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Geef kleur aan je leven
 
 

 



JE LEVEN IS ALS
EEN SCHILDERIJ, JIJ
HEBT HET PENSEEL
IN HANDEN OM ER

EEN KLEURRIJK
MEESTERWERK
VAN TE MAKEN



Waarom dit e-

book?

 

Omdat ik oprecht geloof dat gelukkig zijn op je

werk, je leven meer betekenis en zin geeft.  Ik

droom van een wereld waar iedereen met veel

kleur en energie door het leven gaat.Waar

mensen bezield durven dromen en stappen

ondernemen om hun dromen waar te maken.0

"Those who are crazy
enough to think they can

change the world,
usually do" 
- Steve Jobs



Mijn droom, mijn verhaal 

10 jaar geleden had ik een droom. Ik droomde van een eigen zaak.
Waar ik van thuis kon werken. Waar ik kon genieten van wat ik
deed. Waar ik meer vrijheid, zuurstof en bezieling zou ervaren.
Maar ook ik zat vast. Ik had een mooie job, een vaste benoeming in
het hoger onderwijs.  Ik betrapte me er vaak op dat ik aan het
dagdromen was. Niet altijd uit bezieling. Soms droomde ik ook
gewoon over vakantie, of over de lotto winnen. Ik verlangde naar
meer vrijheid, meer keuze. Mijn eigen ding kunnen doen. 
Gelukkig besefte ik al snel dat die lege en vage dromen me
nergens zouden brengen. 
Ik besloot actie te ondernemen. Ik ging onderzoeken waar mijn
talenten lagen, wat me energie gaf, en wat ik nodig had om me
goed te voelen in een job.  Door mezelf beter te begrijpen, kon ik
nieuwe opties voor de toekomst zien. En zo kon ik mijn vage en
lege dromen omzetten naar een bezielde droom.
En die bracht me in beweging. Ik begon met stappen te zetten
richting mijn droom. Eerst waren dat nog kleine stappen (een
opleiding volgen, boeken lezen, een stage volgen). Hoe meer ik
echter stappen zette richting mijn droom, hoe meer ik de energie
en bezieling kon voelen opborrelen. En dat gaf vertrouwen. En dat
gaf goesting in meer. Dus zette ik steeds meer en grotere
stappen. En durfde ik ook meer risico's nemen. Zo ging ik in 2013
aan de slag als zelfstandige (eerst in bijberoep, dan in
hoofdberoep), en uiteindelijk groeide ik van een eenmanszaak uit
naar een team van coaches.
En zo sta ik nu hier. Ik ervaar nu die zuurstof, bezieling en vrijheid
waar ik vroeger van droomde. Ik kijk dan ook met veel
dankbaarheid terug op  het traject dat ik ondertussen aflegde.
Dankbaar dat ik een zaak kon uitbouwen vanuit mijn talenten, dat ik
daardoor weer bruis van energie en vol nieuwe plannen en ideeën
zit voor de toekomst. En dromen? Dat doe ik nog steeds. Mijn
dromen zijn de brandstof voor nieuwe doelen, voor nieuwe
projecten.
Ik kijk ernaar uit mijn passie rond het werken vanuit je talenten
en dromen met jou te delen.. Om jou te helpen bezield te dromen
en die droom ook te realiseren.  
Ik hoop dat dit e-book jou dat duwtje in de juiste richting  kan
geven. 
 
 
Liefs,
 
Ellen



Iedereen is anders. Iedereen zal dit e-book en de bijhorende
masterclass dan ook op een andere manier doornemen. Ik geef je
alvast wat tips om je op weg te helpen.
 
 
 
Ben je vooral een doener? Hou je niet van teveel tekst of
achtergrondinformatie?
Besteed dan vooral aandacht aan de opdrachten. Je vindt deze snel
terug bij dit icoon. Vergeet wel niet naar de masterclass te kijken, je
hebt dit nodig om alle oefeningen te kunnen maken. 
 
