

verlangen projecteren in de toekomst en daarmee ‘waar’ maken. Dat gaat vanuit de gedachte 

dat alles wat je aandacht geeft groeit. Door je te focussen op dit einddoel zullen je hersenen 

beter in staat zijn om kansen te zien op dit gebied en ook al naar deze carrièrestap toe te 

groeien. Hierdoor wordt wat jij wilt, wél mogelijk. Je laat namelijk 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 ideale droombaan is. Je 

laat daarbij je creatieve kant van je hersenen de vrije loop in plaats van vast te zitten in het 

denken. 

Ons brein is erg goed om direct aan te geven waar de risico’s zitten. 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 18 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 velen 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. 
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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.  

Ga even ergens rustig zitten en neem ongeveer 15 minuten voor deze oefening.   

Sluit je ogen en probeer je huidige gedachten te laten gaan.  Het helpt om daarbij in het 

begin aandacht te besteden aan je ademhaling en alle andere gedachten die voorbij komen 

te bedanken en met je denkbeeldige afstandsbediening op stand-by te zetten.  

Visualiseer dan hoe jouw ideale droombaan eruit ziet, een droombaan waarbij alles mogelijk is, 

waar jij jouw unieke bijdrage kan leveren, waar jij volledig in je kracht staat.  

Hoe zou dat er uit zien? 

Er zullen verschillende gedachtes komen, maar focus op hoe jouw ideale droombaan eruit 

ziet. Er is niets te gek, alles is mogelijk. Falen bestaat niet en alles is mogelijk. Creëer jouw 

ideaal.  

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

de activiteiten die je doet? Wat hoor je andere mensen zeggen? Wat zeg jij tegen anderen. 

Schrijf hieronder op wat je zag, hoorde en voelde. 

MIJN UNIEKE BIJDRAGE 

Als ik mijn unieke bijdrage 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) 

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. 
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Je zult merken dat in deze visualisatie, alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Leven met jouw 

purpose zal voelen als een leven en carrière in balans. Jouw unieke bijdrage omvat namelijk wat 

jou blij maakt en wat belangrijk voor jou is. Leven met jouw unieke bijdrage betekent, dat jij de 

dingen doet die jou energie geven, jou gelukkig maken, die betekenis geeft en die bij jou past.  

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 op je 

weg? Nee, dat niet. Maar je zult 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? 

SPARREN WELKE  
KEUZE HET BEST 

BIJ JOU PAST?  
 

LATEN WE IN  
GESPREK GAAN 

GRATIS AMBITIEGESPREK AANVRAGEN 

https://treeeleven.nl/ambitiegesprek
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STAP 9: Kiezen 

Je bent nu beland bij het maken van een belangrijke keuze. Je kunt er nu namelijk nog voor 

kiezen om alles bij het oude te laten. Je kunt kiezen geen moeite te steken in die verandering en 

alles te laten bij zoals het is. Of je kiest er nu voor om daadwerkelijk jouw ideale droombaan te 

creëren en te gaan leven aan de hand van jouw unieke bijdrage.   

Veel mensen weten allang wat ze willen of ze voelen dat er iets anders moet, maar geven daar 

niet aan toe of willen daarin niet investeren. 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 welke verandering jij wilt zijn. Echter om hiermee aan de slag te gaan, is jouw keuze 

doorslaggevend. Dat wil niet zeggen dat je morgen alles anders moet doen en direct je ideale 

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

stapje jouw ideale droombaan wilt creëren en vanaf nu af aan de beslissingen neemt die daar 

aan bijdragen. Elke kleine stap zorgt er voor dat jij enorme afstanden gaat afleggen.  

Welke keuzes kun jij vandaag al maken, om dichterbij jou unieke bijdrage te blijven en te gaan 

leven aan de hand van deze unieke bijdrage? 
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STAP 10: Overwinnen 

WAT IS ER NU NOG WAT JE TEGENHOUDT? 

Wij kennen elkaar al wel of nog niet, maar weet dat ik het zelf erg tof zou vinden als jij de 

stappen gaat zetten om alles uit jezelf en je leven te halen. Dat is namelijk gerelateerd aan mijn 

unieke bijdrage, mijn missie, mijn passie, mijn reden waarom ik ‘s ochtends met plezier op sta. 

Dus er niets mee doen maakt zowel mij als jou geen gelukkiger mens. Ik gun het jou, dat jij jouw 

ideale droombaan creëert en met energie en voldoening van betekenis bent.  

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 jou verder.  

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.  

OVERTUIGINGEN LOSLATEN 

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, creëren.  
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In deze opdracht ga jij jouw grootste angst, belemmering, obstakels benoemen die jou er van 

weerhouden om jouw Ikigai 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 met meer energie, 

bevlogenheid en betekenis de dag door te gaan.  

Ga na welke angsten en belemmerende overtuigingen jij hebt. Welke beren zie jij op de weg ?  

1) Maak eerst een lijst met overtuigingen en obstakels die je nu beperken. 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 per belemmerende overtuiging na 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 



 

 

OM TE KUNNEN 
VERANDEREN MOET JE 
JOUW OVERTUIGINGEN IN 
TWIJFEL DURVEN TE 
TREKKEN    
Kenneth George Mills 
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Mag ik zeggen dat je goed bezig bent? Je hebt namelijk je unieke bijdrage vormgegeven en je 

hebt de keuze gemaakt om hier ook echt naar te gaan leven. Tevens heb je gemerkt dat jouw 

belemmerende overtuigingen, ook een positieve overtuiging in zich hebben. Je hebt de deur 

open gezet om je droombaan te creëren.  

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. We kennen allemaal de spreuk wel, dat wat je aandacht geeft groeit.  

