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Sinds ik in 2016
besloot om een
zomerboek te maken,
zet ik elke zomer een
intentie. Drie
woorden die voor mij
centraal staan
gedurende de
zomermaanden.
Het helpt me te focussen op dat wat ik
belangrijk vind. En het maakt dat ik
bewuster ben van wat ik doe en niet doe.
In 2016 waren het ontspanning, inspiratie
en fun. In 2017 creatie, ontspanning en
vertragen. In 2018 zelfreflectie, groei en
delen.
En dit jaar kies ik voor liefde, creatie en
vrijheid.
Ik gaf mezelf vorig jaar een onwijs mooi en
kostbaar cadeau gegeven: een coach. Een
coach die me hielp bij mijn
ZELFREFLECTIE. Want natuurlijk zitten
alle antwoorden al in mij, I know. Maar die
antwoorden zelf naar boven krijgen, is
verdomd moeilijk. Ook voor mij. Ondanks
dat dat is wat ik dagelijks met anderen
doe. Voor mezelf is het nu eenmaal een
heel ander verhaal.
En dus schakelde ik hulp in. Om mijn
dromen weer op scherp te zetten. Waar
word ik écht blij van? Wat heb ik nodig om
een balans te brengen in mijn werk en mijn
privéleven die voor mij goed voelt, die
voor mij werkt? Wat belemmert me? Wat
houdt me tegen? Hoe ga ik die obstakels
uit de weg ruimen? Hoe ga ik het wél doen?

En niet alleen dat, ik heb een ander nodig
om me uit te dagen. Om nog grootser te
dromen. Om net een stapje verder te gaan.
Om te GROEIEN dus. Persoonlijk en op
business vlak. Want man, wat deed ik een
inzichten op. Over mezelf en over mijn
business. Ik maakte stappen die ik anders
nóóit gezet had (ik organiseerde o.a. 2
succesvolle events) en besloot om mijn
business om te gooien.
Iets wat al langer sluimerde. Waar ik
stiekem al eerder van droomde. Maar waar
ik maar geen werkelijkheid van maakte.
Omdat ik het rete spannend vond. En tal van
beren zag. Aannames deed. En mezelf van
alles wijs maakte.
En jee, wat is het heerlijk om nu wederom
zelf weer vol te kiezen voor wat me blij
maakt. Loslaten was eng. Loslaten is
heerlijk.
Daartoe wil ik ook jou uitdagen, ook deze
zomer weer. Met het zomerboek. Waarin ik
tips geef hoe je zonder stress je voorbereid
op vakantie, optimaal geniet tijdens je
vakantie en de vakantievibe langer
vasthoudt.
En ik daag je ook uit om op
ontdekkingstocht te gaan in je eigen
dromen. Ik help je weloverwogen knopen
door te hakken.
Het wordt een mooie zomer.
Geniet er van!

Ja, ik weet de juiste vragen heus te stellen.
Maar ik heb een ander nodig om mijn
antwoorden te vinden.

Wat is jouw intentie voor deze zomer?

Hang een
passende
afbeelding op als
daily reminder
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Vakantietijd!!! We kijken er weken naar
uit. Maar als het dan zover is, slaat bij
menigeen de stress toe. Er moet nog zó
veel gebeuren! En moet nog zó veel
worden gedaan! Er moet nog zó veel af!
De paniek slaat toe, hoe ga je dat in
hemelsnaam voor elkaar krijgen?! Bye
bye voorpret, hello stress!

