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Inleiding
In	 de	 huidige	 samenleving	 kun	 je	 flink	 onder	 druk	 komen	 te	 staan	 als	 
professional	die	zijn/haar	vak	goed	wil	uitoefenen.	Druk	om	goed	te	(blijven)	
presteren.	Druk	 om	 te	 voldoen	 aan	 verwachtingen	 van	 collega’s,	 leiding- 
gevenden	 en/of	 klanten.	 Ontwikkelingen	 in	 organisaties,	 regelgeving,	 
branche en samenleving volgen elkaar in een rap tempo op en er wordt van je  
verwacht	dat	je	daarin	meebeweegt.	

In	 deze	 context	 is	 het	 een	 relevante	 vraag	 hoe	 je	 veerkrachtig,	 energiek	
en	bij	jezelf	blijft.	Zodat	je	goed	bent	in	je	vak	en	dit	met	overtuiging	kunt	 
uitoefenen.	Dansen	in	je	vak,	ongeacht	de	omstandigheden.

Energie	 ligt	 misschien	 wel	 aan	 de	 basis	 van	 alles.	 Zonder	 energie	 geen	 
beweging,	 groei	 en	 creatie.	 Het	 is	 de	 brandstof	 in	 onze	 motor.	 Dansen	
in	 je	 vak	 gaat	 over	 je	 volle	 potentieel	 inzetten,	 genieten	 van	 je	 werk	 en	 
veerkrachtig	meebewegen	met	de	omstandigheden.	Zodat	je	ruimschoots	
energie	hebt.	Energie	om	regie	te	nemen	over	je	werk	en	leven,	en	te	creë-
ren	wat	belangrijk	voor	je	is.	

10 TIPS voor meer energie in je werk
Met	dit	e-book	nodig	ik	je	uit	om	je	eigen	energie-management	in	je	werk	
onder	de	loep	te	nemen.	Waar	krijg	je	energie	van?	Waar	raak	je	het	kwijt?	
Om	vervolgens	je	eigen	Persoonlijke	Energie	Plan	(PEP)	te	maken.	Zodat	je	
uit meerdere bronnen energie kunt putten en bewust de regie neemt over 
jouw	energie-management.	

De	 tips	 zijn	 in	 eerste	 instantie	 gericht	 op	 je	 werk,	 juist	 omdat	 het	 daar	
een	uitdaging	 kan	 zijn	om	balans	 te	 vinden	 tussen	wie	 je	bent	 en	wat	 je	 
omgeving	 van	 je	 vraagt.	Werk	 kan	 een	 bron	 van	 groei,	 geluk	 en	 inspira-
tie	 zijn,	maar	 ook	de	 zandbank	 van	 je	 energie:	 je	 kan	 erop	 vastlopen	 en	
uitgeput	 raken.	 Veel	 van	 de	 tips	 zijn	 zo	 fundamenteel,	 dat	 ze	 ook	 direct	 
toepasbaar	zijn	op	andere	gebieden	van	je	leven.

Ken	jezelf:	energiegevers	en	energielekken

Het	heft	in	eigen	hand:	tips	voor	meer	autonomie

Heb	vertrouwen:	je	gevoel	als	raadgever

PEP – Persoonlijk Energie Plan
In de bijlage vind je een samenvattend werkblad. Daarmee houdt je bij hoe je jouw 
energie optimaal kunt beheren en maak je jouw eigen Persoonlijk Energie Plan (PEP).
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TIP 1
Breng de basis op orde 
Er zijn vier bronnen waar je energie uit haalt: 
1. FYSIEK:	voeding,	slaap,	beweging
2. MENTAAL: geestelijke	gezonheid,	overlevingsmechanismes,	overtuigingen,		 
 regie over gedrag en denken 
3. EMOTIONEEL: verbinding	maken	met	anderen,	liefde/relaties,	voelen	en		
 genieten
4. SPIRITUEEL: een	doel	hebben,	zingeving	ervaren,	bezieling,	zicht	op	je		
 bestemming

Wil	 je	 je	 energie	 vergroten,	 dan	 moet	 eerst	 de	 basis	 op	 orde	 zijn:	 je	 
fysieke	gezondheid.	Neem	je	leefgewoonten	kritisch	onder	de	loep	om	de	
meest voor de hand liggende energielekken te ondervangen op het gebied 
van	slaap,	voeding	en	beweging.	Kamp	 je	ondanks	een	goede	basis	met	 
(ernstig)	 energiegebrek	 dat	 niet	 weggaat,	 bezoek	 dan	 eerst	 je	 (huis)arts.	
Het	 is	belangrijk	dat	 je	–	wanneer	 je	aan	de	slag	gaat	met	dit	e-book	–	 je	 
fundament	op	orde	hebt	 en	 fysieke	oorzaken	 voor	 energieverlies	 uitsluit.	
Een	tekort	aan	ijzer	of	vitamine	D	los	je	niet	op	met	het	onderzoeken	van	je	
drijfveren.

