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Pak de regie in je werk en loopbaan
Goed gewerkt vandaag? Geïnspireerd 
en vol energie jouw unieke bijdrage 
geleverd? Of ben je toch niet helemaal 
tevreden over de plek waar je loopbaan je 
naartoe heeft gebracht? Zeg eens eerlijk: 
is de match tussen jouw kwaliteiten en 
je werk nog steeds ‘made in heaven’? Of 
zijn jij en je baan misschien wat uit elkaar 
gegroeid? Dan is het tijd om de regie te 
pakken en krachtige keuzes te maken.

Bij dit boek krijg je de Krachtige Keuze 

Scan en een persoonlijk feedbackrapport. 

De Krachtige Keuze Scan helpt je 

om inzicht te creëren in wat voor jou 

belangrijk is in het werk, en hoe je daar nu 

op scoort. Vanuit dit inzicht kun je gericht 

kiezen om regie te nemen op die dingen 

die voor jou belangrijk zijn in het werk.

Op thema.nl/boek-krachtige-keuzes 
tref je de link naar de scan aan en kun 

je daarnaast aanvullende inspiratie en 

verdieping vinden. Samengevat werk je 

met dit boek concreet vanuit inzicht en 

actie aan het voor jou gewenste resultaat!

In dit boek vind je alle 
ingrediënten die je nodig 
hebt om doelgericht in 
actie te komen: 

Inspirerende interviews 

met mensen die krachtige 

keuzes hebben gemaakt.

Concrete opdrachten 

om direct in beweging 

te komen.

Relevante inzichten 

uit de wetenschap 

praktisch vertaald.

Toegang tot een online 

Krachtige Keuze Scan 

inclusief persoonlijk 

feedbackrapport.
Prof. dr. Jessica van Wingerden is 

directielid bij Schouten & Nelissen, 

research fellow aan de Erasmus 

Universiteit en Visiting Professor 

aan de KU Leuven. Op basis van 

wetenschappelijke inzichten adviseert 

Jessica organisaties hoe zij e� ectief 

eigen regie kunnen stimuleren en 

ondersteunen.

Drs. Janneke Schenning is directielid 

bij Schouten & Nelissen, directeur 

van Schouten University of Applied 

Sciences en PhD candidate aan 

de KU Leuven. Ze is sociale- en 

organisatiepsycholoog en begeleidt 

als facilitator en coach groepen en 

individuen in het maken van krachtige 

keuzes in leven en werk.

Niets houdt je meer tegen. 
Het is echt een kwestie van kiezen! 
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Krachtige keuzes,  
de essentie 
samengevat

Wil je direct scherp hebben wat jij kunt doen om je ideale werk en loopbaan te creëren? 

In dit eerste hoofdstuk lees je een korte en krachtige samenvatting van de essentie van 

dit boek. Zo heb je direct inspiratie hoe jij impactvol regie kunt nemen in je werk en je 

loopbaan. Aan het einde van dit hoofdstuk lees je hoe je de verschillende onderdelen in 

dit boek en de bijbehorende online Krachtige Keuze Scan kunt gebruiken.

Je droombaan vinden
Jij en je werk, een ‘match made in heaven’? Dat is natuurlijk maar de vraag. Het antwoord 

hangt af van verschillende factoren. Niet alleen of die baan geweldig is, maar ook van de 

plek die werk in jouw leven inneemt. Leef je om te werken, of werk je om te kunnen leven? 

Krachtige keuzes maken in werk en loopbaan start daarom met het in kaart brengen van 

essentiële gebieden in je leven. Dus niet alleen het werk zelf, maar juist ook alles daar-

buiten. Denk bijvoorbeeld aan thuis, financiën, gezondheid en vrije tijd. Bedenk wat voor 

jou belangrijk is in het leven, zodat je bewust kiest voor werk dat daaraan kan bijdragen.

Een volgende slag om te maken is het beantwoorden van de vraag waarom je kiest voor 

het werk dat je nu doet. Je salaris kun je op verschillende plekken verdienen, maar waar-

om juist op deze manier? Is dat omdat de dingen die je dagelijks doet hand in hand gaan 

met jouw passie en energie? Of staat de organisatie waar je voor werkt voor iets waar jij 

graag aan bijdraagt? Kortom, weten wat voor jou belangrijk is in het leven en specifiek in 

het werk, helpt je om regie te nemen. Grote en kleine veranderingen kunnen veel impact 

hebben om een voor jou optimale match te creëren. De optimale match gaat niet zozeer 

over ambities en dromen die groots en meeslepend zijn, het gaat om jouw waarden en 

geluk in het leven.
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Weet wat je kan
We worden allemaal geboren met unieke talenten, met eigenschappen en kwaliteiten 

waarin we uitblinken. Doen waar je goed in bent, zorgt ervoor dat je plezier hebt in je 

werk. Met plezier en energie kunnen werken maakt dat het je makkelijker af gaat om je 

doelen te realiseren. Het inzetten van je talent geeft energie. Weet jij wat jouw unieke 

talenten zijn? Dat lijkt een eenvoudig te beantwoorden vraag, maar vaak vinden we het 

lastig om van onszelf te zeggen waar we goed in zijn. Wat ons goed af gaat, daar staan we 

vaak niet lang bij stil. Anderen zien soms beter dan jij waar jouw talenten liggen. Je kunt 

die blik van anderen gebruiken. 

