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YES! Wat gaaf dat jij jezelf dit gunt.

Want ja echt zo zie ik het.

Je gunt jezelf de mogelijkheid om met jouw loopbaan aan de slag te gaan.

Om een eerste stap te maken om te gaan ontdekken wat het is dat jij wilt, waar

jij blij van wordt om zo je werkplezier te gaan verhogen en wellicht je

Droombaan te gaan creëren.

Kortom work to do!

Wellicht ken jij mij al maar zo niet dan stel ik mij graag eerst nog even aan je

voor.

Jola, Droombaancoach, mama van 2 pracht dochters, getrouwd, onderneemster,

energiek, betrokken, nieuwsgierig, 1.84 lang (yep zonder hakken) en hou van de

werking van de Wet van Aantrekking, boeken lezen, sport en kan soms eigenwijs

tot koppig zijn.

Zo dat was de notendop! Wil je mij beter leren kennen lees dan gerust mijn

website eens door ;-)
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Reflecteren is soms best lastig om alleen te doen.

Ik heb hierdoor vorig jaar de zomer loopbaanreflectie - challenge gedaan. Hierin

deelde ik elke dag een vraag op mijn social media. Mensen die reageerde (hetzij

en plein plubic of in een DM/PB) kregen van mij een verdiepende vraag of ik

dacht met hen mee. Kortom zeer waardevol om nieuwe inzichten te verkrijgen,

bevestiging te voelen en gewoon gratis te worden geholpen ten aanzien van je

loopbaan-pad.

Dat koste mij echter ook veel tijd en energie. Iets wat ik graag geef aan

iedereen die serieus met zijn werkplezier aan de slag wilt gaan. Echter ook ik

heb vakantie, dus hoe kan het makkelijker voor mijzelf zonder dat ik mensen

benadeel die hier graag gebruik van willen maken?

Zie hier het resultaat de download van het zomer loopbaanreflectie ebook!

Vragen, vragen, vragen. Neem de tijd om ze te laten bezinken, ga niet in 1 dag of

een paar uur door dit ebook heen. Laat de vragen soms een paar dagen

sudderen. Leg ze bij jezelf in de week om tijdens een wandeling, een relax

moment op je ligbed, bij je kop koffie mét croissant of tijdens een ogenblik met

je kinderen het antwoord naar boven te laten borrelen.

Ook tijdens een gesprek met een vriend of vriendin, je partner of een lief

familielid kan je soms tot nieuwe inzichten komen als antwoord op de reflectie

vragen. 

Kortom neem je tijd en geef het je aandacht. 

That's the question
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Als jij jou werkdag eens van te voren bekijkt, waar kijk jij dan tegen op?

Energie

Wat zorgt er binnen jouw baan voor dat jij een glimlach op je gezicht krijgt of

een energie boost voelt of eens sprong maakt van enthousiasme?

Wat zorgt er binnen jouw baan voor dat jij een glimlach op je gezicht krijgt of

een energie boost voelt of eens sprong maakt van enthousiasme?
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Welke kwaliteit bezit jij die je kan inzetten in je huidige functie?

Talenten

Waar irriteer jij je het meeste aan?

Als je die irritatie nu eens omdraait, welke kwaliteit komt er dan voor jouzelf

naar voren?
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Om echt voldoening uit je werk te kunnen halen, is het belangrijk dat wat je doet

en hoe je het doet aansluit bij of bijdraagt aan jouw eigen innerlijke drijfveer,

jouw WHY. 

Dus ga eens na: Waar wil jij aan bijdragen? Wat wil jij toevoegen aan een

organisatie of misschien wel breder, aan anderen, aan de maatschappij, aan de

wereld? Waar wil jij je hard voor maken? Waar wil jij jouw steentje aan

bijdragen? Wat maakt jouw trots? 

WHY
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In welke mate voel jij je betrokken bij het bedrijf waar je voor werkt uitgedrukt in

een cijfer van 1-10?

Bedrijf / setting

Welke waarde heb jij ten behoeve van je werk? 

De bedrijfscultuur die heerst, komt die overeen met de waarde welke jij als

persoon hebt?
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In wat voor omgeving kom jij het beste tot je recht?
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Welke taken zou jij willen uitbreiden in je functie? Of wat voor taken zou jij op je

willen nemen die nu nog niet onderdeel zijn van jouw rol?

Give me more

Wie en/of wat is daar voor nodig?

Hoe zou jij je WILLEN voelen aan het einde van de werkdag. Heb je dat weleens

ervaren? Zo ja wat gebeurd er dan met je en waar in je lichaam voel je dat?
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Waar wil jij afscheid van nemen? Wat zou je niet meer willen doen of hoe zou jij

je niet meer willen voelen?

Goodbye

Wat is er voor nodig om dit te bewerkstelligen?
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Wat maakt dat je tot op heden nog niet de stappen hebt gemaakt om je

werkplezier te bevorderen? Wat weerhoudt je?

Blokkades

Welke niet helpende gedachtes of overtuigingen spelen er in je hoofd als het

gaat je loopbaan, jouw mogelijkheden, je opleiding, je huidige leven?

Als het financieel mogelijk was zou je dan switchen van baan?

Wat zegt jouw antwoord je?

En als je dan zou switchen wat zou jij dan het allerliefst willen doen?
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Ik weet zeker dat dit ongetwijfeld veel met je heeft gedaan. Er misschien het een

en ander bevestigt wat je eigenlijk stiekem al wel wist of je bent tot mindblowing

inzichten gekomen. ;-)

Wat het ook is wees trots op jezelf dat jij het bent aangegaan. De confrontatie

bent aangegaan met jezelf en jouw loopbaan.

Denk je, okay wat nu? Ik weet het nu wel, maar heb geen idee hoe ik nu verder

moet komen om ook daadwerkelijk te komen waar ik naartoe wil of je weet het

wel maar vind het doodgewoon te spannend, ook dat mag en kan. 

Vraag dan een gratis FLOWWORX-Call aan via mijn website,

https://www.flowworx.nl/flowworxcall/

Ik help je graag om de inzichten die je hebt op gedaan te duiden, samen met jou

te kijken naar welke vervolg stap er nodig is om verandering aan te brengen in

jouw werkplezier of je blokkades in kaart te brengen.

Hopelijk spreek ik je snel zo niet dan wens ik je veel plezier in het creëren van

jouw DROOMBAAN!

Liefs Jola

Afsluiting
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