 
 
Ben je eerder een kennisspons? 
Krijg je graag wat meer achtergrondinformatie voor je er helemaal
induikt? 
Lees dan ook de verdiepende hoofdstukken.
Je vindt deze terug aan de hand van dit icoon
 
 
 
 
Vind je het vooral belangrijk om een voorbeeld uit de praktijk te
zien of te horen? Ga dan op zoek naar dit icoon
 
 
 
 
 
Wil je snel de hoofdpunten lezen?
De snelste weg doorheen het e-book krijg je door dit icoon te
volgen. Het belicht de belangrijkste stappen uit het e-book, zonder
teveel randinformatie
 
 
 
 
Vind je het leuker een video te bekijken? In de video's bij deze
cursus geef ik mondeling wat meer uitleg over het verschil tussen
competenties en talenten en hoe je van een bezielde droom naar
actie kan gaan. De video's vind je terug bij dit icoon en op de
startpagina waar je dit werkboekgedownload hebt.
 

Hoe dit e-book

doornemen?



Bezield dromen1
Je verlangt ernaar bezield te leven.

Bezield leven houdt in dat je 
leeft met passie en overgave, in

overeenstemming met je diepste 
verlangens en dromen. Een leven vol
bezieling begint dus met het in contact
komen met je dromen en verlangens. 



We hebben allemaal dromen. Dromen is leuk. Stoute dromen, wilde
dromen, grootse dromen. Onze dromen ontstaan vanuit een diep
verlangen.  Een verlangen naar meer. Meer geluk. Meer vrijheid. Meer
bezieling.
 
Je betrapt er jezelf op dat je tijdens een saaie vergadering aan het
wegdromen bent. 's avonds in bed droom je weg, naar een andere
wereld, een andere realiteit. 
Hoe vaker je jezelf betrapt op een dagdroom, hoe meer jouw
onbewuste je het signaal geeft dat er iets moet veranderen. Dat je er
nog niet bent. Dat het ook anders kan.
 
Voor velen onder ons blijft het echter bij dagdromen. We geloven
niet in onze dromen. Ze zijn toch niet realistisch. We zouden beter leren
tevreden zijn met wat er wel al is. We hebben geleerd onze voetjes
stevig op de grond te zetten, want dromen zijn bedrog.
 
Of we dromen van de verkeerde dingen: van reizen/niets doen/op
een onbewoond eiland zitten. Dat zijn geen bezielde dromen, maar
lege dromen. Een vlucht weg van iets, eerder dan een droom naar iets.
 
En zo blijf je zitten. En wacht je af. Maar op wat wacht je eigenlijk? Tot
je de lotto wint? Tot er eens kans uit de lucht komt gevallen? Of tot je
dat ene lumineuze idee krijgt waar nog niemand ooit heeft aan
gedacht?
 
In dit e-book gaan we het hebben over hoe je bezield kan dromen.
Hoe een bezielde droom jouw toekomst richting kan geven. En wat je
nodig hebt om die dromen dan om te zetten naar realiteit. Ik ga je
helpen om actie te ondernemen. Om in beweging te komen. Zodat ook
jij met meer kleur en bezieling door het leven kan gaan.
 
 
 
 

“ I F  Y O U  C A N
D R E A M  I T ,  Y O U

C A N  D O  I T
-  W A L T  D I S N E Y

Onze dromen tonen ons de

weg



De wetenschap achter

visualisatie

Een droom bezit  veel kracht. Wanneer we onze dromen kunnen
visualiseren, gebeurt er namelijk iets wonderlijks in onze hersenen. Met
visualisatie kun je jezelf mentaal programmeren. Misschien klinkt dat voor
jou wat zweverig? Geloof me, dat dacht ik vroeger ook.  Maar wat blijkt? Er is
net heel veel wetenschappelijk bewijs voor de kracht van visualiseren. En
het werkt!
 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat we als we een actie visualiseren, dezelfde
hersengebieden stimuleren als wanneer we de actie daadwerkelijk
uitvoeren. Als we daarbij succes visualiseren, zullen we onder andere ook
het beloningssysteem in het brein activeren. Dat systeem wordt
aangestuurd door de neurotransmitter dopamine. Dopamine zet aan tot
gedrag, omdat het zorgt voor gevoelens van begeerte en zorgt dat we ons
gedrag richten op de verovering van wat we begeren.
 