Herkenbaar? Ik ga je helpen. Helpen om
het dit jaar anders te doen. Om dit jaar
super relaxt aan je vakantie te beginnen.
Om helemaal zen die auto in te stappen op
weg naar Zuid-Frankrijk, het vliegtuig in
richting Turkije, heerlijk ontspannen in je
luie stoel in de tuin neer te ploffen, of hoe
jij dan ook maar je vakantie door gaat
brengen dit jaar. Klinkt goed, toch? Ok,
daar gaan we dan!
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Maak TIJDIG een REALISTISCH plan
Begin ruim van tevoren met een plan te
maken. Een overzicht van welke taken je
nog allemaal te doen hebt. Kijk wat je
wanneer wilt doen. Zijn er zaken die je kunt
delegeren, die een ander (tijdelijk) van je
over kan nemen? Schrijf ALLES op. Dat zorgt
dat het niet meer in je hoofd zit. En dat
geeft rust!!! Bovendien voorkomt het dat er
opeens nog iets naar boven schiet in je
hoofd: “Oh, shut, dat moest óók nog!!!!”.
En kijk dan kritisch: is dit plan realistisch? Is
het haalbaar om alles nog voor je vakantie
te doen? Geeft je plan ruimte voor
onverwachte zaken? Houdt je plan er
rekening mee dat je voor sommige punten
afhankelijk bent van anderen? Is er ruimte
als sommige projecten misschien meer tijd
vragen dan dat je nu inschat?

Draag TIJDIG je werk over
Sorry, je bent vervangbaar! Ja, echt, je wilt
het misschien niet horen, maar het is echt
zo. Kijk daarom welke taken je over kunt
dragen gedurende je vakantie aan een
collega, zodat niet alles zich ophoopt
tijdens je vakantie. En draag dan ook
TIJDIG over. Dat betekent dus niet pas op
de laatste dag voor je vertrek. Ga het liefst
al een week van tevoren zitten met je
collega en loop samen door de taken heen
die je overdraagt. Bespreek ook of je
collega die wellicht al een paar dagen voor
je vertrek over wilt nemen. Dat geeft je
collega de mogelijkheid om nog vragen te
stellen en jou de ruimte om rustig andere
zaken af te ronden. Oh ja, wees dan wel
(voor)bereid om hetzelfde te doen voor je
collega als die op vakantie gaat!

Ruim op! Zo kom je fijn weer terug
en weet je ook zeker dat je niks
over het hoofd hebt gezien.
~Sanne
Licht tijdig collega’s en klanten in
Door collega’s en klanten tijdig te
vertellen wanneer je op vakantie bent,
voorkom je dat ze precies op de dag voor
vertrek nog met iets héél belangrijks
komen. Vertel ze bovendien ook wanneer
het laatste moment is dat ze nog met
verzoeken bij je kunnen komen. Heb jij
twee dagen nodig om voor een klant nog
iets geregeld te krijgen? Laat je klanten
dan weten dat ze uiterlijk tot 3 dagen vóór
je vertrek nog met verzoeken kunnen
komen (maar het liefst natuurlijk eerder).
Oh, en laat ze (klanten én collega’s!) ook
even weten bij wie ze gedurende je
vakantie terecht kunnen, wel zo
vriendelijk.
Zet je out-of-office een paar dagen eerder
aan
Zo verwachten mensen die je mailen, niet
meer dat je nog reageert voordat je
vertrekt. Aan jou om te bepalen of je toch
nog wat met dat mailtje doet, of dat het
lekker mag wachten totdat je weer terug
bent. Kortom: jij bepaalt! En dat is fijn!!!
Lees in dit inspiratie-artikel wat jij in je
out-of-office kunt zetten.
Neem een dag eerder vrij
En dan bedoel ik ook écht vrij. Niet naar
kantoor, geen laatste puntjes afronden. Zo
kun je volledig op je gemak die laatste dag
thuis alles daar in orde maken een hoeft
dat niet ’s avonds nog in a hurry.

