
Zelf-coaching
bij loopbaanvragen

5 praktische tools 

Een werkboekje voor wie met zichzelf aan de slag wil 



Inleiding

Achtergrond

Als je tegen moeilijkheden of uitdagingen aanloopt in je werk, je loopbaan of carrière dan ligt de
vraag over betekenis- of zingeving vaak op de achtergrond. Daarom begint dit boekje bij de vraag
wat belangrijk voor je is, wat je waarden zijn, wat je leven waardevol en betekenisvol maakt. Of

je nu een promotie in je werk zoekt, of tegen conflicten aanloopt met een leidinggevende of
collega; het is goed om te beginnen bij de vraag wat je leven richting en koers geeft.

Opzet van het boekje

Mijn talent is de kennis die ik heb opgedaan over de ontwikkeling van mensen, teams en 
organisatie praktisch toe te passen in coaching en begeleiding. Dit heeft geleid tot een behoorlijke 
database van praktische tools die hierbij kunnen helpen. Deze tools zijn te ordenen rondom 3 
thema’s: inspiratie, groei en effectiviteit. 

Voor wie

In het eerste kopje vertelde ik al dat loopbaanvragen vaak gepaard gaan met betekenis- en 
zingeving. Dit snijvlak is mijn specialiteit, het verbinden van uitdagingen in je werk aan het geven 
van betekenis. Dus als je op zoek bent naar die verbinding dan ben je met dit boekje aan het juiste 
adres. 

Over het gebruik

Velen van ons zitten al uren per dag achter een PC ons werk te doen, onze hobby’s uit te voeren of
vinden dan tenminste een soort van ontspanning achter een of ander beeldscherm. Print daarom dit
boekje uit, neem een kladblok en een doos viltstiften en ga er mee aan de slag op een andere plek

dan je gewend bent. Alleen dat is al inspirerend!

Contact

Van 5 tools vind je in dit boekje een soort infographic, of visuele samenvatting. Voor iedereen die
daar belangstelling heeft voor het complete boekje ligt er al eentje klaar! Ik zet je dan wel graag op

een mailinglijst. Neem dan even contact op met mij:

Maarten van Helden
Coach – Excursief

06 18 537 567
maarten@excursief.nl

http://www.excursief.nl/index.php/contact/

http://www.excursief.nl/index.php/contact/


Inhoud

Fase Tools

1: Kernwaarden Top 5

In de eerste fase ontdek je je kernwaarden. Die geven richting aan je loopbaan.

2: Persoonlijke SWOT

Met je persoonlijke SWOT definieer je jouw doelen voor je loopbaan. 

3: Loopbaan Storyboard

Met je Loopbaan Storyboard ontwerp een visie op je loopbaan voor de komende jaren. 

4: Cirkel van Deming

De Cirkel van Deming helpt je een concreet jaarplan op te leveren

Extra

5: Goede voornemens realiseren

Met deze tools vergroot je de kans van slagen voor het behalen van je doelen

1. Discover 2. Define 3. Design 4. Deliver

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.



1. Kernwaarden Top 5

Belangrijker nog dan drijfveren, talenten en motivatie zijn je waarden. Die geven namelijk richting
aan je keuzes. Als je je bewust bent van je waarden dan kun je dus bewuste keuzes maken.

Daarvoor is het wel nodig dat je ze goed scherp hebt zodat je daar je doelen aan kunt verbinden.

Duur: 1 uur
Doel: Waarden ontdekken en definiëren

1. Ontdekken

2. Prioriteren

3. Definiëren

– Laat je geen beperkingen opleggen –
– Vraag jezelf waarom je iets belangrijk vind – 

– Kies de 5 belangrijkste waarden uit – 
– Zet ze op volgorde -

– Maak je eigen definitie van de waarden – 
– Geef aan waarom ze belangrijk voor je zijn – 



2. Persoonlijke SWOT-analyse
In deze persoonlijke SWOT-analyse ga je kijken naar een 4-tal factoren in je leven of werk. Je

maakt een interne analyse (sterke kanten en aandachtspunten) en een externe analyse (kansen en
bedreigingen).

