
[DBM] Stap 1 
 

Stap 1 
 

 
 
Hoi <naam>, 

Het is zo ver. Je gaat starten met de Droombaanmethode! 

De eerste stap 
Stap 1 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving  

Deze week gaat het over energiegevers en interesses. Je gaat aan de slag met de 
vraag "Waar gaat jouw energie van stromen?". 

Kijk de video, pak het werkboek (let op, daarmee bedoel ik het pdf document wat je 
opent door op het plaatje te klikken!) en de extra documenten er bij en ga aan de 
slag! 
 
Levenswiel 
Eén van de extra documenten die je bij les 1 aantreft, is het levenswiel. We 
gebruiken het levenswiel als 'thermometer' om te kijken hoe het er bij jou voor staat 
op de verschillende levensgebieden. Geef elk levensgebied een cijfer, afhankelijk van 
hoe happy je bent op dat vlak (0 = totaal niet happy, 10 =  helemaal happy), plot 
die cijfers in het wiel door een punt te zetten en verbond de punten onderling. Hoe 
evenwichtig is jouw wiel? Hoe makkelijk zal dat rollen? 

Facebookgroep 
Heb jij je al aangemeld voor de Facebookgroep trouwens? En je al voorgesteld? Zo 
niet, doe dat dan nu meteen, voordat je het weer vergeet ;-). 

Mailtjes 
Om het overzichtelijk te houden, zullen alle mailtjes die je van mij ontvangt in het 
kader van de Droombaanmethode [DBM] in de onderwerpregel hebben staan. Dan 
kan je deze mailtjes makkelijk terugvinden. 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 
 
Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 

 

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php
https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


 
[DBM1] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 1 - Inspiratie & motivatie  
 

Hoi <naam>, 

Halverwege elke week ontvang je van mij een Inspiratie- en motivatiemail. Met een 
link naar een blog, een quote, een video, een foto of tip om je inspiratie en motivatie 
te geven. Want toegegeven, zonder echt gemotiveerd en geïnspireerd te zijn, wordt 
het lastig om dit coachingstraject vol te houden en tot een succes te maken. Maar, 
daar ga ik je dus mee helpen, door middel van de Inspiratie- en motivatiemail! 

Bovendien ga ik je in deze mail ook regelmatig vragen om iets te delen op de 
Facebookgroep. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen: De Facebookgroep is echt 
een heel belangrijk element van dit coachingsprogramma. Als we met elkaar zorgen 
dat het een actieve groep is. Waar we vragen stellen, elkaar helpen, antwoorden 
geven, twijfels delen, tips geven, elkaar inspireren & motiveren. Dus als jij het 
maximale uit dit programma wilt halen, laat jezelf dan regelmatig zien in de 
Facebookgroep en lees deze mails ter inspiratie om te delen binnen de 
Facebookgroep. 

Vandaag wil ik je vragen om je grootste energiegever te delen in de Facebookgroep. 
Waar krijg jij het meeste energie van? 

Je bent nu lekker bezig met de eerste stap op weg naar je droombaan. Deze 
week een inspiratieblog over waarom het zo goed is dat jij jezelf een droombaan 
gunt. Klik snel op de link om de inspiratie te lezen. 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach  

 
P.S. Als extraatje nog een heel mooi filmpje waarom het zo belangrijk is om 
positieve punten op te schrijven. Dan snap je meteen waarom ik je vraag een 
energiedagboek bij te houden. 

 

https://droombaan.coach/droombaan/gun-jij-jezelf-een-droombaan/
https://www.youtube.com/watch?v=D0svfyAslAA&feature=youtu.be


[DBM] Stap 2 

 
Stap 2 
 

 
 
Hoi <naam>, 

Stap 2 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving. 

Deze week gaat het over Talenten. Je gaat aan de slag met de vraag "Hoe herken je 
talenten en wat zijn die van jou?". 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM2] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 2 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

Deze keer een inspiratiekaart over experts en beginners. Want oh, wat is het soms 
moeilijk om oprecht van jezelf te zeggen dat je ergens goed in bent... 