Grenzen aan fysieke energie
Heb	je	de	basis	op	orde	en	zit	je	nog	steeds	met	energiegebrek?	Dat	kan.	 
Er	is	een	grens	aan	in	hoeverre	je	je	lichamelijke	energie	kan	beïnvloeden	
met	slaap,	voeding	en	beweging.	

Omdat	we	niet	 alleen	een	 lichaam	 zijn,	 ligt	de	 sleutel	 naar	meer	energie	
vaak	op	een	ander	vlak:	de	emotionele,	mentale	en	spirituele	bronnen.	Deze	
bronnen	zijn,	 in	tegenstelling	tot	 lichamelijke	energie,	onuitputtelijk!	Deze	
energie	ervaar	 je	bijvoorbeeld	wanneer	 je	 in	een	flow	zit	of	geïnspireerd	
bent.	

Het	 eerste	 punt,	 je	 fysieke	 gezondheid,	 valt	 verder	 buiten	 de	 scope	 van	
dit	 e-boek.	 De	 volgende	 tips	 gaan	 over	 het	 vergroten	 van	 je	 mentale,	 
emotionele	en	spirituele	energie. 

TIP 2 
Maak een energieanalyse
Om	meer	 inzicht	 te	krijgen	 in	waar	 je	energie	van	krijg	en	waar	 je	energie 
kwijtraakt	maak	 je	een	energieanalyse.	Er	zijn	veel	 factoren	die	van	 invloed	
zijn	 op	 je	 energie.	 Bij	 deze	 analyse	 geeft	 het	 extra	 inzicht	 wanneer	 je	 
zowel	 werk	 als	 privé	meeneemt.	 Denk	 zo	 breed	mogelijk:	 (werk)relaties,	 
werkomgeving,	 taken	 en	 verantwoordelijkheden,	 hobby’s,	 bezigheden,	 
sociale	contacten,	hoeveel	werkdruk	je	ervaart,	enzovoort.	

Ken jezelf:  
energiegevers en 
energielekken

 
OPDRACHT
Maak	een	analyse	van	wat	jou	energie	geeft	en	waar	bij	jou	energie	weglekt.

Energiegevers Energielekken
 
•   • 
•  • 
•  • 
•  • 

Bekijk	eerst	de	energielekken:	Hoe	neem	je	die	weg?	Hoe	pak	je	dat	aan?	
Kijk	dan	naar	de	energiegevers:	Welke	kun	je	een	extra	boost	geven?	Hoe	doe	je	dat?
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Wat	voorbeelden:
	 •	 Ik	fiets	(minimaal)	drie	dagen	per	week	van	en	naar	mijn	werk,	dan		 	
	 	 waait	mijn	hoofd	lekker	leeg.
	 •	 Ik	geef	mijn	mening	tijdens	vergaderingen	en	krop	dus	niets	op!
	 •	 Ik	heb	planten	in	mijn	werkkamer.
	 •	 Ik	start	elke	dag	met	een	positieve	gedachte.
	 •	 Ik	check	mijn	mail	maximaal	2	x	per	dag	op	een	specifieke	tijd.

TIP 3 
Check je werkgeluk
 
Werk	is	prachtig,	uitdagend	en	een	kans	om	te	leren,	te	groeien	als	mens.	
Wat	maakt	gelukkig?	Gretchen	Rubin	zegt	het	in	haar	boek	The	Happiness	
Project	(2009)	zo:	Geluk is weten waar je blij en niet blij van wordt en iets laten 
groeien.	Wanneer	 je	de	 literatuur	erop	naslaat,	 is	er	een	aantal	basisvoor-
waarden	te	vinden	wat	mensen	gelukkig	maakt	in	hun	werk.	Dat	zijn	onder	
andere:

1. REGIE:	Zelf	aan	het	roer	staan.	Hoe	meer	we	ervaren	dat	we	zelf		 	
	 invloed	 hebben	 op	 hoe	 we	 ons	 werk	 het	 beste	 in	 kunnen	 vullen,	 hoe	 
	 gelukkiger	we	zijn.	
2. SUCCES:	Succes	hebben	en	resultaten	bereiken	(goed	in	je	vak	zijn).
3. GROEI:	Groeien,	ontwikkelen	en	dingen	maken/creëren.	

