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Inleiding
Leuk dat je ervoor gekozen hebt om met dit digitaal
werkboek aan de slag te gaan! Dit is misschien voor jou wel
een eerste stap naar een loopbaan met meer JobPlezier ! 

In dit werkboek staan opdrachten die je doen stilstaan bij
jezelf en je loopbaan. 

Wij hopen met dit werkboek een eerste aanzet te geven 
naar meer JobPlezier. Weet ook dat wij er voor jou zijn om
nog dieper door te gaan met die eerste stap. 

Wie zijn wij?
 Achter JobPlezier staat een team van coaches, elk met hun eigen expertise. 

Het beste uit jou halen op de manier die bij jou past, zodat jij opnieuw
plezier beleeft in je job. 

Dat is waar elke JOBPLEZIER Coach voor gaat. 

Liesanne Boeren - Regio Gierle, Dessel 
 

Wat wil jij nu zelf?
Wat als je iets met je leven zou mogen doen, wat je
ook effectief leuk vindt en je energie geeft? Wat zou
dat dan zijn? 
Laat los wat er van je verwacht wordt en keer naar
binnen. Waar wordt jij gelukkig van en hoe wil jij dit
terugzien in je loopbaan? 

Samen met jou ga ik op zoek naar het antwoord op die
vragen. 

Ontdek de andere JobPlezier coaches op de website van JobPlezier 



Op weg naar meer JobPlezier ... 

Je vraagt je af wat er in jouw huidige loopbaan beter kan. 
Wij hebben voor jou een reeks oefeningen die meteen breed zicht 
geven op wat en waar het beter kan. 
Ga ergens zitten waar je zeker het volgende uur niet gestoord wordt. 
Zorg er ook voor dat je niet afgeleid wordt door je gsm of computer. 

De situatie NU 

Eerst en vooral is het belangrijk dat je even stilstaan bij de situatie zoals ze nu is.  
- Waar werk je? 
- Welke functie oefen je daar uit? 
- Hoeveel werk je? 
- Met welk gevoel ga je s’avonds naar huis 
- Hoeveel vrije tijd heb je? 
- Hoeveel energie gaat er naar je job en hoeveel blijft er over? 
- …. 

De bovenstaande vragen helpen je alvast op weg om stil te staan bij je huidige
situatie. 

Maak op de volgende bladzijde een korte schets van die situatie. 
Dit kan je op verschillende manieren doen. Kies de manier die bij jou past. 
- Schrijf je huidige situatie uit. 
- Maak een tekening bij de huidige situatie 
- Maak een mindmap 
- Som enkele kernwoorden op 
- Maak een “vision board” door in oude tijdschriften te duiken en geef met de knip
en plaksels je huidige situatie weer. 
- .... 





Je energiemanagement 

Wanneer er iets niet goed loopt in je job merk je dit vaak het eerste aan je energie.
Die zakt namelijk weg. Iets in je loopbaan kost je dus meer energie dan wat je
ervan terugkrijgt. 
In de volgende oefening gaan we hier uitgebreid naar kijken. We brengen dit
gedetailleerd in kaart en zetten al eerste stappen naar een oplossing.

Stap 1. 
Neem een groot blad papier, of plak 2A4’s aan elkaar. 
Schrijf in het midden jouw naam. Maak nu een overzicht van iedereen met wie je
professioneel contact hebt en noteer deze namen ook op het blad, rondom jou.
Voorbeelden zijn: mijn collega, mijn baas, verkoper X, IT man Y, klant Z, … 

TIP! Werk je graag driedimensionaal? Dat kan ook. In dat geval leg je voorwerpen
neer op je blad die de personen representeren. 

Stap 2.
Als je iedereen op papier hebt staan is het tijd voor de volgende stap. 
Je gaat in kaart brengen hoeveel energie er zit in de verschillende relaties met de
personen op je blad. 

Teken een pijl van jou naar de personen. 
Geef de pijlen een kleur: 
- Blauw wanneer de pijl aanduidt aan wie jij aandacht en energie geeft. 
- Groen wanneer de pijl aanduidt van wie jij aandacht en energie krijgt.

Het kan dus zijn dat er naar een persoon slecht één pijl vertrekt en er geen
terugkomt of andersom. 

Maak alles overzichtelijk door de pijlen die erg belangrijk zijn, waar veel energie in
zit, dikker te maken. 

Tip! Werkte je met voorwerpen? Teken dan rondom de voorwerpen een cirkel,
schrijf er de naam bij van de persoon en teken dan de pijlen. 



 Enkele opmerkingen 
Werk je met heel veel collega’s? Dan kan je de collega’s met wie je nauwer
samenwerkt in een groter lettertype neerzetten dan de andere collega’s. Zo krijg
je ook weer wat meer overzicht. Tot slot is het ook een optie om bepaalde
collega’s in een groep in te delen. 

Heb je meerdere jobs gedaan? Dan kan je deze oefening voor elke job die je in het
verleden uitoefende herhalen. Zo krijg je een mooi overzicht van de uitwisseling in
energie bij elke job. 

Enkele voorbeelden

Persoonlijke energiemanagement in je privé-omgeving. 
Wil je helemaal een volledig beeld hebben? Herhaal dan de stappen in de vorige
oefening met de mensen in je privé-omgeving. Dit is je gezin, je familie, je
vrienden, je kennissen, je sport- of hobby omgeving, …. . 



Je hebt nu in kaart hoe de huidige situatie eruit ziet. 
Bekijk de kleuren van de pijlen op je bladen aandachtig. Je zal merken dat er
mensen zijn die je veel energie kosten en anderen waaraan jij je oplaadt. 

Overschouw het geheel. Is er voldoende evenwicht? 
Zo niet, welke relaties behoud je, welke laat je los en hoe ga je dit doen? 

Op privé vlak is het wellicht makkelijker om te zeggen dat je met die bepaalde
persoon minder gaat afspreken. Op je werk kan dit niet. Hoe ga je het daar
aanpakken om te zorgen dat er minder van jou energie verloren gaat? 

Hier volgen een aantal vragen om je op weg te helpen je “energie landschap”
opnieuw vorm te geven: 

1. Welke inzichten krijg je uit deze oefening? 

2. Zijn er dingen die je graag anders ziet? 

3. Is er een groot onevenwicht in je energiebalans, en waaraan ligt dit volgens jou?

4. Welke acties zou je kunnen nemen om meer evenwicht te brengen in je
interpersoonlijke energiebalans? 



Tot slot 

Je hebt een duidelijk beeld van hoe de situatie nu is en je weet ook wat je zou
willen veranderen. 

Maak opnieuw een overzicht voor jezelf waarin je de situatie beschrijft zoals jij wil
dat deze er in de toekomst uit ziet. Doe dit erg gedetailleerd. Je programmeert
namelijk op deze manier jezelf om uit te kijken naar kansen die zich voordoen om
jouw gewenste toekomst waar te maken. 

Enkele vragen om je op weg te helpen: 
In de toekomst ... 
- Waar werk je? 
- Welke functie oefen je daar uit? 
- Hoeveel werk je? 
- Met welk gevoel ga je s’avonds naar huis 
- Hoeveel vrije tijd heb je? 
- Hoeveel energie gaat er naar je job en hoeveel blijft er over? 
- …. 