 

 

 
Je mag dus ook talenten van jezelf benoemen die wellicht nog niet 100% tot 
ontwikkeling zijn gekomen, maar waar wel degelijk potentie in zit. Je hoeft 
bovendien niet de beste ergens in te zijn, ergens goed in zijn, of bijvoobeeld beter 
dan 10.000 willekeurige (! dus geen vakgenoten) andere mensen verdient het ook al 
om als talent bestempeld te worden. Dat wil zeggen, als jij er energie uit haalt... 

Deel vandaag in de Facebookgroep waar jij goed in bent, wat jouw talenten zijn. En 
nee, dat is niet onbescheiden, dat mag je gewoon hardop zeggen (ok, schrijven in dit 
geval). Het wordt je gevraagd, dus daar mag je gewoon antwoord op geven. Ik ben 
heel benieuwd naar alle talenten die we in deze groep bij elkaar hebben! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 

 
  



[DBM] Stap 3 

 
Stap 3 
 

 
 
Hoi <naam>, 

Stap 3 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week gaat het om jou als persoon. Je gaat aan de slag met de vraag "Wie ben 
jij?". 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 

 
  

  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM3] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 3 - Inspiratie & motivatie 

 
Hoi <naam>, 

Deze week ben je bezig met het maken van een moodboard. Misschien vind je dat 
wel een beetje spannend. Of zie je er tegenop. Weet je niet zo goed waar te 
beginnen. Wees gerust, dat komt vaker voor. Zo ook bij één van mijn eerdere 
coachees. Die mij vervolgens na het maken van zijn moodboard mailde: 

"Wat ik merkte, is dat ik het maken van het moodboard wél leuk vind en me dit wel 
energie gaf om te doen. Zonder dat ik eigenlijk kan aangeven waarom. Als ik naar 
het Moodboard kijk kan ik alles nog niet plaatsen, maar wat wel duidelijk is, is dat er 
meer is dan dat ik tot nu toe heb gedaan. En dat het nu de tijd is om daar iets mee 
te doen." 

Echt, deze coachee vond het maar niks, een moodboard maken. Maar achteraf was 
hij er erg blij mee. Het leverde hem namelijk heel veel nieuwe inzichten op. 

Deel deze week je een foto van je moodboard in de Facebookgroep en vertel daarbij 
wat we allemaal zien (want een bepaalde afbeelding kan voor de een iets heel 
anders symboliseren dan voor de ander). Dan kunnen we je vragen stellen voor 
extra inzichten! 

Daarnaast wil ik nog een filmpje met je delen. Wat echt super mooi het idee 
bevestigt dat jij als werknemer meer bent dan de persoon die het werk doet. Kijk 
maar, dan zie je wat ik bedoel. 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 
 

Ik wens je veel succes én plezier met het maken van je moodboard. 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

https://www.youtube.com/watch?v=8fEYFYAe1ok
https://www.youtube.com/watch?v=8fEYFYAe1ok


[DBM] Stap 4 
 

Stap 4 
 

 
 
Hoi <naam>, 

Stap 4 staat nu voor je klaar in online leeromgeving.  

Deze week gaat het over dromen. Waar droom jij van? 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaanboach 

 

  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM4] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 4 - Inspiratie & motivatie 

 
Hoi <naam>, 

Dromen, het is soms een hele uitdaging. Eng, spannend, lastig. Maar wat levert het 
mooie dingen op als we echt durven te dromen. Als we uit onze comfortzone durven 
te stappen om te dromen. 

Om je daarbij te helpen, vandaag een filmpje. Elke keer als ik het zie (en ik heb het 
echt al tig keer gezien), denk ik weer "Ja, dat is het! Daarom wil ik dromen, daarom 
droom ik én geloof ik in dromen die werkelijkheid worden!" 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HhFxQlDPjaY 

 

Wat bij dromen ook goed werkt, is om echt pen en papier te pakken. Om ouderwets 
te gaan schrijven in plaats van te tikken op een toetsenbord. een ander deel van je 
hersenen wordt op die manier geactiveerd. Een deel wat heel goed is in .... juist ja, 
dromen. 

Oh, en doe echt de opwarmoefening met het huppelen en zo, hoe gek, absurd of 
waanzinnig je die ook lijkt. Hij werkt écht! 

