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W E L K O M

"Every new beginning comes
from some other beginning's
end."
- Dan Wilson
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Welkom!
Dus jij vond het ook weleens tijd worden om te werken vanuit je
talenten? Wat ontzettend goed om te horen! Uiteraard wil ik je
bedanken voor het downloaden van dit e-book. Ben je er klaar
voor om te ontdekken wie je bent, waar je talenten liggen en
welk werk je het beste bij je aansluit? Lees in dit e-book hoe je
dat voor elkaar kan krijgen! Alle antwoorden die je zoekt over
wie je bent en wat je kan zitten allang in je, ik help je alleen
maar met ze naar boven te halen.
Jezelf herontdekken is een prachtige reis. Maar zoals bij iedere
reis kunnen er hindernissen op de route zijn. Niet iedere stap zal
even comfortabel aanvoelen. Ik zal je ook de tools meegeven
hoe je daar mee om kan gaan. Hoe je kan gaan 'omdenken' om
vervelende gebeurtenissen om te zetten naar leermomenten.
Mocht je des ondanks behoefte hebben om met een
loopbaancoach te praten over zo'n leermoment, of allicht het
hele traject, schroom dan niet om contact met me op te nemen.

Wat is dit e-book niet?
Je zal merken dat ik, in tegenstelling tot anderen, niet met een
mega praktisch verhaal kom aanzetten. Ik wil je namelijk niet
vertellen wat je moet doen, daar ben je slim genoeg voor om
dat zelf te bedenken. Ondanks dat ik je waarschijnlijk niet ken
heb ik vertrouwen in je. Je kan dit. Daarom wil ik je de tools en
kennis meegeven zodat jij zelf kan gaan bepalen hoe je bij je
talenten komt en hoe je die wilt gaan inzetten. Coachen draait
er om dat de oplossingen uit de persoon zelf komen, niet om
voorgekauwde oplossingen aan te bieden. Wat je dus niet
hoeft te verwachten zijn opdrachten als 'maak een lijstje' of
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'schrijf dit eens op'. Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk mag je
lijstjes maken. Maar dan moet het jouw idee zijn, niet mijn idee.
Gebruik dit e-book als een gids in je zoektocht naar je talenten
en jezelf. Hoe je de route bewandelt, die keuze is aan jou.

Millennials
Er lijkt een nieuwe generatie aan te komen. Een generatie die
niet meer alles voor lief neemt. Een generatie die wil dat
werken ook een impact heeft. Dat je het ergens voor doet. Het
idee om veertig jaar lang in een 'cubicle' opdrachten voor de
baas uit te voeren verliest steeds meer aanhang. Daarnaast
verandert de economie waardoor oude beloften die gemaakt
zijn over hoe de arbeidsmarkt werkt niet meer op gaan. Ook
oude structuren over hoe je een bedrijf moet runnen beginnen
te vervagen, zeg maar dag tegen de stropdas en hallo tegen
flexwerken. De wereld is aan het veranderen. Hoe vind je door
de wildernis jouw plek? Ik verwelkom hierbij dan ook graag de
millennial generatie. Authenthiek zijn en werken vanuit je talent
kan je als millennial helpen je positie in de arbeidsmarkt te
herdefiniëren.
De wereld heeft jouw talenten nodig... #juistnu

Op het plaatje links zie je de afbeelding die hoort bij
de video 'Millennials, de verloren generatie?'. In deze
video neem ik kort verschillende overtuigingen over
deze doelgroep door. Is alle hoop verloren voor deze
nieuwe generatie?
Klik op het plaatje links, om de video te starten.
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Waarom werken vanuit je talent?
Waarom zou je niet willen werken vanuit je talent? Dit klinkt
toch logisch?! Toch doen we het minder vaak dan we denken.
Veelal doen we werk waar we gaandeweg beter in worden, we
vergroten onze vaardigheden. Maar hoe zit dat dan met die
talenten van me? Kan ik daar dan straks mijn brood mee gaan
verdienen? Ons gevoel en ons verstand lijken met elkaar in
conflict. Hebben we niet geleerd dat het beter is om de
gangbare route te volgen? Om de veilige weg te kiezen?
Tevens hebben we ook te maken met een 'prestatie'
samenleving. Veelal koppelen we ons beroep aan onze
persoonlijkheid. Daarmee bedoel ik aan te geven dat we ons
meten aan onze status op de sociale ladder. Simpel gesteld;
Stel je komt een oude schoolvriend(in) tegen die je al in geen
twintig jaar hebt gezien. Je raakt aan de praat en al vrij snel
vraag je wat de ander voor werk heeft. Betrap je jezelf er
weleens op dat je een beetje afgunst hebt voor de mensen die
hoger op de sociale ladder zijn geklommen? Of keek je
misschien juist neer omdat ze nu maar interieurverzorgster is?
Inkomen en sociale status lijken soms belangrijker te zijn voor
het kiezen van een studie of loopbaanrichting dan zingeving en
persoonlijk geluk. Hierdoor kan het gebeuren dat je in een
vakgebied terecht bent gekomen dat maar 'meh' is. En dat is
zonde. Want laten we eerlijk zijn, is het hebben van een hogere
sociale status en bijbehorend salaris nou echt hetgeen dat jou
motiveert? Waarschijnlijk niet.
Betaald krijgen waar je goed in bent. Werk doen dat natuurlijk
aanvoelt voor je. Werkzaamheden verrichten waar je de
meerwaarde van inziet. Daar gaat dit e-book over. Over hoe jij
in je kracht kan gaan staan en de wereld, op jouw manier, een
beetje een betere plek kan maken.
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Dus... waar wacht je nog op? Laten we aan de slag gaan... het
wordt eens tijd!
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"You where born an original.
Don't die a copy."
- John Mason
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Stap 1 : Hoe was je als kind?
Allicht had je deze vraag niet verwacht. Want waarom is het
belangrijk om te weten hoe je als kind was om te achterhalen
wat je talenten zijn? Meer dan dat je denkt. In dit hoofdstuk ga
ik beschrijven hoe we ons ontwikkelen als mens en hoe het
'kind zijn' meer waardevolle informatie bevat dan dat je in
eerste instantie zou denken.