OPDRACHT
Maak	een	lijst	met	concrete	acties	die	je	kunt	ondernemen	om	meer	energie	te	krijgen	
en	je	lekken	te	dichten.	Is	bijvoorbeeld	de	natuur	een	energiegever,	kijk	dan	of	je	meer	
tijd	kunt	doorbrengen	in	de	natuur.	En	is	lang	achter	je	laptop	zitten	een	energielek,	
onderzoek	dan	of	je	wat	je	kunt	doen	om	dit	te	verminderen.	

Schrijf	 je	 acties	 op	 alsof	 je	 het	 al	 doet.	 Vermijd	 het	 woord	 ‘proberen’.	 Je	 wilt	 niet	 
proberen,	je	wilt	doen!	

4. AUTHENTICITEIT:	Je	hele	zelf	mee	kunnen	nemen	naar	je	werk:	zo	 	
	 wel	je	goede	kwaliteiten	als	je	minder	charmante	eigenschappen.	
5. VERBINDING:	Je	verbonden	voelen	met	anderen	(collegialiteit,		 	
	 groepsgevoel,	werkrelaties).
6. ZINGEVING:	Een	hoger	doel	hebben	en/of	werken	in	een	organisatie			
	 met	een	voor	jou	aansprekend	hoger	doel.
7. RUILRELATIE: Een gezonde ruilrelatie dus wat je komt halen is in 
	 balans	met	wat	je	komt	brengen	(zie	ook	tip	4).

OPDRACHT
Als	 je	 kijkt	 naar	de	7	basisvoorwaarden	 voor	werkgeluk:	 in	welke	herken	 je	 jezelf?	
Welke	zijn	voor	jou	erg	belangrijk?	Kruis	de	voorwaarden	die	voor	jou	belangrijk	zijn	
aan	in	de	onderstaande	tabel.	De	voorwaarden	die	je	als	minder	belangrijk	voor	jouw	
werkgeluk	ervaart,	hoef	je	niet	mee	te	nemen	in	je	analyse.	Streep	ze	maar	door.	

Geef	vervolgens	voor	de	voorwaarden	die	voor	jou	belangrijk	zijn	aan	hoe	jouw	werk	
daarop	‘scoort’.	Markeer	voor	elke	aangekruiste	voorwaarden	of	deze:

 • helemaal aanwezig is
	 •	 wisselvallig	aanwezig	is	(soms	wel,	soms	niet)
	 •	 nauwelijks	aanwezig	is
 • niet aanwezig is

Regie	over	je	werk	 	 	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
Goede	prestaties	 	 	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
Groei	en	creatie	 	 	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
Jezelf	kunnen	zijn	 	 	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
Verbondenheid	met	anderen	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
Een	hoger	doel	nastreven	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
Gezonde	ruilrelatie		 	 helemaal	–	wisselvallig	–	nauwelijks	–	niet	aanwezig
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De	voorwaarden	die	wél	belangrijk	voor	je	zijn,	maar	die	onvoldoende	aan-
wezig	zijn	in	je	werk	kan	je	zien	als	potentiele	energielekken.	De	kunst	van	
goed	energiemanagement	is	om	hier	actie	op	te	nemen.	Zo	neem	je	het	lek	
weg,	of	voorkom	je	dat	het	echt	een	 lek	wordt.	Beantwoord	de	volgende	
vragen:

1.	Welke	potentiele	lekken	zie	je?
2.	Wat	zou	je	daaraan	kunnen	doen?
3.	Wat	ligt	binnen	je	eigen	mogelijkheden	en	invloed	om	aan	te	pakken?
4.	Wat	kan	je	zelf	en	waar	heb	je	hulp	bij	nodig?	

Schrijf	ook	hier	je	acties	op	alsof	je	het	al	doet.	Dus	een	actieve	formulering	
van	hoe	je	het	zou	willen.	Of	wat	je	te	doen	hebt.	Als	je	bijvoorbeeld	groei	
mist	in	je	werk,	kan	je	besluiten	hierover	in	gesprek	te	gaan	met	je	leiding-
gevende.	

Vermijd	het	woord	‘proberen’.	Je	wilt	niet	proberen,	je	wilt	doen!

