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Gids naar meer (werk)geluk
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van A naar BETER - naar meer geluk

vanAnaarBETER werd in 2017 opgericht. De liefde bracht de oprichters Dirk Colman en Anja 
Warrot al samen in 2011. “We beseften dat ongelukkig samenblijven in een vorige relatie 
geen zin meer had. We beslisten om voor het geluk te gaan en net dat is voor ons de essentie. 
Geef nooit op om gelukkig te zijn. De levensfilosofie ‘Altijd vanAnaarBETER’ is op privévlak 
van toepassing maar zeker ook op beroepsvlak. We promoten om altijd te streven naar geluk” 
zeggen Anja en Dirk in koor.

Heb je het gevoel vast te zitten in je huidige job? Voel je je niet compleet gelukkig maar weet 
je eigenlijk ook niet goed wat je droomjob dan wel zou zijn? In deze gids naar meer werkgeluk 
staan tips en oefeningen om voor jezelf doelen op te stellen en te achterhalen hoe je nu echt 
gelukkig kan zijn in je job. Sommige van de oefeningen kunnen je ook privé naar meer geluk 
brengen.
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Toepasbaar op:

Pagina Doel oefening Privé Werk

3V’s 4 Een situatie stoort je, je ontdekt hier hoe je er best 
mee kan omgaan. x x

Droomkasteel 6
Van een droom ga je naar een geschreven doel. 
De kans dat deze droom werkelijkheid wordt, is 
hierdoor veel groter.

x x

Energievreters en 
energiegevers 11

Ontdek wat voor jou belangrijk is, waar je energie 
van krijgt en waar je energie door verliest. Met deze 
inzichten kan je vervolgens aan de slag voor meer 
GELUK.

x x

De rode draad 13 Krijg een beter inzicht in je eigen interesses en je 
droomjob. x

Brainwriting 14
Samen met een groep (vrienden, collega’s,...) bedenk 
je de meest creatieve oplossingen voor jullie 
gezamelijk probleem of voor jullie uitdaging.

x x

Inprenten 15 Je zelfvertrouwen en zelfbeeld verBETERen. x

Wat volgt
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3V’s

Ken je de techniek van de 3 V’s al?

Als je met een probleem zit of je een uitdaging wil aangaan, dan zijn er 3 mogelijkheden. De 
opties beginnen uiteraard alle drie met een V. Deze 3 V’s overloop je best in volgorde.

1. Veranderen

Wat kan jij zelf doen om de situatie te verbeteren?

Jij hebt de touwtjes in handen. Samenwerken om een oplossing te vinden is altijd prima maar 
laat je geluk niet door een ander bepalen en treed dus zeker ook zelf in actie.

Bekijk je probleem niet als een probleem maar als een uitdaging. Positief nadenken over 
mogelijke oplossingen en opportuniteiten zal dan makkelijker gaan.

Om de verandering te realiseren kan je gebruikmaken van de techniek van het droomkasteel 
(die op pagina 6 nog aan bod komt). Wedden dat je slaagkans veel groter is?

Ook de techniek van het brainstorm-uurtje kan je hierbij helpen. Zonder jezelf even af in een 
positieve omgeving en laat de mogelijke oplossingen maar komen. Vervolgens ga je ermee aan 
de slag.

2. Verdragen

Is verdragen een optie?

Lukt het je niet om je uitdaging op te lossen? Denk dan na of verdragen een optie is. Vind je het 
écht zo belangrijk? Kan je het loslaten? Probeer jouw issue in het juiste perspectief te plaatsen. 
Vaak lijken problemen groot maar kan je ze eigenlijk wel relativeren.

Wat heb je om te appreciëren? Wat heb je om dankbaar voor te zijn? Denk eens na over de 
positieve punten en stel jezelf de vraag of het probleem wel een gevecht waard is.

Bewaar je nog steeds een slecht gevoel, dan is het tijd voor de 3e V.

3. Vertrekken

Of het nu om werk gaat, of het gaat om een vriendschaps- of liefdesrelatie… Het maakt niet uit. 
Als iets jou ongelukkig maakt is het tijd voor actie. 

Het gras is elders niet altijd groener, maar als je de stappen van veranderen en verdragen getest 
hebt en je blijft ongelukkig, is het tijd voor actie.

Kijk maar naar het ontstaan van ons bedrijf. Geef nooit op om gelukkig te zijn. Op privévlak 
helpen we je graag met tips. Op werkvlak kunnen we nog een stapje verdergaan en begeleiden 
we jou graag naar een job/omgeving die je veel voldoening en werkplezier geeft.
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Ja Nee

Kan je er iets 
aan veranderen?

Ja Nee

Maak je dan 
geen zorgen

Heb je een probleem?
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Droomkasteel

Tijd voor doelen. Met de volgende oefening kan je van je dromen doelen maken en misschien 
zelfs werkelijkheid.

1. Dream big

Dromen is fijn maar weet je dat een droom waar je een uitgeschreven doelstelling van maakt 
meer dan 10 keer extra kans heeft tot slagen?