Neem afstand om de grotere
verbanden weer te zien, ga lopen of
fietsen. Relativeer en bepaal
vervolgens wat je nog wilt doen.
Als ik dit niet doe, worden m'n
lijstjes te lang
~Nicolien
Doe één ding tegelijk
Ga niet als een kip zonder kop rondrennen
en van alles tegelijk doen om alles maar af
te krijgen. Stop! Lees even terug. En ga
vervolgens één ding tegelijk doen. Dat
betekent dus ook: niet aan al die andere
dingen denken die óók nog moeten
gebeuren (als het goed is, heb je die toch al
opgenomen in je plan). FOCUS! Dat geeft
rust en bovendien werk je meer
geconcentreerd, waardoor je uiteindelijk
effectiever werkt. En dus zaken juist sneller
af kunt handelen.
Pak al vanaf twee weken van tevoren geen
nieuwe dingen op
Want zodra je met iets nieuws begint, haal
je je altijd meer op de hals dan dat je van
tevoren kunt overzien. Onthoud: je bent aan
het afbouwen, aan het zorgen dat je
onbezorgd en relaxt op vakantie kunt. Dus
dat betekent: geen nieuw werk erbij!
Zorg voor voorpret!
Bedenk al voordat je vertrekt wat je gaat
doen op vakantie. Dat kunnen concrete
activiteiten zijn, maar ook het vooruitzicht
om simpelweg niks te doen. Heerlijk hangen
in een hangmat met een goed boek.
Uitgebreid dineren in dat ene leuke
restaurantje. Of elke dag zwemmen in zee.
Maakt niet uit. Als het vooruitzicht jou maar
happy maakt. Hoogtepunten om naar toe te
leven, het helpt om de tijd vóór je vertrek
relaxter door te komen.

Ik kijk een maand van tevoren welke
taken/klussen ik afgerond wil of moet
hebben. Dit geeft focus bij het kiezen uit
het totaal en maakt dat ik zeer
ontspannen de deur achter me dicht
trek. Alles wat ik had kunnen voorzien is
onder controle!
Go with the flow
~Erica
Er kan altijd wat mis gaan, shit happens.
Houd daar dus rekening mee en maak je er
niet al te druk over. Gebeurt er wat
onverwachts? Bedenk wat er in JOUW
macht ligt om NU te DOEN. Doe dat nu en
ga dan weer door, verder kun je er kennelijk
niks mee, dus doe dat dan ook niet!
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De zomer geeft je gratis & voor niks een positieve vibe. Maar wist je dat je je brein ook kunt
trainen om een blij brein te worden? Dopamine is het stofje in onze hersenen dat maakt dat we
ons fijn voelen. Elke keer dat ons brein een dopamineshot krijgt, worden er nieuwe verbindingen
in de hersenen gelegd die ons stimuleren om het 'dopamine-gedrag' te herhalen. Oorspronkelijk
was dat om te leren overleven: zagen we een prooi en wisten we die te vangen: dopamine! Wisten
we te ontkomen aan een ijsbeer: dopamine. Inmiddels hoeven we niet meer te leren overleven.
Maar leren genieten mag nog steeds. Het brein reserveert dopamine overigens wel voor nieuwe
informatie. Dus belangrijk om regelmatig ons brein met nieuwe activiteiten te voeden.

Typisch zomerse geniet momenten
Chaos op Schiphol en jouw
vliegtuig vertrekt precies op tijd

Hollandse aardbeien eten met een
goede dot échte (!) slagroom

De file die net weer begint te
rijden als jij er aan komt

In alle rust nieuwe inspiratie
opdoen voor....

Als het je lukt om die ene grote
golf te pakken met je surfplank

Eindelijk dat boek uitlezen wat al
zo lang op je nachtkastje lag

Als je het laatste vrije plekje op het
terras weet te bemachtigen

Lange avonden buiten zitten met
vrienden

Buiten met een boekje als de
vogeltjes fluiten

In de schemering vleermuizen zien
vliegen

Welke nieuwe dingen wil jij deze zomer gaan ondernemen?

Plan deze
dingen in, zodat
je ze ook echt
gaat doen
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Ok, hopelijk ben je met de eerdere tips nu
lekker relaxt op de plek van bestemming
aangekomen. Dan kan nu het grote
genieten gaan beginnen! Of niet? Is dat
stemmetje in je achterhoofd wat je zo
fijntjes herinnert aan je werk ook
meegereisd? En laat zich dat horen op
momenten dat jij er niet op zit te
wachten?

Check alleen je mail wanneer jij dat wil
Ikzelf vind het heerlijk om 1 moment per
dag/2 dagen tijdens de vakantie mijn mails
te checken. Dit doe ik voordat iedereen op
is. Ik reageer op de meest noodzakelijk
mails. Maximaal een half uurtje besteed ik
hieraan. Zo voorkom ik dat ik bij thuiskomst
heel veel achterstallig onderhoud heb. Dat
geeft mij rust en niemand heeft er last van.