TIP 4 

Zorg voor een gezonde  
ruilrelatie
Wat	 breng	 je	 elke	 dag	 weer	 naar	 je	 werk?	Wat	 kom	 je	 halen?	 Is	 wat	 je	 
brengt	naar	je	werk	in	balans	met	wat	je	eruit	haalt?	Een	gezonde	ruilrelatie	
geeft	energie.

Bijvoorbeeld:

Wat ik kom brengen Wat ik kom halen
• Kennis en vakmanschap • Salaris 
•	 Tijd,	inspanning	(energie)	 •	 Inkomenszekerheid	(=rust)
•	 Humor	 •	 Zingeving,	iets	bijdragen	aan	de	wereld
•	 Bevlogenheid	 •	 Bedrijfsuitjes
	 •	 Collega’s
 • Succes kunnen delen

Probeer	hetzelfde	schema	ook	eens	in	te	vullen	maar	dan	vanuit	jouw	ideale	
situatie:	Wat	wil ik graag halen en wat wil ik	graag	brengen?	Dit	kan	inspira-
tie	geven	over	hoe	je	jouw	ruilrelatie	optimaal	gezond	houdt.

Jij	bent	de	enige	die	kan	opmerken	(voelen)	of	de	ruilrelatie	in	evenwicht	
is.	Kom	je	bijvoorbeeld	voor	je	gevoel	meer	brengen	dan	halen,	dan	kan	dit	
zich	op	den	duur	uiten	in	ontevredenheid,	ongenoegen	en	misschien	zelfs	
frustratie	en	vermoeidheid.	En	andersom	kan	meer	halen	dan	brengen	tot	
uiting	komen	in	verveling	en	gebrek	aan	zingeving.	Hoe	de	scheve	ruilrelatie	
tot	uiting	komt	is	uiteraard	voor	iedereen	verschillend!	

Vragen	voor	jou:
	 •	 Hoe	kan	je	de	ruilrelatie	gezond	houden	of	maken?
	 •	 Wat	is	daarvoor	nodig?	Meer	halen?	Meer	brengen?

Bedenk	drie	concrete	acties	die	bijdragen	aan	een	goede	balans	en	voer	
die	uit.	

 
OPDRACHT
Maak	zelf	een	overzicht	van	de	ruilrelatie	met	je	werk.	Vul	zoveel	mogelijk	in.

Wat ik kom brengen Wat ik kom halen
 
•   • 
•  • 
•  • 
•  • 

Kijk	vervolgens	kritisch	of	voor	jou	persoonlijk	de	ruilrelatie	nog	gezond	is.	Is	halen	en	
brengen	in	evenwicht?	Als	je	bijvoorbeeld	geld	en	gezelligheid	uit	je	werk	haalt,	is	dat	
dan	in	evenwicht	met	wat	 je	komt	brengen?	Kijk	voor	 inspiratie	ook	nog	eens	bij	de		
basisvoorwaarden	voor	werkgeluk	bij	tip	3.	
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Het heft in eigen 
hand: tips voor meer 
autonomie

Tip 5 
Neem verantwoordelijkheid 
voor de Zin van je leven
 
Wat	 vind	 jij	 belangrijk?	 Zin	 geven	 aan	 je	 leven,	 geeft	 een	 enorme	 
energie-boost.	 Je	 eigen	 waarden	 geweld	 aandoen,	 is	 juist	 een	 enorm	
energielek.	Richt	 je	 leven	dus	 zó	 in	dat	het	 aansluit	bij	 jouw	persoonlijke 
waarden.	Jij	bent	zélf	verantwoordelijk	voor	de	Zin	van	je	leven.	
 
Als	 je	 geen	 Zin	 geeft	 aan	 je	 leven,	 krijgt	 je	 uiteindelijk	 letterlijk	 minder	
Zin	 in	 je	 leven.	Om	dit	 te	voorkomen,	kun	 je	voor	 jezelf	onderzoeken	wat	
voor	jou	belangrijk	is.	Volgens	welke	waarden	wil	 je	 leven?	Wat	drijft	 jou?	 

Weten	wat	 je	waarden	zijn,	geeft	zicht	op	wat	écht	belangrijk	voor	 je	 is	 in	
je	leven	en	werk.	Waarden	zijn	vaak	bronnen	van	inspiratie	en	energie.	Ze	 
bieden	 richting	bij	 keuzes	 in	 je	 leven	en	werk,	wanneer	 je	deze	 in	beeld	
hebt.	En	ze	inzetten	maakt	gelukkig	(blijkt	uit	wetenschappelijk	onderzoek).	
De	waarden	in	deze	test	zijn	gebaseerd	op	het	wetenschappelijke	werk	van	 
BR-ND.