En ben je dan (een beetje) op weg met dromen? Zet dan nog even door. Dit is wat 
een eerdere deelnemer daarover zei (en dit was zeker niet iemand bij wie het 
dromen als vanzelf ging, nee, deze deelnemer moest behoorlijk wat innerlijke 
drempels en beperkingen overwinnen om het dromen toe te kunnen laten): 

"Deze droom/fantasie kwam wel als laatste uit de mouw geschud, dus wie weet is 
het wel het diepste verlangen inderdaad." 

https://www.youtube.com/watch?v=HhFxQlDPjaY
https://www.youtube.com/watch?v=HhFxQlDPjaY


Sta jezelf toe om dus nog even verder te dromen, om nog een droom te dromen. 

Deel jouw droom in de Facebookgroep. Dan gaan we samen kijken welke elementen 
er in jouw droom verborgen zitten. Vind je het dromen lastig? Laat dat dan ook 
weten in de Facebookgroep, dan kan ik en kunnen de andere droombaanbelievers je 
helpen. En ik wil je ook vragen om naar de dromen van de andere deelnemers te 
kijken en hen te helpen tot inzichten te komen. Want weet je nog waarom je onder 
andere voor De Droombaanmethode hebt gekozen? Omdat die groepsinteractie zo 
ontzettend waardevol is. En interactie, die komt van twee kanten... 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach  

 

 

  



[DBM] Stap 5 

 
Stap 5 
 

 
 
 
Hoi <naam>, 

Klaar om de volgende stap op weg naar jouw droombaan te gaan zetten? 

Stap 5 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving. 

Deze week gaat het over je ideale werkomgeving. Waar werk je graag? 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 

 

 
 

 

  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM5] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 5 - Inspiratie & motivatie 

 
Hoi <naam>, 

Inmiddels ben je alweer 5 stappen onderweg. Vijf stappen die je zet om je 
droombaan te creëren. Super! Hoe gaat het tot nu toe? 

Misschien wordt je inmiddels wat ongeduldig. Of wat onzeker. Bekruipt je het gevoel 
"Waar gaat dit op uitkomen? Ik weet nog steeds niet hoe mijn droombaan eruit ziet! 
Gaat me dit wel lukken?!" 

Wees gerust. Dat is heel herkenbaar. Bijna al mijn coachees komen rond dit moment 
op dit punt. En geloof me, de puzzelstukjes zullen heel snel op zijn plek gaan vallen. 
Echt waar.  

Dat is tot nu toe altijd zo gegaan. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook voor 
jou zo gaat werken. Heb nog een beetje geduld. En vertrouwen. Dan gaat het bij jou 
ook goedkomen. Beloofd! 

 

 
 
Trouwens, dit soort gevoelens van onrust, onzekerheid etc. mag je gerust delen in 
de Facebookgroep. Graag zelfs! Want alleen als jij deelt wat je bezig houdt, waar je 
tegenaan loopt en waar je mee zit, kan ik je helpen. En kunnen ook de anderen je 
helpen. 

Ik wil je deze week vragen om jouw lijstje van bedrijven / opdrachtgevers / 
werkgevers voor wie jij graag wilt werken (en dat mogen ook type bedrijven / 
branches zijn als je nog geen concrete namen hebt) te delen in de Facebookgroep. 
En vervolgens naar de lijstjes van de andere deelnemers te kijken. Ken jij mensen 
binnen die organisaties? Of organisaties die er wellicht op lijken? Heb jij voor andere 
deelnemers ingangen om eens een kop koffie te gaan drinken (rustig maar, de stap 
over netwerken komt nog ;-) )? Laat dat dan in de Facebookgroep weten, deel jouw 
netwerk, denk actief mee! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 



[DBM] Stap 6 
 

Stap 6 
 

 

 
Hoi <naam>, 

Stap 6 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week gaat het over jouw droombaan. Hoe ziet jouw droombaan eruit? 

En ik wil je alvast waarschuwen. Deze stap kan het gevoel oproepen dat het NU 
moet gebeuren, dat dit HET moment is om je droombaan voor je te gaan zien. 
RELAX! 