Want let wel: denken aan werk tijdens je
vakantie is niet verboden! Niemand die je
verbiedt om met je werk bezig te zijn. Zelf
heb ik dat juist tijdens de vakantie, als ik
volkomen ontspannen ben, de meest
geniale ideeën opborrelen. AND I LOVE IT!
De grote vraag is in welke mate JIJ met je
werk bezig WILT zijn. En KUNT zijn, om
toch ook in die relaxmodus te blijven.

Zet je telefoon op vaste tijdstippen aan
Of laat hem helemaal uit, dat kan natuurlijk
ook. Laat de thuisblijvers wel weten hoe je
wél bereikbaar bent, mocht er échts iets
dringends zijn. Zo voorkom je dat je tijdens
die relaxte siësta gestoord wordt door een
klant of je collega die de verkeerde
sneltoets van zijn telefoon indrukt.

Verlaat al die appgroepjes
Zit jij in whatsappgroepen van je werk?
Verlaat die dan tijdens je vakantie. Jij zit
toch niet te wachten op al dat geneuzel
over een kapotte airco of de vraag wie er
deze lunchpauze mee naar buiten gaat? Na
je vakantie kun je jezelf weer (laten)
toevoegen (of niet).
Stem af wanneer je wél bereikbaar bent
Is het écht niet mogelijk om tijdens je
vakantie helemaal geen contact te hebben
met je werk? Of word jij daar zelf écht heel
erg onrustig van? Stem dan met collega’s,
je vervanger en baas af wanneer je wél
bereikbaar bent en hoe. Vaste dagen, een
vast moment op de dag. Op die manier
neem jij de regie in handen, de
achterblijvers weten wanneer ze je kunnen
bereiken en jij weet dat je de rest van de
tijd dus NIET bereikbaar hoeft te zijn. En
houd je daar dan vervolgens ook aan!

Ik heb afgelopen meivakantie voor
het eerst de synchronisatie van
mijn zakelijke email uitgezet op
mijn SmartPhone die ik zowel privé
als zakelijk gebruik en altijd bij me
heb. Is een open deur, maar nooit
gedaan en het was een wereld van
verschil!
~ Bram
Het is oké om niets te doen
Dikke kans dat jij in het dagelijkse leven
heel veel moet. Of in ieder geval vindt dat
je heel veel moet. Maar hé, nu is het
vakantie, dus er hoeft helemaal niks. Laat
"moeten" thuis en neem "willen" mee.
Ga sporten
Uit een groot Europees onderzoek van
Expedia blijkt dat meer dan een kwart
(27%) van de Nederlanders zegt dat
sporten voor hen één van de beste
manieren is om te ontspannen tijdens de
vakantie. Sporten verlaagt bovendien het
niveau van stresshormonen in je lichaam,
waardoor je direct in een meer ontspannen
modus komt. Goed om de vakantie dus mee
te beginnen!
Laat je mailbox bijhouden door een
collega
Zo kunnen de urgente zaken worden
opgepakt en krijgen "brandjes" geen kans
te ontstaan. Die zekerheid geeft een hoop
rust, kan ik je verzekeren!

Schrijf van je af
Mocht het nu toch lastig voor je zijn om
bepaalde zaken los te laten, zorg dan dat je
een notitieboekje en pen bij de hand hebt.
Schrijf alles op wat in je hoofd blijft spoken.
Door te schrijven, 'verwerken' we de dingen
makkelijker en wordt het dus makkelijker
om los te laten. Bovendien bevordert
schrijven de creativiteit, dus wie weet kom
je al schrijvende ook wel tot fantastische
oplossingen voor de problemen die je maar
moeilijk los kunt laten.