Duur: 1 uur
Doel: Sterktes en aandachtspunten leren kennen. Leren hoe je ze kunt inzetten om kansen en

bedreigingen aan te pakken. 

Positief Negatief
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Kans Bedreiging
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1. SWOT invullen

1

2

Sterke kanten

Aandachtspunt

2. Confronteren

3

4

Kansen

Bedreigingen

1 2
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3. Doelen stellen

1. Welke kansen 
ga je benutten?

2. Aan welke 
bedreiging moet 
je je aanpassen?

3. Welk 
aandachtspunt ga 

je versterken?

 4. Tegen welke 
bedreiging ga je
je verdedigen?



3. Loopbaan Storyboard
Met het loopbaan storyboard zoom je weer even uit en denk je na over de toekomst van je loopbaan.

Het doel is je doelen voor de langere termijn visueel te maken. 

1. Waarden 2. Tale nten 3. Nodig

4. Strategie 5. Eerste acties 6. Visie/Droom

Doel

Dit is een manier om een storyboard in te vullen. Deze punten geven je een houvast, een begin en
een eind. Er zijn ook andere indelingen mogelijk. 

Voorbeeld

Dit is een manier om een storyboard in te vullen. Deze punten geven je een houvast, een begin en
een eind. Er zijn ook andere indelingen mogelijk. 

Vrije invulling

Je bent vrij om er een eigen invulling aan te geven. Je kunt bijvoorbeeld ook een metafoor
gebruiken, zoals een loopbaanreis met de trein: welke stations kom je dan tegen. 



4. Cirkel van Deming
Je hebt nu richting en koers bepaald, de doelen voor je ontwikkeling vastgesteld. Nu is het zaak om 
je doelen concreet te maken. Daar gaat deze infographic over. 

1.

2.

3.

4.

1. 2.

3.4.

Plannen

Doen

Checken

Aanpassen

1. Plannen

2. Doen

3. Checken

4. Aanpassen

Prioriteren SMART maken

Evalueren Analyseren

Hulpmiddelen

Plan uitvoeren Obstakels 
elimineren

Volhouden

A B C

D E F

G H

Corrigeren Vieren
I J



5. Goede voornemens realiseren
Samenvatting

Doelen stellen en acties plannen is soms nog niet genoeg om gedaan te krijgen wat je wilt. We
kennen allemaal de goede voornemens met het nieuwe jaar die niet gerealiseerd worden. Deze tools
helpt je om heel concreet vooruit te denken en je hersenen als het ware te programmeren de acties
uit te voeren die nodig zijn. Het zijn miniplannetjes (gedragsintenties of uitvoeringsintenties) die

helpen om je doelen te realiseren. 

Stappen

Voorbeeld

➔ Doel: Afvallen

➔ Leerdoel: “Ik kan gezonde voedingskeuzes maken en daar mijn gedrag (eten, drinken en 
snoepen op afstemmen.”

➔ Reden/Waarde: Gezond oud worden

➔ Acties: Minder snoepen, meer groente eten. Geen snoep meer kopen en meer gezonde 
snacks. Zorgen dat er groentesnacks klaar staan. 

➔ SMART: 5 kg in 10 weken

➔ SMARTER: “Iedere keer als ik mezelf voor de koelkast of voorraadkast vind op zoek naar 
iets te snaaien loop ik naar de kraan en neem ik een slok water of pak ik een groentesnack.”

Als…. Dan...

Stap 1:
Zorg dat je weet 

wat je wilt 

Stap 5:  
Maak de 

doelen SMART

Stap 6: 
Formuleer je acties 

SMARTER

Stap 3: 
Verbind doelen 

aan waarden

Stap 4: 
Verbind je acties

 aan je doelen

Stap 2: 
Formuleer 
leerdoelen
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