Focus je in eerste instantie op de eerste opdracht uit het werkboek. Die gaat je heel 
veel inzichten geven. Neem hier ruim de tijd voor. Bovendien is het waarschijnlijk zo 
dat je deze opdracht samen met jouw persoonlijke Droombaancoach in een live 
coachingssessie verder uit gaat diepen. 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM6] Laatste keer tijd voor inspiratie & motivatie 
Deelnemers die Stappen 1 t/m 6 doorlopen ontvangen deze mail.  
 

Stap 6 - Inspiratie & motivatie 
 
Hoi <naam>, 

Deze week is het zo ver. Je bent je eigen droombaan vorm aan het geven. Houd 
daarbij dit in gedachten: 

 

 
Dat betekent dus dat jouw droombaan, of jouw droomwerk, iedere vorm mag 
hebben die jij wilt dat hij heeft! Probeer echt om het denken in bestaande 'banen' los 
te laten. Zoals Viktor deed. Hij werd krijtbordtekenaar. En nee, voordat hij zich 
realiseerde dat dat zijn droombaan is, bestond dat nog niet. Maar nu dus wel. 

Dus: hoe ziet jouw droombaan eruit? 

En wordt het nog niet (helemaal) helder? Geen paniek! Binnenkort heb je 
waarschijnlijk het coachingsgesprek met jouw persoonlijk Droombaancoach 
ingepland staan. Daarin gaat heel veel op zijn plek vallen, beloofd! Dus blijf vooral in 
beweging, het komt goed ;-). 

Daarbij is dit de laatste mail die je vanuit de Droombaanmethode ontvangt. Je hebt 
immers de 6 stappen waar jij voor gekozen hebt, doorlopen. Wat niet betekent dat 
het hierbij ophoudt. Nee.... eignelijk begint het nu pas ;-). Want nu is het tijd voor 
actie. Tijd om jouw droom werkelijkheid te laten worden. 
 
Mocht je nu toch denken "Oeps, toch wel fijn als ik ook die concrete tips, 
handvatten, adviezen en begeleiding krijg om echt tot actie over te gaan", neem dan 
gewoon even contact op met jouw persoonlijke Droombaancoach. Ze denkt graag 
met je mee over wat nu wijsheid is om te doen. 

Linksom of rechtsom: ik wens je heel veel succes én plezier! 

Groetjes, 
 
Jouw Droombaancoach 

https://www.droombaan.coach/van-droom-naar-droombaan-wat-kun-jij-beter-dan-die-ander/


 
[DBM6] Tijd voor inspiratie & motivatie 
Deelnemers die Stappen 1 t/m 14 doorlopen ontvangen deze mail.  
 

Stap 6 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

Deze week is het zo ver. Je bent je eigen droombaan vorm aan het geven. Houd 
daarbij dit in gedachten: 

 

 
Dat betekent dus dat jouw droombaan, of jouw droomwerk, iedere vorm mag 
hebben die jij wilt dat hij heeft! Probeer echt om het denken in bestaande 'banen' los 
te laten. Zoals Viktor deed. Hij werd krijtbordtekenaar. En nee, voordat hij zich 
realiseerde dat dat zijn droombaan is, bestond dat nog niet. Maar nu dus wel. 

Dus: hoe ziet jouw droombaan eruit? 

En wordt het nog niet (helemaal) helder? Geen paniek! Binnenkort heb je 
waarschijnlijk het coachingsgesprek met jouw persoonlijk Droombaancoach 
ingepland staan. Daarin gaat heel veel op zijn plek vallen, beloofd! En ook de 
volgende stappen in het programma gaan je nog meer duidelijkheid verschaffen. Dus 
blijf vooral in beweging, het komt goed ;-) 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 
 
  

https://www.droombaan.coach/van-droom-naar-droombaan-wat-kun-jij-beter-dan-die-ander/


 
[DBM] Stap 7 
 

Stap 7 
 

 

 
Hoi <naam>, 

Stap 7 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week gaat het over Personal Branding. Wat wil jij uitstralen? 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM7] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 7 - Inspiratie & motivatie 

 
Hoi <naam>, 

Best lastig nog hé, om een persoonlijk profiel te schrijven wat én goed weergeeft wie 
jij bent en wat je kan, én aansluit bij je personal brand én ook nog lekker pakkend is 
(een enorme lap tekst blijft immers niet hangen). 