Ban nu.nl, Facebook en alle andere
media die je weer terug in het
normale leven trekken
~ Saskia
Laat de creativiteit stromen
Een andere omgeving, een ander ritme, niks
hoeft en (bijna) alles mag. Op vakantie is het
veel makkelijker om los te komen van
gewoontes en vastgeroeste patronen. En
daardoor is er volop ruimte in onze
hersenen voor creativiteit, originaliteit en
spontane ingeving. Roep die geen halt toe,
maar laat het stromen. Zorg dat je altijd een
notitieboekje bij je hebt (nee, NIET
hetzelfde boekje als waar je je problemen en
zorgen in opschrijft!) of een app gebruikt
(Evernote is mijn favoriet op dit moment)
om al je ingevingen in op te schrijven. Ook
als ze met werk te maken hebben. Het maakt
niet uit wat het is. Ook al lijkt het nergens
op te slaan. Laat het vervolgens weer los en
ga door met genieten. Wedden dat
fantastische ideeën, briljante oplossingen
en de mooiste teksten naar boven komen
borrelen? Zonde om deze kans voorbij te
laat gaan!
Go with the flow
Ja, ook tijdens je vakantie
kan het altijd gebeuren
dat er wat mis gaat, dat
iets niet loopt zoals je
van tevoren gedacht had.
De camping biedt net wat
minder schaduw, het hotel
is net wat minder idyllisch zo
naast de snelweg of je darmen
blijken niet helemaal bestand tegen elke dag
hete curry's. Shit happens. Probeer dus ook
dan mee te gaan in wat er gebeurt en er het
beste van te maken. Bedenk wat er in JOUW
macht ligt om NU te DOEN. Doe dat nu en
ga dan weer door met genieten, verder kun
je er kennelijk niks mee, dus probeer dat
dan ook niet!
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Aftersun
Bbq

Palmboom
Picknick

Cabrio

Strand

Caravan

Surfen

Cocktail

Teenslippers

Delegeren

Terras

Genieten

Tropenrooster

Jurkjes

Vakantie

Kamperen

Vliegtuig

Kampvuur

Vrolijkheid

Komkommertijd

Zee

Loslaten

Zon

Ontspanning

Zonnebrandolie

Out-of-office

Zonnebril

Overdragen

Zwemmen
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Al struinend door stadjes op ontdekkingstocht en je laten verrassen bij elke nieuwe hoek die je
omslaat: ik houd er van. En ik heb een tik: deuren fotograferen. Van die deuren waarvan je ziet
dat ze geleefd zijn .Waarbij ik me altijd weer afvraag: Wie leven daar? Wat voor wereld gaat daar
achter schuil? Wat ligt er verborgen?
Ik nodig je uit om op ontdekkingstocht te gaan. In je eigen dromen. Laat je verrassen en ontdek
welke deur jij graag open wilt doen.

Waar ben jij trots op?

Wat doe je op vakantie wat je op je werk niet mag?

Welke zomerse gewoonte wil jij vasthouden?

Wat doe je in je stoutste dromen?

Wat zijn de 10 dingen waar jij naar verlangt?

Wat kun jij VANDAAG nog doen om aan dat verlangen tegemoet
te komen?
Al is het maar een heel klein stapje, maak vandaag een begin!

HOW

JUICY

DO YOU
WANT
IT?
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Nog geen dag terug van vakantie en die
zomervibes en het heerlijke genieten
lijken letterlijk en figuurlijk alweer
mijlenver achter je te liggen. Je duikt vol
in de dagelijkse mallemolen en hectiek.
Goodbye ontspanning, hello stress again!
Al hoop ik natuurlijk dat jij zulk leuk werk
hebt, dat je stiekem al staat te popelen om
weer aan de slag te gaan. En de dagelijkse
mallemolen voor jou dus geen dagelijkse
sleur is, maar dagelijks genieten.
Maar zelfs als dat het geval is, is het
natuurlijk best fijn om wat van die
genietmomenten vast te kunnen houden
als je weer terug bent. Om nog net wat
relaxter je vol in je werk te kunnen
storten.

