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Voorwoord

Geweldig, je hebt de moeilijke (en belangrijkste!) eerste stap 
gezet. Met het aanvragen van dit e-boek heb je onderkend 
dat je verlangt naar verandering. Dat hoe het is niet meer 
voldoet. En ik help je graag ontdekken wat je wilt en hoe je 
dat kunt bereiken. 

Mijn naam is Karianne Schippers. Ik ben al snel na mijn 
afstuderen in 1994 aan de slag gegaan als ondernemer. In 
eerste instantie als communicatieadviseur en de laatste 20 
jaar als coach en trainer. En daar ben ik in mijn element. 

Ik heb organisatorische uitstapjes gemaakt in de culturele 
sector, omdat ik daar enorm van geniet. Vooral aan mijn 
jaren als productiemedewerker op theaterfestival De Parade 
koester ik warme herinneringen. Je zou me expert in het 
volgen van mijn eigen weg kunnen noemen. 

En dat is wat ik anderen ook zo gun en waar ik graag mijn 
steentje aan bijdraag. Omdat ik geloof dat we fijner met 
elkaar samenleven als meer mensen doen waar ze echt blij 
van worden. Dat je pas echt goed voor anderen kunt zijn als 
je ook goed voor jezelf zorgt. Als meer mensen 
verantwoordelijkheid nemen om hun leven vorm te geven op 
de manier die past bij wie ze zijn. Of je daar nou volledig je 
inkomen uithaalt of niet. 

Met mijn werk inspireer ik je graag om stapje voor stapje 
minder te doen van wat je niet (meer) wilt en meer van wat je 
wel wilt.



Wie ben jij?

Je hebt een prima baan. Je doet waarvoor je bent opgeleid, 
hebt leuke collega’s. Er zijn dagen dat je best voldaan thuis 
komt en ook je salaris is niet verkeerd. 

En toch heb je er genoeg van. Wil je wat anders, maar weet je 
niet wat en hoe. 

Er knaagt dus iets. Niet sinds gisteren of vandaag, maar al 
langer. Misschien zelfs veel langer. Is dit echt wat je nog jaren 
wilt doen? Komen jij en jouw talenten wel helemaal tot z’n 
recht? Krijg je meer energie dan je geeft? Geeft het vreugde 
en voldoening wat je doet? 

Je twijfelt. Of eigenlijk is je antwoord: nee, maar wat dan? Je 
hebt geen idee waar je echt blij van zou worden. Waar 
komen waar je goed in bent en wat je leuk vindt samen? 
Waar ben je echt op je plek? 

Een goed moment om te onderzoeken welk vuurtje diep van 
binnen bij je brandt. Een vuurtje dat je gaat aanwakkeren. 
Zodat je niet anders kunt dan stappen zetten op weg naar 
een werkleven waar je nooit van hebt durven dromen. 

In dit boekje deel ik de eerste drie stappen die ik in mijn 
coachtrajecten en groepsprogramma’s altijd zet met mijn 
klanten. En natuurlijk help ik je graag met de stappen die 
volgen, maar bovenal wens ik je een (werk)leven waar je blij 
en gelukkig van wordt.  



De drie stappen

Stap 1. Erken je ontevredenheid 

Als wij mensen ergens een hekel aan hebben is het als 
dingen niet kloppen. Als wat we doen en wat we denken niet 
met elkaar in overeenstemming zijn. Cognitieve Dissonantie 
heet dat: onze behoefte om onze gedachten in 
overeenstemming te brengen met wat we doen. Ook wel uit 
te leggen als: goed praten. 

Als je dus bijvoorbeeld ergens werkt, vertel je jezelf liever 
waarom dat wel een goed idee is, dan dat je toegeeft dat het 
helemaal geen goed idee is. Je doet het werk ten slotte, dus 
bedenk je graag positieve redenen waarom dat zo is. 

Je leert heel veel van je werk, het is lekker dichtbij huis, je 
bent heel goed in wat je doet, anderen zouden een moord 
doen voor zo’n baan, je ontmoet heel veel verschillende 
mensen, je mag flexibel met je werktijden omgaan, etc Zeker 
als je ergens ooit vol overtuiging aan de slag bent gegaan, zie 
je niet graag onder ogen dat het tegenvalt. Of niet meer 
voldoet. 

En toch zul je moeten erkennen dat je het ergens niet (meer) 
naar je zin hebt, om in actie te komen. Alleen als er noodzaak 
is, kom je in beweging. Dus, zeg eens eerlijk: Word jij gelukkig 
van het werk dat je doet?  