Zo hadden we zelf de droom om een vakantieverblijf in de Ardennen te kopen maar actie kwam 
er niet. Tot we in een opleiding een fijne techniek aanleerden om doelen uit te schrijven. Een 
concreet doel werd uitgeschreven. Twee jaar later zouden we ons huisje in de Ardennen kopen.

We hebben dat doel niet gerealiseerd, het werd immers geen woning in de Ardennen. In 
augustus 2016, enkele maanden nadat we ons doel hadden uitgeschreven, kochten we een 
huisje in Frankrijk. De Ardennen hadden we met plezier geruild voor die nieuw ontdekte plaats 
omdat we hier nog meer de rust konden vinden waar we naar op zoek waren. Voor de deadline 
van ons doel verstreken was, hebben we nog een tweede huisje gekocht. Daardoor kunnen we 
nu ook met vrienden en familie genieten van CHIENVENUE.

Doelen uitschrijven is dus echt belangrijk. Een belangrijke vraag: van welke droom wil jij werk 
maken?
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2. We starten met een brainstorm

Net als ons huis in de Ardennen destijds zitten bij jou ongetwijfeld veel dromen al ver in je 
achterhoofd omdat je overtuigd bent dat ze toch niet realistisch zijn.

Tijd om die terug naar de voorgrond te halen.

Reserveer tijd voor een brainstorm-uurtje.

De topic voor deze oefening: wat wil je bereiken tussen nu en 3 jaar?

Enkele regels voor de oefening: 

 Voorzie een uur de tijd.
 Zorg voor een omgeving waarin je tot rust komt en niet gestoord wordt.
 Alles is mogelijk, er zijn geen beperkingen.
 Denk na over alle domeinen zoals werk, gezin, liefde, vriendschap, familie, geld, 
 vrije tijd,…
 Start met schrijven, probeer minstens 30 items op te schrijven. Hoe dieper je graaft in je   
 brein, hoe beter de ideeën worden.
 Denk aan zaken die je vandaag storen maar vooral aan hoe je het graag wel wil zien.
 Droom! Laat je fantasie de vrije loop.

Een uur lijkt misschien veel maar het is een voorbereiding om te bepalen wat je echt belangrijk 
vindt in het leven.

3. Van droom naar doel

Na de brainstorm heb je een mooie oplijsting van waar je naartoe wil. Kies nu voor jou de 
belangrijkste doelstellingen en ga daarmee een voor een aan de slag.

Je doelen uitschrijven doe je als volgt. We maken er een droomkasteel van!

Stap 1: Hoe je je doel gaat bereiken, is nog niet belangrijk. Schrijf eerst duidelijk op wat je doel 
precies is. Bepaal de deadline, tegen wanneer zou je dat graag bereiken? Dat is de kasteeltoren 
waar je graag naartoe wil!

Stap 2: Schrijf nu de belangrijkste redenen op waarom je dat wil bereiken. Verzin er minstens 
vijf. Hoe meer goede redenen je hebt, hoe meer gemotiveerd je zal zijn om aan de slag te gaan. 
Bepaal ook wanneer je van start wil gaan. Het zijn de fundamenten van je droomkasteel.

Stap 3: Bepaal je hulpbronnen. Wie/wat kan je helpen bij de realisatie van je doel? Deed iemand 
je dat al voor? Kan je informatie vragen? Denk breed, mensen helpen graag mensen. Je staat er 
niet alleen voor. Dat plaats je in je linkertoren van je droomkasteel.

Stap 4: Bepaal nu welke acties je nodig hebt om je doel te bereiken. Dat plaats je in de 
rechtertoren van je droomkasteel.

Stap 5: Bepaal nu de startdatum van je doel en vul die onderaan in, net boven de fundamenten.
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Nu kan je beginnen bouwen!

Wil je je doel nog krachtiger maken? Dan hebben we nog deze tips:
 Visualiseer je doel. Stel je voor dat je doel al bereikt is, hoe je je voelt, wat het met je   
 doet. Hou dat beeld zeker voor ogen tijdens het traject.
 Stuur een afschrift van je droom naar info@vananaarbeter.com. We vernemen    
 graag wat je wil bereiken tegen welke datum en we zijn graag mee getuige van    
 je succes. Lukt het niet onmiddellijk dan helpen we je graag op de rails.
 Deel je doel zeker ook met mensen die je lief zijn en die in jou geloven. Het helpt je om   
 je visie duidelijker en concreter voor jezelf te maken. Wie weet inspireer je ook anderen   
 tot de realisatie van mooie dromen.

Deze oefening herhaal je nu voor je volgende doel. Akkoord, het is wat werk maar we beloven je 
dat je er zeker de vruchten van gaat plukken.

Ben je nog sceptisch? Doe deze oefening dan eerst voor een doelstelling met een deadline die 
niet zo veraf ligt en overtuig jezelf. Wedden dat je snel extra doelstellingen gaat uitschrijven?

4. Work hard

En dan nu tijd voor actie! Wat je je kan verbeelden, kan je realiseren! 