Bovendien wordt ons brein dan ook geprikkeld om de info die we
dagdagelijks binnenkrijgen anders te gaan filteren.  
Er komen dagelijks miljoenen prikkels op ons af. Ons brein filtert die prikkels
en laat er maar een beperkt aantal door. Wat er door komt, hangt af van hoe
onze filter is ingesteld. Ons brein laat die info door die voor ons belangrijk
is. Door je dromen te visualiseren, gaat je brein dus net meer aandacht
geven aan die dingen die met je droom te maken hebben. Denk er maar
eens over na. Daarom lijkt het bijvoorbeeld dat op het moment je zwanger
probeert te worden, je overal zwangere vrouwen ziet of reclame voor
zwangerschapstests, terwijl je dat voordien nooit opgevallen is.
 
Ik zie het vaak in mijn praktijk: wanneer mensen hun droom gevisualiseerd
hebben, denken ze opeens aan die vriend of vriendin die in die sector werkt,
of komen ze 'toevallig' dat weekend iemand tegen die hen daarbij kan
helpen. Toevallig? Ik denk het niet. Er zijn altijd kansen en mogelijkheden.
Je moet echter de juiste bril opzetten om ze te zien.
 
Hetzelfde geldt voor jouw overtuigingen over werk. Zolang jij blijft geloven
dat werken niet plezant kan zijn, dat het lastig en zwaar is, zal dit ook zo
blijven. Je brein pikt dan namelijk net die informatie op die aansluit bij wat je
gelooft, waardoor die overtuiging nog versterkt wordt. Informatie die hier
niet bij aansluit, zal je brein niet of toch minder binnenlaten. 
 
 
 
 
 
 
 



De psychologie achter

visualisatie

 
 
Er is in de psychologie een simpele verklaring voor de kracht van visualisatie: 
 het 5 G-model. Heel simpel gezegd gaat dit als volgt: bij een Gebeurtenis
gaan jouw Gedachten die gebeurtenis interpreteren, die interpretatie stuurt
jouw  Gevoelens en jouw gevoelens sturen je Gedrag. En jouw gedrag bepaalt
uiteindelijk of je  jouw doelen gaat bereiken of niet (het Gevolg). 
 
Een voorbeeld: wanneer je een programma ziet (= de gebeurtenis) over
iemand die zijn dromen heeft waargemaakt en een eigen zaak begonnen is
(waar jij misschien stiekem van droomt)
Dan ga je ofwel: 
 
- denken dat het toch niet haalbaar is voor jou, dat er teveel risico's aan
verbonden zijn, enz.(=negatieve gedachten), je gaat je ontmoedigd voelen (=
negatieve gevoelens) en geen actie ondernemen  om je droom te realiseren
(jouw actie = de negatieve gevoelens vermijden door jouw droom weg te
duwen, vermijden om eraan te denken). Daardoor verdwijnt jouw droom naar
de achtergrond en gaat er ook niets veranderen.
 
- denken dat het wel haalbaar is .Als die persoon dat kan, kan ik dat ook! (=
positieve gedachten). Je gaat je enthousiast voelen (= positieve emoties,
dopamine komt vrij) en begint vol goede moed de mogelijkheden te
onderzoeken (= positieve actie). Daarbij kom je in contact met iemand die jou
daar bij kan helpen.  (= positief gevolg) De bal is gaan rollen...
 
Het is dus simpele psychologie dat je, om je doelen te bereiken en je gedrag
te veranderen, eerst je gedachten dient aan te pakken.  Daar ligt de echte
sleutel naar verandering en het bereiken van jouw levensdoelen.
 
En daarover gaat dus dit e-book. Je gaat je droom visualiseren en je obstakels
aanpakken, zodat je goesting krijgt om actie te ondernemen. 
 
Klinkt goed? Dan beginnen we eraan! Je mag gaan dromen. Wild dromen,
groots dromen. Dromen vanuit je diepste verlangens, je binnenste laag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stel: we zijn 5 jaar verder. Je dromen zijn echt geworden en jij doet wat je graag doet. Je
leven heeft kleur en energie en je werk is je bezieling geworden. Het geeft betekenis en
zin aan je leven. Je kan niet wachten om aan je dag te beginnen. Je springt uit je bed en
....
 