Stap 2. Maak je ontevredenheid concreet 

Een belangrijke stap volgende stap op weg naar ander werk 
is om concreet te maken waar je nu precies niet blij mee 
bent. Zolang je vaag en onbestemd laat wat het probleem is, 
lijkt het niet zo groot en kom je moeilijk in actie. 

Begin eens met een braindump van alles wat je spontaan 
kunt bedenken als goede redenen om te stoppen met wat je 
nu doet. Schrijf alles op één groot vel papier. Doe dit de 
middag of avond voor je eerste werkdag van de week. Kleine 
dingen, grote dingen, maakt niet uit. Laat in ieder geval niets 
weg. Alles wat je bedenkt is belangrijk. 

Pak het papier er in het vervolg van de week steeds aan het 
eind van de dag weer bij. Zijn er vandaag dingen gebeurd die 
er nog niet opstonden? Is er iets dat veel te veel energie heeft 
gekost? Kreeg je ergens een knoop van in je maag? Deed je 
iets met tegenzin? 

Zo heb je na een week aardig zicht op waarom je werk niet 
meer voldoet.   



Stap 3. Onderzoek je verlangen 

Als ik mijn klanten vraag om een lijstje te maken van 
kenmerken die hun ideale werk heeft, komen ze in eerste 
instantie vaak met zaken die buiten zichzelf liggen. 
Mogelijkheden voor groei, flexibele werktijden, voldoende 
uitdaging, weinig stress, leuke collega’s, goeie sfeer etc. 

Maar waarom ze dat belangrijk vinden en welk gevoel ze 
nastreven met hun werk, dat wordt vaak overgeslagen. 
Terwijl het een cruciale stap is om te komen tot werk waar je 
dol op bent. Het beantwoorden van de vraag: hoe wil ik me 
eigenlijk voelen op mijn werk? Welk gevoel is zo belangrijk 
om te hebben, dat het dagelijks zorgt voor energie aan het 
eind van de werkdag. 

Ook al weet je nog niet wat voor soort baan je zou willen of in 
welke werkomgeving je beter tot z’n recht komt, vaak kun je 
wel benoemen welk gevoel jouw ideale werk je geeft. Wat zijn 
de eerste woorden die in je opkomen als ik je vraag: hoe wil 
jij je voelen op, door, tijdens, na je werk? Schrijf alles op wat 
erin je opkomt. Censureer jezelf niet, alles wat je bedenkt is 
goed. Hoe je voor dat gevoel kunt zorgen, komt later. 

Een andere manier om inzicht te krijgen in je verlangen is 
door nog eens naar je vel papier te kijken. Markeer de vijf 
zaken die je liever vandaag dan morgen kwijt zou zijn op je 
werk. En zet dan eens bij elk van de vijf, aan welk verlangen 
van jou in die situaties geen gehoor wordt gegeven.  



In het kort

De weg naar werk waar je dol op bent, begint met 
drie stappen: 

Stap 1: Erken je ontevredenheid. Stop met goed of 
leuk praten van je huidige werk, wees eerlijk. 

Stap 2: Maak je ontevredenheid concreet. Benoem 
wat jou nou precies ontevreden maakt over je werk. 

Stap 3:  Onderzoek je verlangens. Wat maakt jou blij 
en gelukkig, hoe moet jouw ideale werk voelen?



Hoe nu verder?

En dan heb je de stappen uit dit e-boek echt gezet en begint 
het twijfelen. Als jij bent zoals de meeste mensen, ben je niet 
dol op veranderen. Veranderen geeft spanning en soms zelfs 
angst. Dus ook als je nu zeker weet dat het tijd is voor 
verandering en er oprecht naar verlangt is de stap om in 
actie te komen nog niet zo makkelijk gezet. 

De komende twee weken ontvang je vervolgmails om jou 
verder te helpen. Met onder andere verwijzingen naar mijn 
beste blogartikelen en filmpjes met verschillende thema's. 

Natuurlijk kan ik je ook verder helpen in een gratis 
skypegesprek van 30 minuten waarin ik jouw belangrijkste 
vraag beantwoord en ik je mijn drie tips om in actie te komen 
met je deel. 

Geef je op via deze link en ik stuur je een voorstel voor een 
datum en tijd. 

Ik wens je veel energie, geloof, focus en vertrouwen om een 
nieuwe weg in te slaan en te bereiken wat je wilt. 

Graag tot ziens, 
Karianne Schippers  
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