Z O M E R V I B E S

V A S T

Houd nog een paar dagen vakantie
Zoals je niet direct op dag 1 naar je vakantie
vertrekt, zo ga je ook niet direct de dag na
aankomst aan het werk. Pak nog een paar
dagen om te acclimatiseren. Om de was weg
te werken. Om rustig in het andere ritme te
komen (en de vragen over vooruitblikken te
beantwoorden).
Laat je out-of-office nog een paar dagen
aan staan
Door zo de verwachtingen te managen, geef
je jezelf wat speling. Niemand die verwacht
dat jij meteen op dag 1 al je mail
beantwoordt. Daarnaast geef je jezelf zo tijd
om je vakantieachterstand relaxt weg te
werken. Uit onderzoek blijkt dat dit echt
een heel belangrijk aspect is om niet al
binnen no-time het gevoel te hebben dat je
opnieuw toe bent aan vakantie!

Scan je mail een dag van tevoren
Geeft het jou rust om te weten wat je te
wachten staat? Open dan een dag van
tevoren alvast je mail zodat je weet wat
je te doen staat. Maak een prioriteitenlijstje en sluit dan je mail en ga nog even
genieten.
Stel rulers in in je mailaccount
Ok, dit had je eigenlijk al voor je vakantie
moeten doen... Zodat nieuwsbrieven in een
apart mapje terecht komen, belangrijke
klanten overzichtelijk in één mapje bij
elkaar staan etc. Zo weet je na terugkomst
direct wat eerst aandacht verdient.
Plan asap een afspraak met je vervanger
Die afspraak heb je natuurlijk al gemaakt
voordat je op vakantie ging. Heb de
afspraak het liefst direct als je eerste
werkdag begint, nog vóórdat je je mail
hebt gecheckt (ok, dat lukt dus niet als je
dat de dag van tevoren al hebt gedaan). Je
vervanger kan je dan direct bijpraten en zo
weet jij waar je als eerst aandacht aan
moet geven.

Vat je vakantiegevoel in een quote
samen en zoek er een passende
foto bij. Hang die als friendly
reminder op je werk.
~ Miranda
Plan relaxmomenten in
Stress is de oorzaak dat negatief denken
aan werk je vakantie en het after-vakantiegevoel verpest, ontdekte het
onderzoeksduo Sonnentag en Fritz.
Docenten die hun vrije tijd ná de vakantie
gebruikten om te relaxen, hadden een véél
langzamer ‘fade-out effect’. Door die extra
bergen werk die na de vakantie op je liggen
te wachten gebruik je je in de vakantie
verkregen relax-reserves meteen op.
Daarom is het belangrijk deze relaxreserves aan te blijven vullen, in de
weekenden en 's avonds.
Vakantieverhalen: alléén tijdens de
pauzes!
Allemaal heel goed bedoelt hoor, al die
collega's die vol belangstelling komen
vragen hoe je vakantie is geweest. Maar zo
kom je natuurlijk nooit toe aan het
wegwerken van je vakantieachterstand.
Vertel je collega's dus dat je je verhaal in
de koffie- of lunchpauze met ze deelt, maar
dat je nu echt even aan het werk wilt.

Ga naar buiten
Zorg voor regelmatig fysieke beweging in de
buitenlucht. Op vakantie ben je vaak veel
buiten, de hormonen die je hierdoor
aanmaakt, verhogen je goede humeur. Neem
die goede vakantiegewoonte dus mee naar
huis en naar je werk!

Heb je tijdens de vakantie bedacht
dat er dingen anders moeten? Wacht
dan niet, maar kom in actie. Bespreek
het direct met je baas, opdrachtgever
of klant.
~ Diana
Plan een reflectiemoment in
Kijk een maand na thuiskomst: wat is er van
je voornemens gekomen? Waren ze
realistisch en zijn ze (nog) niet uitgekomen?
Kijk dan wat je alsnog kunt doen. Blijken ze
niet realistisch te zijn? Neem dan ook
afscheid van die voornemens. Maar daag
jezelf wel een béétje uit, zet niet meteen al
je voornemens en wensen op de lijst met
‘onrealistisch’. Kijk serieus of ze misschien
toch wél waargemaakt kunnen worden.
Vraag jezelf af: “Hoe kan het wél?”.
Neem een drankje
Eind van de middag, fijn zonnetje, vakantie:
tijd voor een lekker drankje! Waarom zou je
die gewoonte niet doorzetten in het
dagelijks leven. Even een moment om terug
te schakelen van de hectiek van het werk en
ontspannen aan de rest van de dag (ok,
avond) te beginnen. En nee, daar hoeft heus
niet altijd alcohol in te zitten! Het gaat er
om dat je even een moment rust pakt.
Neem afscheid van oude gewoontes
Ben je er op vakantie achtergekomen dat er
stiekem gewoontes in zijn geslopen waar je
eigenlijk helemaal niet blij mee bent? Laat
ze dan achter. Vanaf de dag dat je thuiskomt
kun je opnieuw beginnen. Goodbye oude
gewoontes, hello nieuwe!
Luister naar je vakantiemuziek
After-vakantiedip? Zet dan snel dat fijne
zomerse nummer op. Sluit je ogen en waan
je weer even in tropische sferen (of waar je
dan ook was). Luister, voel, proef. Wedden
dat jij je een stuk beter voelt als je je ogen
weer open doet?
Wees realistisch
Vakantie is vakantie. Het is een illusie die
thuis voort te kunnen zetten. Maak er het
beste van en geniet!