Beschrijf wat er allemaal  is. Vertel wat je doet vanaf het moment dat je opstaat tot je gaat slapen. Beschrijf je dag, je

leven.  Zorg ervoor dat je in je werk de dingen kan doen die jou energie geven, die aansluiten bij jouw talenten. Zodat

je 100% jezelf kan zijn en kan genieten van wat je doet. Probeer je droom echt te visaliseren. Speel jouw droom als

een film in je hoofd af. Je kan er eventueel een mooie collage of tekening van maken als je dat wil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualiseer jouw droom 

" A  H E A R T  W I T H O U T
D R E A M S  I S  L I K E  A

B I R D  W I T H O U T
F E A T H E R S ”  

- S U Z Y  K A S S E M

Opmerking: deze oefening maak je wellicht niet op 5 minuten. Een

droom heeft tijd nodig om te rijpen. Neem dus gerust je tijd om

deze oefening te maken. Maak tijd om niets te doen, geef je

droom de tijd om zich te openbaren. Het is vaak op het moment

dat je er minder mee bezig bent, dat er toch iets naar boven komt.



We hebben allemaal dromen. Maar wat maakt een droom nu bezield?
Welke dromen hebben de kracht om ons leven te veranderen? En welke sturen ons
eerder in de verkeerde richting?
 
Je hebt 4 soorten dromen:
 

- De vage droom 
Dit zijn dromen die niet concreet zijn, vaag. Dit is dromen over randvoorwaarden zonder
de essentie duidelijk te zien. Het zijn dromen zonder richting, zonder doel. Bijvoorbeeld
het dromen van meer vrijheid, van meer afwisseling, en geluk. Maar zonder te weten wat
je dan precies zou willen doen. Een droom zonder richting is doelloos, en zal je niet tot
ware bezieling leiden. De eerste stap in bezield dromen is in contact komen met wie je
bent, met je talenten en energiebronnen. Zo krijg je zicht op wat  bezieling en kleur
brengt in je leven. Een droom die niet concreet is, heeft geen kracht.
 

- De valse droom
Dit zijn dromen over dingen die in feite niet raken aan jouw bezieling. Het dromen van
zaken die niet aansluiten bij je talent, bij wie je bent.  Je vertrekt vanuit de verkeerde
reden. Jouw intentie is verkeerd. Dan kan het einddoel (meer bezieling) ook nooit gehaald
worden. Bijvoorbeeld dromen van een leidinggevende positie omdat je meer erkenning
en waardering wil. Of omdat je wil doorgroeien en meer geld wil verdienen. Maar sluit die
job ook echt aan bij jouw talenten en wat je energie geeft? Stel je beweegreden eens in
vraag. Misschien zijn er ook andere manieren om de nodige erkenning te krijgen. Als je
geniet van wat je doet, zal die waardering daar een logisch gevolg van zijn.
 

- De lege droom
Dromen van een leven zonder verantwoordelijkheid. Waarin niets moet en alles kan. Het
groot lot winnen. Naar een onbewoond eiland verhuizen. Gewoon lekker niets doen. Dit is
een vlucht-droom. Je vlucht weg van de zwaarte en last van het leven. Het leidt je niet
naar meer bezieling. Het vertrekt niet vanuit een verlangen naar meer, maar vanuit een
verlangen naar minder. Zou je echt gelukkig zijn met wat je van droomt? Misschien moet
je eerst jouw overtuigingen over werk eens aanpakken. Je gelooft wellicht nog niet dat
werken ook plezant kan zijn. Dat het je veel voldoening en zingeving kan bieden.
Of je kan het eens proberen omdraaien : wat zou je doen moest geld geen issue zijn?
Moest je het groot lot winnen. Hoe zou je dan toch proberen betekenis geven aan je
leven? Zo geraak je misschien wel aan je echte droom. Jouw bezielde droom.
 

- De bezielde droom 
Dit is het soort droom die de kracht in zicht heeft om jouw leven te veranderen. Een
droom die kan leiden naar meer kleur en bezieling in jouw leven. Deze droom vertrekt
vanuit je innerlijk verlangen om jezelf te kunnen zijn. Om je diepste zielsverlangens waar
te maken. Om iets te doen met jouw talent. om betekenis en zin te geven aan je leven en
dat van anderen. En dat op een manier die past bij wie je echt bent. zonder jezelf te gaan
veranderen of anders voor te stellen. Dromen vanuit je authenticiteit en kracht.