Matroesjka
Mijn eerste reactie zou zijn, als ik ook niet zou weten wat dat
woord zou beteken, 'Proost!' of 'Gezondheid!'. Maar nee,
matroesjka is geen Russische manier om te proosten. Ik heb
het over die kleine Russische poppetjes. Zo'n poppetje waar
dan een poppetje overheen gaat. En dan nog één. En nog één.
Die poppetjes. Je weet waarschijnlijk nu precies waar ik het
over heb. Maar waarom zijn die matroesjka's nou zo belangrijk?
Ga ik je vertellen.

Een matroesjka, (ru: Матрёшка) in Nederland vaak
ook baboesjka genoemd, is een holle houten pop die
onderdeel is van een reeks steeds kleinere in elkaar
passende poppen. De poppen kunnen opengemaakt
worden door middel van een naad in de "buik",
behalve het kleinste, dat vaak als baby is beschilderd.
Een matroesjka bestaat doorgaans uit zeven of acht
poppetjes, maar ook andere aantallen komen voor.
De prijs van de poppen is afhankelijk van het aantal
poppetjes in de set (variërend van vier tot enkele
tientallen), de kwaliteit van de afbeelding en de
onderwerpen. Het zijn geliefde souvenirs bij de
toeristen die Rusland bezoeken.

Matroesjka poppetjes (bron: Pixabay)

bron : Wikipedia
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Ons karakter vormt zich naarmate we ouder worden. Op het
moment dat we geboren worden zijn we zowel
voorgeprogrammeerd op ons leven op aarde als dat we
blanco zijn. Een deel van ons karakter wordt namelijk
samengesteld vanuit de karaktereigenschappen van onze
ouders. Dit zijn onze genetische karaktereigenschappen
waarmee we reageren op gebeurtenissen in de
buitenwereld. Dat deel is dus ingevuld. Een ander groot deel
is nog niet ingevuld, namelijk welk sociaal gedrag wenselijk
is binnen de groep. Dat deel leer je door de jaren heen.
Aan wat voor eigenschappen mag je denken als je het over
je genetische karakter hebt? Nou ja, kijk eens naar je ouders
bijvoorbeeld. Maar da's niet voldoende, want ook zij laten
gedrag zien dat ook deels is opgebouwd uit sociaal
wenselijk gedrag. Denk eens hoe je in noodsituaties handelt.
Vlucht je of vecht je bijvoorbeeld? Lijk je hierin meer op je
vader of op je moeder? Of hoe je met stress kan omgaat?
Ben je van nature naïef van aard of wantrouw je snel je
omgeving? Vergeet levensgebeurtenissen in je leven
waardoor je je houding bent gaan veranderen. Wat deed je
als kind? Wat is je natuurlijke reactie? Het kan goed zijn dat je
die vrolijk cadeau hebt gekregen bij je verwekking. Iets met
DNA. En bloemetjes en bijtjes. Maar daar gaat dit e-book niet
over.
Voordat ik de matroesjka ga behandelen wil ik nog één
wazig concept met je doornemen. Over een derde partij die
je gedrag en je karakter beïnvloeden. Namelijk je ziel. Het is
een ongrijpbaar principe. De enige concrete vergelijking die
je kan maken is tussen iemand die leeft (en dus een ziel
heeft) en een zombie. Er lijkt iets te zijn dat besloten heeft
om jouw lichaam te gebruiken tijdens het leven hier op deze
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planeet. Het klinkt allicht wat zweverig, maar toch voelen de
meeste van ons dat er iets moet zijn dat als kapitein van het
mensenlichaam dient. De ziel, levensenergie, innerlijke ik,
geweten, onderbewuste... geef het beestje een naampje. Een
deel in jou dat ongeacht waar en wanneer je geboren wordt
identiek is. Dat deel in je dat authentiek is. Misschien voel je
aan waarover ik het heb. Misschien nog niet. Geen paniek,
behandelen we later in dit e-book.
Zouden we het dan eindelijk gaan hebben over de
matroesjka poppetjes? Jazeker. Geduld wordt beloond. Zoals
je net gelezen hebt bepalen gebeurtenissen en de sociale
omgeving ons gedrag. Hoe zit dat dan precies?
Vanuit de evolutietheorie kunnen we het één en ander
verklaren. Zodra we geboren worden binnen een
gemeenschap zijn we, los van ons aangeboren karakter en
ziel, ons nog totaal niet bewust van de sociale regels. Als je
als baby honger hebt om drie uur 's nachts dan zet je het op
het brullen. Een baby denkt niet na over de gevolgen voor
het gezin of de slapeloosheid van de buurman. Dat is voor de
overleving van een baby ook nog niet nodig. Een baby is
volledig afhankelijk van de moeder en dient haar ten alle
tijden op te trommelen wanneer de baby dat nodig acht.
Hoeven wij als volwassenen niet te proberen. De baby denkt
nog niet na over de consequenties van het gedrag dan wel
over acceptatie van de groep. Het is wel zo dat een baby
veel lichamelijk contact en zorg nodig heeft om te overleven.
Het zou dan in theorie contraproductief zijn om tot last te
zijn van de omgeving. Gelukkig heeft de evolutie daar over
nagedacht en heeft deze baby's echt super schattig
gemaakt zodat iedere volwassenen direct compassie toont
jegens de baby. Kijk, da's handig.
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