Het gaat me er niet om dat je een eigen bedrijf begint of een nieuwe baan zoekt of op dezelfde 

afdeling blijft. Het gaat erom dat jij kan doen wat linkt aan jouw unieke bijdrage, dat jij op een 

bevlogen manier jouw unieke talenten kunt inzetten om betekenisvol te zijn voor jou en de 

wereld. In deze laatste fase gaan we daarom een simpel actieplan opstellen. 

JOUW ACTIES 

STAP 11:  DOEN!! 

Op een gegeven moment komt het nog maar op één simpel ding neer: Actie!! Ook als je niet 

zeker weet of het de juiste richting is of als je nog steeds doodsbang bent voor de kritiek van 

mensen om je heen. Er komt een punt waarop de enige manier is dat je het gewoon doet. Feel 

the fear and do it anyways! Want juist door te experimenten en stapje voor stapje jouw 

droombaan vorm te geven, krijg je een steeds beter beeld wat dat precies inhoudt. Dat doe je 

niet door in een e-book te blijven kladderen, dat doe je door jezelf zichtbaar te maken, van je te 

laten horen en betekenisvolle acties te verrichten.  

Wat zijn jouw doelen die je komende tijd wilt gaan bereiken om jouw unieke bijdrage meer in 

praktijk te brengen? 

 

 

 

 

 

Welke stap ga jij zetten om direct te starten? Je kent de bekende uitspraak wel zoals; A 

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

MIJN GESTELDE DOELEN 

MIJN EERSTE STAP 

Deadline 
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INVESTEER IN JOUW TOEKOMST 

GEFELICITEERD  
Je bent aan het einde van dit e-book. Je hebt alle 11 de stappen gezet om jouw unieke bijdrage 

te ontdekken én ook aan de hand hiervan te gaan leven. Super tof! 

Je hebt een duidelijk commitment naar jezelf uitgesproken. Daarna heb je jouw rode draad in 

het leven onder de loep genomen en ontdekt waar jij echt blij van wordt. Door je kernwaarden 

en kernactiviteiten te benoemen heb je een duidelijk houvast gecreëerd waar jij je belangrijke 

keuzes aan kunt toetsen. Het visualiseren van jouzelf terwijl jij jouw unieke bijdrage uitvoert, 

zorgt ervoor dat je de weg in bent geslagen om jouw droombaan ook werkelijkheid te gaan 

maken. Je weet nu dat de beren op de weg, geen belemmering voor jou hoeven te zijn. Jij 

bent er nu dus helemaal klaar voor om actie te ondernemen en stappen richting jouw ideale 

droombaan te maken. Jouw ideale droombaan vol energie, bevlogenheid en betekenis is 

daarom nu binnen handbereik. 

Met deze 11 stappen heb ik voor jou de weg eenvoudiger willen maken. Je hebt fantastische 

stappen gezet en ik hoop oprecht dat jij door middel van dit e-book een succesvollere carrière 

hebt en een mooier leven. 

Ik hoor ontzettend graag wat dit e-book jou gebracht heeft. Je kunt me daarvoor mailen of 

aanspreken op social media. Zou je nou nog dieper willen ingaan op het creëren van jouw 

ideale droombaan, persoonlijk leiderschap, professionele communicatie of wil je juist een 

sparringpartner die met je meekijkt? Kijk dan hieronder of op de www.treeeleven.nl voor meer 

informatie.   

In 11 stappen naar jouw unieke bijdrage 

https://treeeleven.nl/ambitiegesprek
https://treeeleven.nl/coachtraject-ontdek-jouw-ideale-droombaan/
https://treeeleven.nl/ontdek-jouw-unieke-bijdrage/
http://www.treeeleven.nl
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Tree Eleven begeleidt organisaties en hoogopgeleide professionals, 

die op een bevlogen manier hun unieke talenten willen benutten 

voor iets dat voor hen en voor de samenleving van betekenis is. 

In alles wat Tree Eleven doet zit onze bezieling en dat is ook wat we 

willen triggeren bij jou. Jou bewegen zodat jij met energie, 

voldoening en authenticiteit de regie neemt over jouw carrière, jouw 

team en jouw organisatie. 

Dat doen we met hoogstaande trainingen, coaching en advies op 

het gebied van loopbaan, innerlijke kracht, (persoonlijk) leiderschap 

en effectieve communicatie. 

Neem jij geen genoegen meer met enkel die ‘oke’ baan, want voor 

jou is er méér dan alleen een goed salaris? Wil jij jouw potentieel 

maximaal benutten en ook nog eens de dingen doen met overgave, 

energie en plezier? Resultaten behalen mét oog voor de menselijke 

kant? Kom dan leren, ontdekken en groeien bij Tree Eleven. 

 

 

Als jij écht wilt uitblinken in jouw carrière waarbij je meer energie, 

voldoening en betekenis uit jouw werk haalt, dan kom ik graag met je 

in contact. 

LEREN, ONTDEKKEN EN GROEIEN 

LATEN WE KENNISMAKEN 

De manier waarop Dennis mij tot 

nieuwe inzichten heeft kunnen 

brengen beschouw ik als zeer 

waardevol. 

Gerco 

Dennis is ontzettend bevlogen en 

brengt de stof heel erg enthousiast. 

Als trainer is hij rustig maar 

doortastend en legt hij de stof goed 

uit. Hij geeft ook fijne feedback. Hij 

is heel liefdevol en passievol. 

Ingrid 

Linda 

https://treeeleven.nl/ambitiegesprek


 

 

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 

http://www.treeeleven.nl/
https://www.facebook.com/TreeEleven
http://www.linkedin.com/company/tree-eleven
https://www.instagram.com/dennisvanberlo/
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