OPDRACHT
Bekijk	op	je	gemak	alle	24	kaarten	op	de	volgende	bladzijde	en	vraag	jezelf	af:	welke	
zijn	écht	belangrijk	voor	mij	in	mijn	werk?	Welke	geven	mij	een	goed	gevoel?	Welke	
geven	mij	energie?
Omcirkel	maximaal	zes	waarden.
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Het	idee	achter	deze	opdracht	is	dat	hoe	meer	je	volgens	je	waarden	kunt	
werken	en	leven,	hoe	meer	energie	je	tot	je	beschikking	hebt.	In	het	ideale	
geval	kun	je	je	waarden	meenemen	naar	je	werk.	
Reflecteer	daarom	eens	op	het	volgende:	als	je	kijkt	naar	je	gekozen	waarden	
en wie je bent als professional…

Welke waarde is wel aanwezig in je werk? 
	 •	 Wat	is	een	goede	match?	Hoe	komt	dit	tot	uiting?
	 •	 Hoe	kun	je	dit	versterken?	

 Welke waarde is (nog) niet aanwezig in je werk? 
	 •	 Hoe	kun	je	deze	waarde	(meer)	meenemen	naar	je	werk?
	 •	 Hoe	geef	je	deze	waarde	meer	aandacht/ruimte?	
	 •	 Hoe	ziet	dat	eruit	in	acties	en	concreet	gedrag?	Wat	zie	je	jezelf	dan		
	 	 (anders)	doen?
	 •	 Wat	is	een	eerste	stap	hierin?

Tip  6
Verklaar	jezelf	onafhankelijk!
 
Vaak	gaan	we	mee	in	verwachtingen	van	een	ander,	terwijl	we	onszelf	daar-
mee	tekort	doen.	Daarmee	verlies	je	veel	energie.	Het	is	dan	makkelijk	om	
de	ander	de	schuld	te	geven,	maar	het	probleem	ligt	bij	onszelf:	het	is	niet	
dat	anderen	iets	van	ons	verwachten,	maar	of	wij	daarin	meegaan.	

Kijk	om	te	beginnen	eens	goed	naar	de	situatie.	Heeft	de	ander	werkelijk	
een	verwachting	van	jou,	of	is	dat	een	aanname?	Je	kunt	dit	helder	krijgen	
door	bij	de	ander	te	checken	of	de	verwachting	die	je	ervaart	ook	echt	klopt.	

Heb	je	gecheckt	en	ligt	er	een	duidelijke	verwachting,	vraag	je	dan	vervol-
gens	af	wat	jij	van	deze	verwachting	vindt.	De	oplossing	ligt	namelijk	óók	bij	
onszelf:	maak	je	eigen	verwachtingen	en	wensen	prioriteit	nummer	één.	Dat	
begint	bij	het	zoeken	naar	wat	je	van	jezelf	verwacht	en	het	durven	loslaten	
van	de	verwachtingen	van	anderen.	

Dat	is	een	persoonlijke	onafhankelijkheidsverklaring.	Soms	is	dit	heel	eng,	
zeker	wanneer	je	het	graag	goed	wil	doen	in	de	ogen	van	anderen.

 
OPDRACHT
Maak	 een	 onafhankelijkheidsverklaring	 voor	 jezelf.	 Doe	 dit	 zo	 vaak	 als	 nodig	 is,	 bij	 
verschillende	personen.

Mijn persoonlijke 
onafhankelijkheidsverklaring:

Deze persoon heeft een verwachting van mij, die een probleem voor mij 
vormt:

Hij/zij verwacht het volgende van mij:

Deze verwachting past niet bij mij. Ik zou willen:

Ik verwacht wél van mijzelf:

Stel	jezelf,	wanneer	je	angst	voelt	om	een	ander	teleur	te	stellen,	de	vraag:	
“Wat	 is	het	ergste	dat	me	kan	overkomen?”	Je	zult	zien	dat	het	antwoord	
meevalt.	Ja	de	ander	is	misschien	teleurgesteld,	maar	dat	weegt	niet	op	tegen	
de	vrijheid	die	je	voelt	als	je	niet	langer	meegaat	met	de	verwachtingen	van	
anderen.
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Heb vertrouwen: 
je gevoel als  
raadgever