 
 
 

Welke dromen bezitten kracht?



We zagen op de vorige pagina dat er 4 soorten dromen zijn.
Tot welke categorie behoort jouw droom?
 
 
 
Is jouw droom bezield? Perfect! Ga dan snel over naar hoofdstuk 2 en ontdek hoe je jouw
bezielde droom kan omzetten naar realiteit.
 
 

Wat doe je als je droom 'vaag'  is?
 
Dit betekent dat je nog niet goed weet wat je wil. Het kan helpen als je jezelf beter leert
kennen. Door jouw talenten en energiebronnen  in kaart te brengen, zal je de opties voor
de toekomst veel duidelijker kunnen zien. Lees eerst nog even de volgende pagina's en
probeer dan opnieuw te dromen.
 
 

Wat doe je als je droom 'vals' is?
 
Stel je eigen beweegredenen eens in vraag. Heb je vanuit het hart gedroomd? Of vanuit
je hoofd? Komt je droom vanuit je binnenste laag of is hij gericht op  impact maken op de
buitenwereld? 
Het wordt tijd om terug te leren voelen wat je gelukkig maakt en wat je energie geeft.
Focus daarbij wat meer op je eigen gevoel en minder op je drang om aan de
verwachtingen van anderen te voldoen. Lees eerst nog even de volgende pagina's en
probeer dan opnieuw te dromen.
 
 
 
Wat als je droom 'leeg' is?
 
Wellicht zit je met enkele belemmerende overtuigingen. Over jezelf of over werk in het
algemeen. Je gelooft nog niet dat je ook echt met goesting kan werken. Je bent ervan
overtuigd dat werken altijd lastig zal zijn. Of je gelooft onvoldoende in je eigen
kwaliteiten.  Je hebt een te zwarte kijk op de realiteit en op jezelf. Hoog tijd om je
belemmerende overtuigingen eens in vraag te stellen. 
 
 
 
 
Note: 
We kunnen natuurlijk niet op al deze zaken in detail ingaan in dit e-book.  In de volgende
pagina's geven we je alvat wat meer info over de kracht van jouw talenten om je op weg
te helpen.
Merk je dat je op dit punt vastloopt? Dan helpen we je in een persoonlijk gesprek of
online traject graag verder. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je nog met
vragen zit.

Is jouw  droom bezield?



Talenten gaan over jouw natuurlijke aanleg, om wie je bent. Je talent is dus sterk
verweven met je persoonlijkheid. Je talent gebruiken kost geen moeite en geeft
energie. Sterker nog, als je je talenten niet gebruikt, dan kan jouw energie niet
stromen en word je ongelukkig. Jouw leven voelt dan al snel saai en grijs aan. 
 
Als je je talenten beter leert herkennen, kan je jouw loopbaan richten op die
dingen waar je sterk in bent en waar je energie van krijgt.  In jou zit namelijk een
ongelooflijke bron aan energie verscholen. Energie die vrijkomt als je kan werken
vanuit je natuurlijke talenten. En dat soort energie geeft zuurstof en kleur aan je
leven.
 
Je talent herkennen is echter niet altijd makkelijk. Talenten gaan namelijk net
over die zaken die voor  jou vanzelfsprekend zijn, die voor jou moeiteloos lijken. En
hierdoor ga je je eigen talenten vaak minimaliseren en onvoldoende als waarde
gaan inzetten. 
 
Het is dus kwestie van de juiste bril op  te zetten. 
 
Bij de talent coach helpen we je graag om vanuit een meer waarderende blik naar
jezelf te kijken. Om jouw talenten op die manier weer helder te zien, ze meer
kracht te geven. 
 
Zo kan ook jij gaan schitteren en jouw opties voor de toekomst helder gaan zien.
 

Bekijk video 'talenten'
In deze video leg ik uit wat ik precies bedoel met

talenten en wat het verschil is met
competenties."