Ik kwam een mooie blog tegen over het schrijven van 'de perfecte bio' (dit artikel 
staat op managementsite, waar je per dag gratis één artikel kunt lezen). De perfecte 
bio bestaat natuurlijk niet, maar je kunt hier wel hele nuttige tips en inspiratie uit 
halen.  

Maar daarbij wel met een kanttekening: 

In tip 4 wordt gesteld dat je het beste je bio in derde persoon enkelvoud kunt 
schrijven. Voor cv's zijn we het daar nadrukkelijk NIET mee eens. Schrijf vanuit 
jezelf en dus de eerste persoon enkelvoud. 

Nog een super waardevolle tip hiervoor: lees je eerdere werkboeken nog eens terug. 
Het zou zomaar kunnen dat je vanuit het dromen in bijvoorbeeld werkboek 6 al hele 
mooie zinnen hebt opgeschreven, zonder dat je het zelf doorhad. En loop je nog een 
beetje vast op het concretiseren van je droombaan? Ook dan kan het heel nuttig zijn 
om nog weer eens terug te lezen wat je de afgelopen weken allemaal genoteerd 
hebt. Vaak zitten er nog heel veel aanwijzingen verborgen die je toen niet zo, maar 
nu wel. 

En zet hier ook zeker de kracht van je mededeelnemers in! Post je (concept) profiel 
in de Facebookgroep, zodat we allemaal met je mee kunnen lezen en je kunnen 
helpen om je profiel nog verder aan te scherpen. We denken graag met je mee! 

Succes! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 
 
  

https://www.managementsite.nl/personal-branding-hoe-schrijf-perfecte-bio


[DBM] Stap 8 
 

Stap 8 
 

 
 
Hoi <naam>, 

Stap 8 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Yep, we gaan dus nu heel concreet aan de slag om jouw CV het juiste verhaal te 
laten vertellen, op een onderscheidende manier. En dat is niet 1-2-3 gedaan. Dat 
kost tijd. Dat kost focus en energie. 

En dat vraagt meerdere concepten totdat je tot een versie komt waar je écht blij 
mee bent. Ruim deze week dus voldoende tijd hiervoor in (meerdere keren, zodat je 
het ook even kunt laten liggen en op een later moment met een frisse blik er nog 
eens naar kunt kijken). En sta jezelf toe dat het niet deze week af hoeft. Maar begin 
wel! 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM8] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 8 - Inspiratie & motivatie 

 
Hoi <naam>, 

Waarschijnlijk ben je druk bezig met je CV. En wellicht kun je daar wel wat inspiratie 
voor gebruiken. Die heb ik uiteraard weer voor je! En wel op twee plekken dit keer: 

1. Op mijn pinterestbord "CVinspiratie" vind je tal van voorbeelden van 
onderscheidende CV's. Vooral als je inspiratie nodig hebt op het gebied van 
lay-out, is dit een goede bron. 

2. Ook heb ik een verzameling van inspiratieblogs over CV's voor je verzameld. 
Daar zoom ik dieper in op een aantal voorbeeld CV's en ga ik in op wat je van 
die voorbeelden kunt leren. 

 
Wil je weten wat anderen van jouw CV vinden en of zij nog tips hebben? Deel je CV 
dan op Facebook! Hoe gaaf als we daar allemaal voorbeelden hebben! En deel ook 
gerust work in progress, het hoeft nog niet 'af', het hoeft nog niet 'perfect'!!! Juist 
als je CV nog niet helemaal klaar is, is het goed om het te delen, zodat anderen met 
je mee kunnen denken. Oh, en uiteraard mag je ook je vragen, twijfels of beren op 
de weg daar delen, graag zelfs! 