Tip 7
Doe de dingen op je eigen 
manier
 
Deze	tip	ligt	in	het	verlengde	van	de	vorige	tip.	En	is	speciaal	voor	de	men-
sen	met	een	(te)	hoge	lat.	Wil	je	ook	altijd	alles	zo	vreselijk	goed	doen?	Het	
is	 zwaar	werk	om	aan	een	hoge	 lat	 te	voldoen.	Streven	naar	de	 ‘perfecte	
werknemer’	worden	brengt	je	eigenlijk	geen	stap	dichter	bij	jezelf.	Hetzelf-
de geldt voor het nastreven van de kwaliteitsstandaarden van anderen of 
je	vergaand	aanpassen	aan	een	organisatiecultuur.	Er	kan	zo	een	(te	groot)	
verschil	ontstaan	tussen	wie	je	bent	en	wat	je	aan	de	buitenwereld	laat	zien.	
Dat	is	gegarandeerd	een	energielek.

Eerste	hulp	bij	energielekken	door	teveel	aanpassen,	is	jezelf	gedurende	de	
dag	steeds	afvragen:	hoe	zou	je	je	werk	aanpakken,	als	het	helemaal	aan	jou	
lag?	Hoe	zou	je	omgaan	met	je	klanten,	als	het	aan	jou	lag?	Hoe	zou	je	je	
kleden,	als	het	aan	jou	lag?	Met	welke	mensen	zou	je	omgaan	en	op	welke	
manier,	als	het	aan	jou	lag?	

Stop	met	proberen	iemand	anders	of	een	perfectie	versie	van	jezelf	te	zijn.	
Besteed	aandacht	aan	wie	jij	bent	als	je	helemaal	jezelf	bent.	Daar	valt	enorm	
veel	te	ontdekken!	Binnen	bijna	iedere	context	vallen	wel	veranderingen	te	
maken	richting	jouw	‘Als	het	aan	mij	lag…’

“Als het aan mij lag…….” 

Tip 8
Stop met het labelen van  
gevoelens
Voel	je	je	wel	eens	moe?	Verdrietig?	Ongeïnspireerd?	Boos?	Jaloers?	Wat	
vind	je	van	deze	gevoelens?	Wil	je	er	zo	snel	mogelijk	vanaf?	Of	mogen	ze	
er	ook	gewoon	zijn?	Als	mensen	zijn	we	geneigd	om	gevoelens	en	stem-
mingen	te	labelen	als	goed	of	fout.	Met	een	beetje	pech	zit	er	continu	een	
jury	in	je	hoofd	klaar	met	een	boekje	vol	rode	stickers	(fout!)	en	groene	stic-
kers	(goed!)	om	eens	lekker	structuur	aan	te	brengen	in	je	gevoelsleven.	Dat	
is	wel	zo	overzichtelijk.	Het	is	ook	een	enorm	energielek.

Het	nadeel	van	de	foute	stickers	is	dat	we	die	gevoelens	dus	blijkbaar	niet	
mogen	hebben	en	er	zo	snel	mogelijk	van	af	moeten.	Door	die	continue	
beoordeling	 van	onszelf	maken	we	het	onszelf	moeilijk.	 Even	een	beetje	
minder	blij	 is	op	zich	helemaal	niet	erg,	maar	we	maken	het	erg	door	de	
rode	sticker	erop	te	plakken.	Het	zijn	niet	de	gevoelens	die	ons	dwarszitten,	
maar	dat	we	bepaalde	gevoelens	goedkeuren	en	andere	niet.	

Het	probleem	is:	hoe	harder	je	van	iets	af	probeert	te	komen,	hoe	lastiger	
het	wordt.	Het	is	als	een	enorme	strandbal	die	je	onder	water	probeert	te	
duwen:	het	kost	enorme	inspanning	en	die	bal	floept	toch	steeds	weer	om-
hoog.	Dat	werkt	dus	niet.

De kortste weg eruit is door te stoppen met stickeren en alle gevoelens in 
je	 leven	te	verwelkomen	zonder	een	oordeel	eraan	te	hangen.	Als	 je	een	
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rotdag	hebt	en	je	moe	voelt,	 is	het	minder	zwaar	wanneer	je	toegeeft	dat	
je	moe	bent	en	dat	dit	ook	mag	van	jezelf	in	plaats	van	ertegen	te	vechten:	
“Wat	ben	 ik	 toch	een	 loser	dat	 ik	moe	ben.	 Ik	moet	blij	en	energiek	zijn.”	
Moe	zijn	hoort	erbij.	Het	wonderlijke	is,	als	je	minder	populaire	gevoelens	
welkom	heet,	verdwijnen	ze	soms	als	sneeuw	voor	de	zon.	Of	niet	en	dat	is	
ook	oké!	