Weten waar je goed in bent en wat je graag doet, maakt je wendbaar. Zoals eerder gezegd, 

kun je jouw salaris op meerdere manieren en plekken verdienen. Dat klinkt mooi, maar 

je voelt dat vooral als je weet waar je heel goed in bent en weet waar jij een bijdrage 

kunt leveren. Als je in je werk vertrekt vanuit jouw talent, dan zijn er vaak verschillende 

mogelijkheden om waarde toe te voegen. Dat beperkt zich meestal niet tot een functie 

of rol. Kortom, alle reden om in te zetten op waar je van nature al goed in bent. Dus niet 

focussen op de dingen die je minder goed af gaan, maar energie investeren om van je 8 

een 9 te maken.

Drie tips om je talent in kaart te brengen

1 Kijk eens terug naar je schoolrapport, waarin blonk je uit?

2 Vraag feedback aan iemand die dicht bij je staat. Wat is volgens hem/haar jouw 

unieke talent?

3 Waarover krijg je complimenten in je werk?

Vraag eens aan mensen om je heen waar ze jou echt sterk in vinden. 
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Het verschil maken
Ervaar je momenteel dat je door het inzetten van jouw talenten het verschil maakt? Als 

het antwoord ja is, dan is dat heel mooi. Het is echter niet vanzelfsprekend. En het kan zijn 

dat het nu wel zo is, maar dat je voorziet dat veranderingen en ontwikkelingen wellicht 

roet in het eten kunnen gooien. Denk maar eens aan mogelijke technologische en econo-

mische veranderingen die de samenleving en ook jouw werk raken. Ook een mogelijke 

verandering van jouw eigen interesses maakt dat het niet vanzelfsprekend is dat jij het 

verschil wil blijven maken in je huidige werk. Het is daarom belangrijk om regelmatig om 

je heen te kijken en je af te vragen hoe alle ontwikkelingen jouw werk mogelijk kunnen 

beïnvloeden. Dat maakt dat je in staat bent om zelf te kiezen, in plaats van dat een ander 

dat voor jou doet.

Wanneer je het verschil kunt maken door je talenten in te zetten in een omgeving waaraan 

je wilt bijdragen, dan zul je ervaren dat je werk betekenisvol is. De impact van zichtbaar 

toegevoegde waarde kunnen leveren gaat verder dan het werk. Zo laat onderzoek zien dat 

het ervaren van betekenisvol werk ook invloed heeft op je welzijn en geluk in het leven. 

De andere kant van de medaille is dat het ervaren dat je werk niet betekenisvol is, kan 

leiden tot demotivatie en ziekte. Het ervaren van betekenisvol werk is dus geen luxe die 

alleen weggelegd is voor de happy few, maar een randvoorwaarde voor medewerkers op 

alle niveaus en functies binnen organisaties. Ervaar jij je werk momenteel als betekenis-

vol? Aan de hand van vier simpele vragen kun je toetsen of dat voor jou het geval is:

1 Sluit je werk momenteel aan op wat belangrijk is voor jou?

2 Kun je in je werk jouw talenten inzetten?

3 Weet je of en hoe je het verschil maakt?

4 Waar maak je graag het verschil?
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competentie

zingevingverbondenheid

autonomie
Talenten

Waar ben ik goed in en  
wat doe ik graag?

Werkomgeving
Waar maak ik het verschil?

Waarden
Wat is belangrijk voor mij?

WAAROM?WAAR?

WAT?HOE?

Bijdragen
Hoe maak ik het verschil?
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Kies!
Wat is de conclusie over jouw werk na het beantwoorden van de vier vragen over bete-

kenisvol werk? Wellicht ben je momenteel niet helemaal enthousiast meer over je werk, 

maar houdt het gemak dat je iedereen kent en de zekerheid dat je inkomsten hebt je 

vast in de huidige situatie. Uit onderzoek weten we dat mensen zich sterker laten leiden 

door de angst iets te verliezen, dan door het idee iets te kunnen winnen. Hoewel we ook 

allemaal weten dat angst niet altijd een goede raadgever is. Het vraagt lef om risico’s te 

nemen en het onbekende op te zoeken. Misschien is een goed startpunt de vraag of je 

jezelf en je omgeving kunt uitleggen waarom je graag in je huidige werkomgeving blijft. 