Bij ons hangen de droomkastelen op de slaapkamerdeur. Op die manier worden we er 
regelmatig aan herinnerd en blijft het beeld levend. Evalueer regelmatig en stuur bij. Stap in de 
actie en geef nooit op. Succes is immers een keuze. Make it happen.
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Ons droomkasteel
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Jouw doel
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Jouw droomkasteel?
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Energievreters en energiegevers

Denk voor jezelf rustig na welke dingen je energie geven in jouw dagdagelijkse leven en door 
welke dingen jij energie verliest. Het kan een omgeving zijn, een geur, een persoon, een situatie, 
een geluid, een voorwerp,… Alles kan! Het is belangrijk dat je vanuit je eigen standpunt kijkt. 
Wat jij voelt telt, en niet wat iemand anders daarvan denkt.

Energiegevers

Energievreters
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Normaal gezien heb je nu al een beter beeld over jezelf. De volgende stap is dat je eens 
gaat bekijken hoe het binnen je job zit. Wat zijn op professioneel vlak je energiegevers en 
energievreters?

Is het evenwicht tussen de gevers en de nemers binnen je job anders dan binnen je leven? Of 
lopen ze gelijk? Verlies je in het algemeen veel energie? Of bruis je in je privéleven van de 
energie maar vervliegt diezelfde energie op het moment dat je begint te werken? Allemaal 
dingen om eens over na te denken.

Hopelijk kwam je te weten wat voor jou belangrijk is. Hier kan je mee aan de slag!

Energiegevers

Energievreters
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De rode draad

Bij deze oefening kan je achterhalen wat je interesses zijn en wat je droomjob is. 

Stap 1: 10 jobs

Noteer minimaal 10 beroepen die je aanspreken. Let er op: het moeten echt niet allemaal 
realistische beroepen zijn en je hoeft niet in te zitten met praktische zaken zoals de regio, het 
loon of een diploma. Beeld je in dat alles mogelijk is. Spreekt het je aan om astronaut te zijn? Of 
eigenaar van een kattenhotel? Lego-ontwerper? Geen probleem! Schrijf het maar op.

Stap 2: waarom die job?

Noteer nu bij elk van de 10 beroepen minstens drie redenen waarom de job je zo aanspreekt. 
Waarom zou je net die job zo graag doen? Probeer het zo concreet mogelijk op te schrijven, dat 
maakt het makkelijker om achteraf de rode draad te vinden.

Stap 3: de rode draad

Welke elementen zie je terugkomen? Zijn er interesses of redenen die zich bij meerdere jobs 
voordoen? Geen paniek als je weinig of geen dingen ziet terugkomen. Met de info die je uit de 
oefening haalt, kan je altijd wel aan de slag.
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Brainwriting

In groep samen oplossingen bedenken? Het kan zeker!

Brainwriting is een leuke techniek om met een groepje mensen voor een bepaald probleem een 
zeer goede oplossing te bedenken. Afhankelijk van je uitdaging kan je een groepje vormen met 
collega’s, familie, vrienden,…

De techniek werkt als volgt:
 Elke persoon krijgt vijf fichekaarten en een balpen.
 Bepaal het doel van de gezamenlijke brainstorm.
 Elke deelnemer schrijft vijf ideeën/verbeterpunten op rond de vastgelegde topic.
 De deelnemers geven de kaartjes door in wijzerzin. Op basis van wat je leest, voeg je een  
 extra idee toe. Vervolgens geef je de kaartjes opnieuw door.
 Nadien neem je alle kaartjes door en sorteer je ze. De punten met de meeste impact en   
 de minste inspanning zet je als eerste in het actieplan.

De oplossingen zijn in team tot stand gekomen. Die betrokkenheid zorgt ervoor dat iedereen 
van bij de start mee is in het actieplan. Succes!
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Inprenten

Wat je gelooft is waar!

Zelfvertrouwen is het begin van leiderschap.

Hoe denk jij over jezelf? Zijn deze gedachten positief of negatief?

Wat je gelooft is waar, maar de kunst is om je zelfbeeld te veranderen en het zelf te gaan 
geloven. Als je jezelf iedere dag vertelt dat je trots bent op jezelf, ga je dat na verloop van tijd 
ook zelf geloven.

Een aantal voorbeelden:

 Ik ben niets waard.   Ik ben de moeite!
 Ik ben lelijk.    Ik ben sexy!
 Ik ben saai.    Ik ben interessant!
 Ik schaam me voor mezelf.  Ik ben trots op mijzelf!
 Ik ben onbelangrijk.   Ik ben belangrijk!
 Ik ben altijd moe.   Ik ben energiek!
 Ik slaap slecht.   Ik ben een goede slaper!
 Ik ben onzeker.   Ik ben zelfzeker!

Hoe doe je dat? Schreeuw een week lang elke dag uit dat je trots bent op jezelf. Doe dat luidop 
op een overtuigende manier, minstens 30 keer per dag. Je kan dat voor de spiegel doen maar je 
kan ook de natuur ingaan.

Succes met de nieuwe jij!

“You are the author of your life.If you don’t like how it goes, write it differently.”

Succes op jouw weg van A naar BETER!

Dirk, Anja & het vanAnaarBETER-team
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Hoogveld 105
9200 Dendermonde

   sollicitatie@vananaarbeter.com
   052 30 16 60