K L E U R E N

M A A R !

W E L O V E R W O G E N

K N O P E N

D O O R H A K K E N

Uit onderzoek blijkt dat zomerweer ons gevoeliger maakt voor zwakke argumenten en minder
kritisch bij het nemen van een besluit: “Ik voel me goed, het voelt goed, dus laat ik het maar
doen”. En daar is natuurlijk niks mis mee als het gaat om het kopen van een nieuw paar slippers,
maar als het om keuzes gaat met iets verstrekkender gevolgen, is het dus goed om hier bedacht
op te zijn. Daarom help ik je weloverwogen knopen door te hakken. Zonder dat je je mee laat
slepen door de zomerse vibe.

Welke knoop wil jij doorhakken? Waar gaat het nu eigenlijk om?

Welke resultaat wil je dat het doorhakken van deze knoop je oplevert?
Wanneer weet jij dat jij de juiste keuze hebt gemaakt?

Welke elementen spelen bij deze keuze een rol en wat is daarin voor
jou écht belangrijk?

Hak de knoop door en noteer die hieronder.

Ga vervolgens wat anders doen en denk even niet aan je keuze. Slaap
er een nachtje over. Laat je intuïtie zijn werk doen. En lees je keuze
hieronder dan nog eens terug.

Wat voel je nu? Ben je blij? Ben je nog steeds tevreden? Zie je het
zitten?

Is je antwoord positief? Ga het dan gewoon doen en vertrouw dat dit
voor nu de juiste keuze is.
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Schrijf alles op
wat je UIT je
hoofd wilt
hebben
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Ik ben Maartje Koppen,
Droombaancoach , opleider van
Droombaancoaches en business coach.
Rode draad bij alles wat ik doe is anderen
inspireren vol plezier, energie en
voldoening uit hun werk te halen. En ze
begeleiden om dit moeiteloos en vol
vertrouwen te doen. Omdat het dan écht
leuk wordt. En ik zo mijn steentje aan een
positiever wereld bijdraag.
Ik hoop ook dat ik je met dit Zomerboek
niet alleen een relaxte zomer heb gegeven,
maar ook dat ik je heb weten te inspireren
en aan het denken heb gezet. Om volop te
genieten van je werk. Want werk kan leuk
zijn, echt! En droombanen bestaan niet, die
moet je creëren.

D A N

N O G
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Ik hoop je aangespoord te hebben om in
actie te komen. Om ervoor te zorgen dat
ook jij volop gaat genieten van je werk.
Want als werk écht leuk is, dan kun je ook
buiten werk nog veel meer genieten. Omdat
je energie overhoudt en die kunt besteden
aan de mooie dingen in het leven.
Wil je weten hoe ik je daarbij kan
helpen? Aarzel dan niet om contact met me
op te nemen, dan kijken we samen wat het
beste aansluit bij jou persoonlijke behoefte.
Je mag me altijd mailen op
maartjekoppen@pimpyourcareer.nu of
bellen op 06-18116235.
En per 1 juli in mijn nieuwe webiste live:
www.maartjekoppen.nl. Neem ook daar
gerust een kijkje!