Komt je commitment voort uit loyaliteit aan je huidige collega’s, maar niet uit jouw inte-

resse en passie? Of is je commitment wellicht gedreven vanuit de ego-strelende gedachte 

dat de organisatie niet zonder jou kan? Als je jezelf hardop hoort uitspreken waar jouw 

commitment vandaan komt, ben je dan zelf overtuigd? Merk je dat je jezelf niet helemaal 

geloofwaardig vindt klinken? Dan is het tijd om grondig te onderzoeken waar die twijfel 

vandaan komt, zodat je bewust kunt kiezen. Als je je bewust bent van jouw kwaliteiten en 

de waarde die je voor anderen kunt toevoegen, dan heb je een stevige basis om nieuwe 

situaties tegemoet te treden en krachtig te kunnen kiezen. Dat klinkt spannend, maar dat 

heb je natuurlijk al heel vaak in je leven gedaan. Soms klein, soms groot. Op die ervaring 

kun je terugvallen als het even lastig is.

Spreek het antwoord op de volgende vraag hardop uit:

Waarom blijf je met plezier in je huidige werkomgeving?

Klonk dit overtuigend? Of moest je erg hard nadenken?
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Aan de slag!
Een keuze kan nog zo krachtig lijken, maar uiteindelijk gaat het erom dat je van kiezen 

naar actie komt. Het maken van een concreet plan (je kent ze wel: met een tijdlijn en 

concrete acties) helpt je om stap voor stap dichterbij te komen. Proactieve doelen stellen 

is hierbij een effectieve aanpak. Om tot goede proactieve doelen te komen is het nodig 

om je eerst bewust te worden van een toekomstige wenselijke werksituatie. Vervolgens 

zul je concrete en haalbare doelen moeten stellen die daaraan bijdragen. Daarbij maak je 

concreet hoe je jouw doel wilt bereiken, en welke middelen je nodig hebt. Uiteraard volgt 

dan het moment om echt in actie te komen en aan de slag te gaan. Makkelijk gezegd, maar 

nu moet je het ook werkelijk gaan doen. Vaak vinden we voldoende argumenten waarom 

het nu even niet mogelijk is om in beweging te komen. Die argumenten of smoezen wil 

je natuurlijk vooraf tackelen, zodat je jouw doelen succesvol zal bereiken. Je wilt van de 

‘ja maar’ naar de ‘en toch’! En omdat onze omgeving in ontwikkeling blijft, helpt het ook 

om niet alleen een plan A maar ook een plan B en plan C te maken. Een plan A gaat over 

wat je morgen in je huidige werk wilt veranderen. Een plan B kan gaan over het toewer-

ken naar andere functies of rollen, en je plan C is misschien wel gericht op een andere 

rol binnen een andere organisatie en/of sector. Sta je na het lezen van de inleiding in de 

startblokken? Lees dan verder, zodat je direct stap voor stap tot meer regie in je werk en 

loopbaan komt!

Plan A | Plan B | Plan C

Doel

Wanneer bereikt

Actie? Wanneer? Hoe? Met wie? Welk resultaat? Opmerkingen

19-KK-DRUKKER.indb   13 14-01-19   14:05



14

Gebruiksaanwijzing
Met het lezen en doorleven van dit boek bouw je stap voor stap aan een stevige basis 

om krachtige keuzes te maken in het nemen van regie in je werk. In ieder hoofdstuk ne-

men we je mee in een inhoudelijk deel, waardoor je de onderwerpen in een breder kader 

kunt plaatsen. Wetenschappelijke literatuur en onderzoek vormen de basis voor dit boek, 

waarbij we heel concreet de vertaalslag van wetenschap naar praktijk maken. We leggen 

je ook een aantal concrete vragen en opdrachten voor waarmee je zelf aan de slag kunt. 

Omdat iedereen zo zijn voorkeuren heeft in de manier waarop je aan de slag gaat, werken 

we met opdrachten die een beroep doen op je hoofd, hart en handen. Ofwel, soms moet 

je ergens eens goed over nadenken, soms een goed gesprek aangaan of je mouwen op-

stropen en aan de slag gaan in de praktijk. Elk hoofdstuk laat je ook zien hoe je krachtige 

keuzes kunt maken op basis van ervaringen die anderen met je willen delen. Die erva-

ringen lees je in de persoonlijke verhalen die je in elk hoofdstuk aantreft. Dat geeft niet 

alleen inspiratie, maar ook meer inzicht in wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast lees je 

in elk hoofdstuk expertkaders, die je meer verdieping geven in de achtergronden van de 

verschillende thema’s.

Bij dit boek krijg je de Krachtige Keuze Scan en een persoonlijk feedbackrapport. De 

Krachtige Keuze Scan helpt je om inzicht te creëren in wat voor jou belangrijk is in het 

werk, en hoe je daar nu op scoort. Vanuit dit inzicht kun je gericht kiezen om regie te 

 nemen op die dingen die voor jou belangrijk zijn in het werk. 

Op thema.nl/boek-krachtige-keuzes tref je de link naar de scan aan en kun je daarnaast 

aanvullende inspiratie en verdieping vinden. Samengevat werk je met dit boek concreet 

vanuit inzicht en actie aan het voor jou gewenste resultaat!

1 inzicht 2 activatie 3 resultaat
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Klik hier om te bestellen >>>

https://www.thema.nl/boek-krachtige-keuzes/
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