Jouw talenten?

https://www.youtube.com/watch?v=1VrDOZpWRtM


Jouw talenten als voeding

voor jouw droom 

Waarom is het zo belangrijk om je talenten te leren kennen bij het visualiseren van
jouw droom?
 
Als je jouw talenten kent, dan heb je een beter inzicht in wat jou energie en
voldoening geeft. Waar je warm van loopt, waar je gelukkig van wordt. En dat kan dus
helpen om je droom te concretiseren en ervoor te zorgen dat deze je niet in de
verkeerde richting stuurt. 
 
Ik geef hieronder 2 concrete voorbeelden uit mijn praktijk mee.
 
Zo had  ik bijvoorbeeld onlangs een ondernemer  in begeleiding die op de rand van
een burn-out stond. Hij was nochtans jaren geleden vol enthousiasme begonnen met
zijn eigen zaak. Maar wat bleek na analyse van zijn talenten? Hij bleek qua talenten
ondermeer een ondernemende avonturier, een slimme strateeg, een vat vol ideeën,
een enthousiaste nieuwzoeker, een eigenzinnige creator en een doelgerichte realisator
te zijn. Kort uitgelegd: hij is iemand met veel ideeën, die graag nieuwe dingen begint,
snel overgaat tot actie, houdt van ondernemen en iets op poten zetten, organiseren,
uitdenken en ontwerpen. Daarom sprak het idee van een eigen zaak natuurlijk aan.  Het
was nieuw, een uitdaging. En hij kon hierin al zijn ideeën kwijt, hij kon actie ondernemen
en zijn zaak vormgeven en ontwerpen. Maar: eens zijn zaak dan draaide had hij het
gevoel vast te zitten. Hij baatte een winkel uit. Zijn dagen waren vooral gevuld met de
winkel openhouden, klanten bedienen en de stock verzorgen. En daar lagen zijn
talenten dus net niet. Hij besliste zich te heroriënteren. Hij besloot een bediende in
dienst te nemen die het dagdagelijks managen van de winkel van hem kon overnemen.  
En met de vrijgekomen tijd, startte hij een 2e bedrijf waarin hij advies gaf aan mensen
die zelf een eigen zaak wilden starten. Hierin kon hij wel zijn talenten kwijt. Hij vond zijn
oorspronkelijke energie en enthousiasme terug. En het werden beiden bloeiende zaken.
Door meer inzicht te krijgen in zijn talenten, kon hij dus betere keuzes maken voor zijn
toekomst. 
 
Je talenten kennen, kan je ook behoeden voor verkeerde keuzes.
 
Zo zag ik ooit iemand die droomde van leerkracht worden. Gelukkig volgde hij eerst
loopbaanbegeleiding, want wat bleek: zijn talenten lagen eerder in een andere
richting.Het onderwijs sprak hem vooral aan omwille van de vakanties en zekerheid,
maar het zou hem niet de voldoening gegeven hebben waarnaar hij verlangde.  Het
omgaan met mensen en zeker kinderen bleek hem namelijk net energie en moeite te
kosten. Hij had wel een fascinatie voor kennis vergaren, zich verdiepen in complexe
(vooral technische) materie en die vervolgens in eenvoudige taal uitleggen aan
anderen, maar hij deed dat veel liever op papier. Hij was goed met woorden en
schrijven en kon complexe materie eenvoudig uitleggen.  Hij ging uiteindelijk aan de
slag als schrijver van technische procedures en draaiboeken. Iets wat hem  ondertussen
enorm bevalt.
 
 
 
 



Jouw talenten oplijsten

Welke talenten heb jij in huis?  Waar liggen jouw sterkste troeven?Jouw grootste
energiebronnen?
Maak een lijstje van talenten die jij in je droomjob graag wil inzetten. Dit kan helpen om je
droom te concretiseren en verder vorm te geven.

 
(let op: talenten gaan over de dingen waar je energie van krijgt, dus lijst enkel die dingen op die je graag

doet, waar je energie van krijgt)

PS. Vind je het supermoeilijk om je talenten te benoemen? Dat is heel normaal.  Bij de
talent coach helpen je graag om ze weer helder te zien. Aarzel niet om contact op te

nemen als je op dit punt zou vastlopen. 