Tip 9 

Volg je intuïtie
 
Knopen	niet	doorhakken,	zaken	laten	sluimeren	of	op	z’n	beloop	laten:	het	
kost	veel	energie.	Besluiteloosheid	en	uitstelgedrag	kunnen	een	 indicatie	
zijn	dat	je	je	eigen	behoeftes	ontkent	–	anders	zou	je	wel	actie	ondernemen.	
Ergens	voel	je	wel	dat	het	niet	klopt,	maar	je	gaat	het	niet	aan,	onderneemt	
geen	actie.	Bijvoorbeeld	 leuk	meedoen	 tijdens	een	vergadering	 terwijl	 je	
je	echte	gevoelens	over	het	onderwerp	onderdrukt.	Of	doorgaan	met	een	
project	of	samenwerking,	terwijl	jij	er	geen	vertrouwen	(meer)	in	hebt.		

Deze	tip	gaat	om	het	serieus	nemen	van	je	intuïtie:	dat	stemmetje	dat	ergens	
vanbinnen	 roept	of	 juist	 fluistert	wanneer	 je	 iets	doet	wat	 tegen	 je	eigen	
waarden	in	gaat.	Vaak	wuiven	we	deze	intuïtieve	gevoelens	en	gedachten	
onbewust	weg. Ze	zijn	echter	juist	goede	indicatoren	van	waar	we	energie	
van	krijgen,	en	waar	we	het	kwijtraken. 

Luisteren naar het fluisteren
Leren	luisteren	naar	het	fluisteren	van	je	intuïtieve	gevoelens	en	gedachten	
lukt	beter	wanneer	 je	stil	bent.	Dus	voel	 je	onrust	of	 juist	verveling,	sta	 je	
voor	een	dilemma,	twijfel	je	aan	je	keuze? Ga	de	natuur	in	of	neem	een	bad,	
zoek	de	stilte	en	stel	jezelf	de	vragen:

Waar	heb	ik	echt	(of	wel)	zin	in?
Wat	moet	ik	nu	weten?	Of:	wat	weet	ik	eigenlijk	al	lang?
Wat	is	mijn	behoefte?
Wat	is	de	volgende	stap?

Geef	 jezelf	 vervolgens	een	dag	 (of	paar	dagen)	de	 tijd	en	 luister	 naar	 je	
eigen	 ingevingen.	 Waarschijnlijk	 gaan	 je	 gedachten	 en	 gevoelens	 een	 
bepaalde	richting	op,	waardoor	 je	een	keuze	kunt	maken.	Kun	je	er	zeker	
van	zijn	dat	je	gevoel	klopt?	Echt	garantie	krijg	je	niet.	De	enige	manier	om	
daarachter	te	komen	is	je	besluit	in	praktijk	te	brengen. 

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg

Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,

een flits van inzicht komt

als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij

zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.

Misschien komt hij de boel ontruimen

om plaats te maken voor extase…….

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt 

de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd

om jou als raadgever te dienen.

Rumi
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Tip 10
Face	your	dragons!
Een	 grote	 energiegever	 is	 het	 durven	 volgen	 van	 je	 hart,	 je	 purpose,	 je	
ZIN.	Soms	is	dat	gewoon	heel	spannend.	Je	moet	stoppen	met	twijfelen	en	 
beginnen	met	geloven	in	jezelf.	Dat	 is	makkelijker	gezegd	dan	gedaan.	 Ik	
geloof erin dat de effectiefste route naar minder angst en meer zelfvertrou-
wen	dwars	door	je	angst	heen	gaat.	Dat	is	niet	altijd	gezellig.	Niet	negeren,	
niet	eromheen	fietsen,	maar	recht	op	de	kern	af.	Waar	ben	je	bang	voor?	
Wat	is	het	ergste	wat	er	kan	gebeuren? Face	your	dragons!	

Wanneer	je	deze	negatieve	overtuiging	over	jezelf	durft	op	te	graven,	kun	je	
haar	in	de	ogen	kijken	voor	wat	zij	is:	bullshit.	Natuurlijk:	we	DOEN	wel	eens	
stomme	dingen,	maar	daarmee	ZIJN	we	nog	niet	stom.	Ontmantel	bewust	
je	negatieve	zijnsovertuiging	en	stel	er	iets	positiefs	voor	in	de	plaats.	Dan	
krijg	je	meer	moed,	energie	en	vertrouwen.	Wat	je	denkt	over	 jezelf	heeft	
namelijk	grote	invloed	op	hoe	je	je	voelt.

