
Coach jezelf naar succes
Jaar Werkboek

4 weken Challenge



•	
• Hoe serieus neem jij jezelf?
• Wat ben je geneigd vooral aan anderen te geven 
  (aandacht, tijd, zorg, liefde e.d.) en zou jij zelf ook heel        
  goed kunnen gebruiken?

Jij bent ook belangrijk

Focus
10

Sociaal zijn, jezelf kunnen wegcijferen en altijd klaar 
staan voor anderen zijn mooie eigenschappen, en......

Hij luisterde naar de instructie van de stewardess over het gebruik van het zuur-
stofmasker: ‘Zet eerst zelf een masker op en zorg daarna voor de kinderen’. 
Logisch natuurlijk, als hij bewusteloos raakte kon hij niet meer voor hen zorgen.

Geef deze week vooral veel aan jezelf. Verwen jezelf, leg jezelf in de watten. 
Doe iets dat symbool staat voor het feit dat jij jezelf ook belangrijk vindt en 
serieus neemt.



10

• Wie heeft deze week kunnen ervaren dat jij jezelf serieus         
  neemt?
• Wie nog meer?
• Waaraan zag/hoorden/voelden deze personen dat?
• Wat is het belangrijkste effect van dat wat je jezelf  
  hebt gegeven?
• Hoe kun je ervoor zorgen dat je dit regelmatig blijft doen?
• Wat heeft je het meest verbaasd?

Evaluatie



Als je denkt ‘dat kan ik niet’, dan heb je gelijk.
Als je denkt ‘ja, dat kan ik’, dan heb je ook gelijk

• Welke verborgen talenten heb jij?
• Welke kennis en wijsheid ligt er in jou opgeslagen,  
  wachtend op gebruik ervan?
• Wat zou jij willen ontdekken over jezelf?
• Wat zal de wereld gaan merken van die ontdekking?
• Wie in jouw omgeving zal als eerste merken dat jij het  
  gebruikt?

Focus
11

Kies voor deze week één van je nog niet ontwikkelde talenten en ga er iets mee 
doen. Koop bijvoorbeeld het materiaal dat je nodig hebt. Meld je aan voor een 
cursus waarin je je talent onder begeleiding kan ontwikkelen of ga het gewoon 
doen, leef je uit!



Voor de zekerheid geloof ik alles
•  Hoe heb je de afgelopen week werk gemaakt van jouw nieuw  
ontgonnen talent?

• Wat heeft het je opgeleverd?
• Wie in jouw omgeving heeft ervan mee kunnen genieten?

Evaluatie
11

Als jij er niet in gelooft, wie dan wel?



Ik ben geen mislukkeling. Ik heb alleen 10.000 manieren 
gevonden die niet werken.

                                                Thomas Alva Edison

Focus
12

Durf te leren.

Stap 1:Onbewust onbekwaam 
 Je weet nog niet dat je het niet weet of kan
Stap 2: Bewust onbekwaam
 Je weet het en wilt het graag leren
Stap 3: Bewust bekwaam
 Je oefent zodat het steeds gemakkelijker gaat
Stap 4: Onbewust bekwaam
 Je hoeft er niet meer over na te denken, het gaat bijna vanzelf.

Kijk weer eens naar je droom of het doel dat je begin dit jaar hebt opgeschreven.

Doe deze week een stap dichter naar dat doel en doe iets waarvan je weet dat je 

het kan, maar waarvoor je tot nu toe het lef nog niet had gevonden.

• Welke stap ga jij maken?



• Welke uitdaging ben jij deze week aangegaan?
• Wat heb je geleerd uit deze ervaring?
• Wat heb je specifiek goed gedaan?
• Wat ga je de volgende keer nog beter doen?
• Hoe heeft deze stap je dichter bij je doel gebracht?

Leven is het meervoud van lef
                           

Loesje

Evaluatie
12
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Iemand is altijd meer dan het gedrag 
dat hij of zij laat zien

Maskers

• Laat jij zien wie je werkelijk bent?
• Welk masker zet je wel eens op?  
• Wat heb je nodig om het masker af te kunnen zetten?
•  Wie in jouw omgeving zal het eerst zien dat jij dat masker 
hebt afgedaan?

•  Als jij laat zien wie je werkelijk bent, wat zijn dan de  
positieve reacties in jouw omgeving?

Focus

Kies voor deze week één aspect van jezelf dat je méér zou willen laten zien.  
Laat de buitenwereld zoveel mogelijk kennis maken met dat deel van jou. 
Let goed op de positieve reacties hierop!



13

Je kleinste daden hebben vaak grote gevolgen

•  Welk deel van jou heb je de afgelopen week aan de 
  buitenwereld laten zien?
• Hoe heb je dat precies gedaan?
• Wat vond je daarin nog niet zo gemakkelijk?
• Hoe heb je het dan toch voor elkaar gekregen?
• Wat was het effect op je omgeving?

Evaluatie
Van binnen voelde zij zich vaak doodongelukkig en verdrietig. Maar wat de 
buitenwereld zag, was een lachende vrouw. Ze zei nooit: ‘Ik zie het eigenlijk he-
lemaal niet zitten’ of ‘ik voel me heel ongelukkig’. Dat hield ze voor zichzelf. Het 
kostte bakken met energie om het beeld van die opgewekte, ‘met mij gaat het 
altijd goed’-vrouw in stand te houden.



De superman? De prinses van je dromen? 
Het grootste struikelbok in een relatie is vaak dat je partner niet aan 
jouw verwachtingen voldoet. Wat ons het meest teleurstelt is dat onze 
behoeften elkaar niet ontmoeten. 
 
• Welke verwachtingen heb jij van een relatie?
• Welke wensen en verlangens heb je?
• Weet de ander dit van jou? Uit je dat ook naar de ander?
• Durf je te vragen? 

Hoe weet ik wat jij wilt,
als jij het me niet vertelt?

Focus
14

Zet deze week voor jezelf eens op een rijtje wat jouw verwachtingen 
zijn van een relatie.  Kijk dan eerst eens naar wat er van jouw wensen en  
verlangens al is of wordt ingevuld, naar dat wat er wél is. Kijk dan eens naar wat je 
nog mist en graag ingevuld zou willen zien.
Als je een partner hebt, bespreek met elkaar wat leuk, fantastisch, betoverend, 
spannend en liefdevol is in de relatie… en daarna wat je ook nog graag zou 
willen.
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• Hoe was het om te ontdekken wat je graag wilt?
• Wat heeft het opgeleverd om dit met je partner te delen?

•  In welke context van je leven is het nog meer belangrijk je 
verwachtingen en wensen te uiten?

• Wat zal dat je brengen?

Evaluatie
Door omstandigheden was er als kind weinig tijd en aandacht voor hem ge-
weest.  Hij had zich gemakkelijk aangepast en had niet zoveel nodig. Hij stelde 
zichzelf nooit meer de vraag wat hij nu eigenlijk nodig had, waar hij behoefte 
aan had of wat hij nu graag wilde, tot hij een relatie kreeg en zijn partner hem 
hier naar vroeg.  Hij had geen idee…..