Ik wens je weer veel succes! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 
 
  

https://nl.pinterest.com/Pimpyourcareer/cv-inspiratie/
https://droombaan.coach/tag/cv/


 
[DBM] Stap 9 
 

Stap 9 
 

 
 
Hoi <naam>, 

Stap 9 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week gaat het om netwerken en social media. Je gaat aan de slag met de 
vraag "Hoe profileer jij jezelf?". Spannend misschien, maar je zult zien, ook 
ontzettend leuk! 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 
 
 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM9] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 9 - Inspiratie & motivatie 
 
Hoi <naam>, 

Na het kijken van dit filmpje zul je nooit meer twijfelen aan de noodzaak om 
zorgvuldig om te gaan met wat je op social media zet. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=youtu.be 

 
 

En heb je nog zo je bedenkingen of netwerken & social media je echt kunnen helpen 
in het vinden van je droombaan? Lees dan eens het verhaal van Octave.  

Vertel me in de Facebookgroep welke social media jij in wilt gaan zetten of misschien 
ook al wel inzet op dit moment. En deel vooral ook jouw beren op de weg om hier 
actief mee aan de slag te gaan, jouw twijfels, belemmerende gedachte. Echt, ik daag 
je uit om heel bewust bij stil te staan bij wat jou tegenhoudt om social media echt 
voor je te laten werken! Deel dat in de Facebookgroep, dan gaan we daar beren een 
hoofdje kleiner maken, belemmerende gedachtes ombuigen, obstakels wegslepen. Ik 
help je hier echt heel graag mee!!! Geef je mij en anderen de mogelijkheid om je te 
helpen, door het te delen in de Facebookgroep? 

Succes! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
https://droombaan.coach/solliciteren/je-cv-op-een-bierviltje/


[DBM] Stap 10 
 

Stap 10 
 

 

 
Hoi <naam>, 

Stap 10 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week gaat het over vacatures en solliciteren. Waar zoek je en hoe solliciteer je? 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach  

  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


 
[DBM10] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 10 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

Hoe gaat het met stappen zetten? Met het creëren van je eigen droombaan? Zit er 
schot in? 

In dit inspiratieblog lees je wat je vooral NIET moet doen tijdens een sollicitatie... 

Deel deze week op Facebook waar jij je vacatures gaat zoeken. Wat zijn jouw 
kanalen, manieren om aan nuttige vacatures te komen? Wie weet heeft een ander 
daar ook wat aan. En dikke kans dat jij ook weer op ideeën komt door de input van 
anderen te lezen. 

Succes! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

  

https://droombaan.coach/solliciteren/5-sollicitatietips-wat-je-vooral-niet-moet-doen/


[DBM] Stap 11 
 

Stap 11 
 

 
 
 
Hoi <naam>, 

Stap 11 staat voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week gaat het over jouw droombaanpad. Je gaat aan de slag met de vraag 
"Hoe ziet jouw droombaanpad eruit?". 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM11] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 11 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

Deel op Facebook een foto van je eigen droombaanpad in de groep. Vermeld daarbij 
wat jij nog nodig hebt om je droombaan te bereiken. Wie weet kan een andere 
deelnemer jou daarbij helpen! 

Jeannette legde een hele weg af om haar droombaan werkelijkheid te laten worden. 
En is nog steeds bezig om stappen te zetten op haar eigen droombaanpad. 
Lees hier haar verhaal. 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 
 
  

https://droombaan.coach/droombaan/je-droombaan-realiseren-is-een-heel-proces/


[DBM] Stap 12 
 

Stap 12 
 

 

 
Hoi <naam>, 

Stap 12 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

Deze week ga je jouw eigen actieplan vormgeven. Je gaat aan de slag met de vraag 
"Welke stappen ga jij zetten?". 

Neem deze stap serieus. Dit gaat namelijk jouw stok achter de deur zijn. Jouw 
houvast, jouw leidraad om straks ook zelfstandig stappen te blijven zetten. 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach  

 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM12] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 12 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

Als het goed is, ben je druk bezig met het vullen van je actieplan. Oh, ennuh, 
vergeet niet om ook door te gaan met stappen zetten: netwerken, je CV, LinkedIn, 
genoeg om mee bezig te blijven! 

Deze week wil ik graag mijn eigen actieplan, van toen ik mijn droombaan aan het 
creëren was (ik dacht toen nog dat ik graag als loopbaancoach in loondienst wilde), 
met je delen. Ter inspiratie. Niet volledig, zeker ook niet perfect, maar wel een vorm 
die bij mij past en dus ook voor mij heeft gewerkt.  
 