Van droom naar
bezieling2

In dit hoofdstuk staan we stil bij hoe je
jouw dromen kan omzetten naar

realiteit. Hoe je van een droom een
haalbaar doel kan maken? En wat er
nodig is om in beweging te komen. 

 
“A dream written down with a date becomes a
goal. A goal broken down into steps becomes a
plan. A plan backed by action makes your
dreams come true.”
— Greg Reid



Hij is er. Jouw bezielde droom. Je weet waar je gelukkig van zou worden. Waar jouw
toekomst zou liggen moest je die zelf kunnen creëren. 
Maar iets houdt je tegen.
Je het het gevoel vast te zitten. In je hoofd, in je lijf. Je geraakt niet in beweging. 
 
Weten wat je wil is nog maar de eerste stap. 
 
Om je dromen waar te maken moet je in beweging komen.
In deze online masterclass vertel ik je meer over wat er nodig is om in beweging te
komen. En waarom je momenteel wellicht nog vast zit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: maak eerst de opdracht 'jouw droom', voor je deze masterclass bekijkt. 
 
.
 
 
 

Jouw bezielde droom

Bekijk de masterclass
'Van droom naar bezieling'
.
 
 
 

M A A K  V A N  J E  L E V E N
E E N  D R O O M .  V A N  J E

D R O O M  E E N
R E A L I T E I T .

https://youtu.be/WWMipw0jLF0


Maak een visuele schets van jouw droom, realiteit en obstakels.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 

Jouw pad



Wat houd je tegen om jouw droom te verwezenlijken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heb je nodig om in beweging te komen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 

In beweging komen

" D R E A M S  D O N ' T
W O R K  U N L E S S  Y O U

D O ”  
- J O H N  C .  M A X W E L L



Welke opties zie je zelf om je obstakels te overwinnen? Denk in oplossingen,
niet problemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke eerste kleine stap kan je deze week al zetten?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 

" T H E  O B S T A C L E  I S
T H E  P A T H ”  

- Z E N  P R O V E R B  



In dit e-book en de bijhorende masterclass gingen we in op wat je nodig
hebt om je dromen waar te maken, om in beweging te komen. Hopelijk
heeft het jou dat broodnodige duwtje in de rug gegeven om in beweging te
komen.
 
Misschien heb je jouw bezielde droom echter nog niet helder? Of heb je
wat meer hulp nodig bij het zoeken naar kansen en mogelijkheden die
aansluiten bij die droom? 
 
Bij de talent coach ondersteunen we je graag in jouw proces naar meer
bezieling. We helpen je terug in contact te komen met jouw talenten,
dromen en verlangens. Zo helpen we jouw bezielde dromen te
concretiseren. En we geven je met plezier dat (liefdevol) duwtje in de rug
dat je nog nodig hebt om jouw dromen ook daadwerkelijk te realiseren.
 
Wij bieden:
- individuele loopbaancoaching (face-to-face of online)
- online training 'ondek je talent' : hierin kan je volledig zelfstandig, op je
eigen tempo, aan de slag gaan met het ontdekken van jouw talent en het
zetten van stappen richting meer kleur in je loopbaan.
- trainingen of workshops voor bedrijven of groepen
 
 
Ter info: loopbaancoaching kan in Vlaanderen betaald worden met
loopbaancheques van VDAB. 
 
 
 
 
 
Veel succes bij het verder kleur geven aan jouw loopbaan! 
 
En om af te sluiten nog een laatste inspirerende quote ...
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusie?

“Your work is going to fill a large part of your
life. The only way to be truly satisfied is to do
what you believe is great work. And the only
way to do great work is to love what you do.
Don’t settle. As with all matters of the heart:
you’ll know when you find it.”
 
- Steve Jobs

https://www.detalentcoach.be/loopbaancoaching/
https://www.detalentcoach.be/ontdek-je-talent/
https://www.detalentcoach.be/workshops/


WIE IS 

DE TALENT

COACH

""Gebeten door het werken met mensen, én hun

talenten. Het is mijn persoonlijke missie om te

inspireren, om bezieling en kleur teweeg te brengen

in het leven van mensen"

 

 

Ellen Florin

Bevlogen Arbeidspsycholoog, bezieler van mensen en

organisaties
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