 

En	wat	als	het	nou	niet	lukt?
Het	 onder	 ogen	 zien	 en	 ontmantelen	 van	 je	 negatieve	 overtuigingen	
over	 jezelf	 is	 niet	 eenvoudig.	 Het	 kost	 vaak	 veel	 inspanning	 en	 door-
zettingsvermogen.	 Ook	 heb	 je	 geduld	 nodig.	 Ik	 heb	 hierover	 een	 blog	 
geschreven	dat	ik	graag	met	je	deel,	over	geitenpaadjes,	wegversperringen
en	krachttraining: ‘IJzervreten	in	de	sportschool	van	het	leven’.

“Jezelf beter leren kennen, ontwikkelen en leiding 
nemen over je eigen leven kost enorme  
krachtinspanning.”

Als het goed is heb je met de tips en oefeningen een goed idee van
waar	jouw	energie	vandaan	komt	en	waar	je	het	kwijtraakt.	Er	zijn	allerlei
technieken	om	te	zorgen	dat	jij	meer	energie	hebt	in	je	werk:	dat	je
kunt	Dansen	in	je	vak.	Nieuwsgierig	geworden?

OPDRACHT
Neem	je	negatieve	zijnsovertuigingen	en	vervang	deze	voor	positieve	gedachten	over	
jezelf,	zoals:

	 •	 Ik	ben	slim,	sterk,	helder	…	(vul	je	kwaliteiten	maar	in)
	 •	 Ik	kan	het	(en	mag	ook	nog	veel	leren	van	mezelf)
	 •	 Ik	ben	perfect	zoals	ik	ben	(ook	als	ik	fouten	maak)

OPDRACHT
Ga	 op	 zoek	 naar	 het	 ergste,	 stomste	 en	 lulligste	 wat	 je	 over	 jezelf	 denkt.	 Het	
gaat	 hier	 vaak	 om	 grote,	 negatieve	 overtuigingen	 over	 jezelf:	 Ik	 ben	 niet	
goed	 genoeg!	 Ik	 kan	 niks!	 Het	 wordt	 nooit	 wat	 met	 mij!	 Vaak	 is	 dit	 onbe-
wust	 en	 goed	 verborgen,	 maar	 super	 ondermijnend.	 Maak	 een	 lijstje	 van	 de	 
minder	aardige	dingen	die	je	op	een	slecht	moment	over	jezelf	kunt	denken.

https://www.jildouoostenbrug.nl/blog/2017/5/13/ijzervreten-in-de-sportschool-van-het-leven
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Jildou	Oostenbrug
 
Ik begeleid professionals en teams in organisaties die vastlopen en energie 
verliezen	in	hun	werk.	Door	terug	te	gaan	naar	‘de	bedoeling’	(wat	beweegt	
je	om	te	doen	wat	je	doet),	en	van	daaruit	een	krachtige	visie	te	ontwikkelen,	
ontstaat	energie.	Energie	om	eigen	 regie	 te	nemen.	Energie	om	datgene	
wat	in	de	weg	staat	op	te	ruimen.	Met	als	resultaat	vitale	mensen,	die	zich	
autonoom,	met	zelfvertrouwen	en	geïnspireerd	kunnen	bewegen	in	het	uit-
oefenen	van	hun	vak. 

Dansen in je vak
Ik doe dit vanuit de overtuiging dat alles er 
al	is.	Je	hoeft	niets	nieuws	te	creëren	om	je	
oorspronkelijke	zelf	te	zijn.	Wie	zichzelf	echt	
kent	kan	zijn	eigen	koers	bepalen	los	van	de	
mening	en	het	waardeoordeel	van	anderen.	
Dan	ben	je	zó	op	je	gemak	met	jezelf	en	je	
omgeving,	dat	je	kunt	dansen	in	je	vak.

jildouoostenbrug.nl
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OPDRACHT
Houd	in	dit	schema	bij	welke	acties	jij	onderneemt	om	jouw	energie	optimaal	in	te	
zetten	in	je	werk.

Mijn persoonlijke energieplan

1 De basis op orde

2 Energieanalyse

3	 Werkgeluk	check

4	 Gezonde	ruilrelatie

5 Verwachtingen

6 ZIN van het leven

7 Eigen manier

8 Labels plakken

9 

10 Face your dragons

waar ik mee 
ga stoppen

waar ik vooral 
mee doorga

Wat ik nieuw 
ga creëren
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