 
 

https://vimeo.com/126599803 
 
Ik heb er een video van gemaakt voor je. Klik op het plaatje en gebruik het volgende 
wachtwoord: ActieplanMaartje 

Deel je jouw actieplan (foto / video / beschrijving) ook? 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach  
 
  

https://vimeo.com/126599803
https://vimeo.com/126599803


[DBM] Stap 13 
 

Stap 13 
 

 

 
Hoi <naam>, 

Stap 13 staat nu voor je klaar in online leeromgeving.  

Deze week is het tijd voor actie. Je gaat doen, doen, doen! 

Ik wens je heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 

 

  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


[DBM13] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 13 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

Heb jij al tegen jezelf gezegd hoe goed je bezig bent? Heb jij jezelf al een 
schouderklopje gegeven voor al die stappen die je tot nu toe al hebt gezet? 

STOP! Nu niet gaan denken "zoveel stappen heb ik nog niet gezet", of "ik had 
eigenlijk nog veel meer stappen moeten zetten", of "die stappen hebben me nog 
geen droombaan gebracht". 

Nee, wees gewoon eens trots op jezelf om wat je wél al hebt gedaan! Geef jezelf een 
schouderklopje, een klein cadeautje, een beloning. Want je bent hartstikke goed 
bezig. En dat mag best eens gezegd worden! 
 
Opdracht 

• Deel deze week in de Facebookgroep één van de stappen of stapjes die jij 
gezet hebt en waar je trots op bent of blij mee bent (meerdere mag natuurlijk 
ook ;-) ). 

• Geef in de Facebookgroep een andere deelnemer (of meerdere, dat mag 
natuurlijk ook) een compliment om de stap die die ander aan het zetten is.  

Veel succes en plezier weer! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 

 

  



[DBM] Stap 14 
 

Stap 14 
 

 

 
Hoi <naam>, 

Stap 14 staat nu voor je klaar in de online leeromgeving.  

En daarmee ben je aangekomen bij de allerlaatste stap van De Droombaanmethode.  

Super goed gedaan!  

Nu is het een kwestie van door blijven zetten. Totdat ook jij jouw droombaan 
werkelijkheid hebt laten worden. En dat is dus precies waar deze stap over gaat. 

Kijk deze week ook nog eens naar wat jij nog nodig hebt om het 
coachingsprogramma met een goed gevoel, vol vertrouwen naar de toekomst, af te 
kunnen sluiten. Wat wil je nog weten? Wat wil je nog delen? Wat heb je nog van mij 
en andere deelnemers nodig? Deel het in de Facebookgroep.  

Uiteraard wens ik je weer heel veel succes en plezier! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 
 
 
  

https://creeerjeeigendroombaan.nl/wp-login.php


 
 
[DBM14] Tijd voor inspiratie & motivatie 
 

Stap 14 - Inspiratie & motivatie 
 

Hoi <naam>, 

In deze stap ben je je aan het voorbereiden om door te blijven stappen. Om in 
beweging te blijven. 

Ook als je straks niet meer de Droombaanmethode hebt als stok achter de deur. 
Natuurlijk blijven de stappen gewoon beschikbaar in de online leeromgeving. Maar je 
ontvangt geen mailtjes meer van mij om je te inspireren en motiveren door te 
blijven stappen. Dat zul je dus zelf moet doen. 

Mocht je even geen inspiratie meer hebben, onthoud dan dit:  

 

"Inspiration exists, but is has to find you working".  

Kortom, je moet in beweging blijven om geïnspireerd te raken én te blijven. 
 
Deel in de Facebookgroep waar jij je inspiratie vandaan haalt, hoe jij zorgt dat je 
geïnspireerd & gemotiveerd blijft. Helemaal leuk als je dat doet door een foto te 
maken van de betreffende bekrachtigingskaart die bij deze stap hoort. Zo inspireer 
jij andere deelnemers en wie weet kom je zelf ook nog op ideeën door de input van 
andere deelnemers. 

Succes weer! 

Groetjes, 

Jouw Droombaancoach 
 
 


