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Persoonlijke groei

Persoonlijke groei
Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van je eigen strategie rond het merk 
"ik". Wat is het belang van je persoonlijke uitstraling? En hoe optimaliseer je je 
eigen "ik"? Hoe kom je in een staat van �ow, waarbij je je sterk en ef�ciënt voelt? 
Op je toppen van je kunnen en waar de gelukservaring hoog is.

• Het merk "ik" - Ontdek hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien: wie 
ben ik en wat straal ik uit?

• Noodzaak van personal branding - Waarom is volgens jou Personal 
Branding in de huidige maatschappij belangrijk en aan welke 
facetten zou jezelf aandacht willen schenken? 

• I3 (Identiteit - Imago - Impact) - Ontdek samen met anderen de I3 
van jouw persoonlijke pro�el

• Waarom kiezen mensen voor jou? Achterhaal de gunfactor in 
situaties en zet die in de toekomst optimaal in.

• Persoonlijke ontwikkeling - Ontdek welke vaardigheden je wilt 
ontwikkelen en welke uitdagingen je wilt aangaan.

• Wat zijn jou persoonlijke doelen?
• Personal pitch - Hoe breng je het nu over de bühne? Kleine 

heldere pitchstappen om jezelf te helpen op weg naar een 
inspirerende presentatie van al jouw talenten en beweegredenen.

Persoonlijke groei versus Flow
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Kenmerken van Flow

• Al het andere is onbelangrijk
• Intense concentratie, geen aandacht voor problemen of iets anders
• Je verliest jezelf in de activiteit, de tijd vliegt



de beste condities voor Flow

• Duidelijke (grotere en kleinere tussen-) doelen stellen
• Duidelijke en onmiddelijke feedback (lange & kortere termijn)
• Balans tussen (ervaren) uitdagingen en (ervaren) vaardigheden

Voldoening van Persoonlijke groei en Flow

• Resultaten behalen
• Het creëren van voldoende uitdaging
• Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
• Waardering, erkenning en complimenten
• Autonomie in keuze en taken  

Persoonlijke groei versus Flow

Persoonlijkheid

werkstijl

Intelligentie
werkgemakwerkplezier

Interesse

Talent

Flow

Energie
Vold

oenin
g

Wat wil ik?
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Wat kan ik? Wat wil de 

organisatie?

Taken en rollen

Wat ga ik doen?

Flow

Tien tips voor meer Flow

• Zoek een uitdaging die is afgestemd op je kunnen
• Las bij uitdagende bezigheden geregeld een pauze in
• Stel jezelf een duidelijk en bereikbaar streefdoel en vraag geregeld feedback
• Zorg voor voldoende ruimte, door bijvoorbeeld zelf te beslissen wanneer en hoe 

je een bepaalde taak zult afwerken
• Wordt je bewust van de betekenis die je opdracht heeft
• Zoek steun bij moeilijke problemen
• Werk vooral 's morgens, ongeveer een uur na het opstaan, aan belangrijke taken
• Activeer je lichaam met een lichte vorm van beweging, bijvoorbeeld met een 

wandeling
• Adem langzaam in en uit of doe een ontspanningsoefening bij stress
• Zet 's avonds genoeg ontspanning op het programma om de knop om te 

draaien



Wil je meer weten over de werkgeluk pijler persoonlijke groei, neem dan contact met mij op
Roy Beunk  06-253 39 263 info@renewmc.nl

Waarom doe je niet wat je wilt en kunt

Persoonlijke groei betekent, dat je alle wenselijke vaardigheden (nog niet) bezit 
en dat je daardoor er (nog niet) in slaagt je rol te pakken. Het betekent ook, dat je 
in alle omstandigheden in staat bent om "nee" te zeggen. Je bent in staat om 
duidelijk je grenzen aan te geven. 
 
In de praktijk blijkt het ook voor professionals, die best de fysieke vaardigheid 
hebben, nogal eens een probleem te vormen om "nee" te zeggen. Je wilt iets, je 
hebt ook de vaardigheid, maar je doet het toch niet!
 
De oorzaken zijn te vinden op het vlak van je overtuigingen, angsten en waarden. 
Deze zul je dus als eerste moeten aanpakken. Als datgene dat je wilt bereiken, 
ook echt past bij wie jij bent en bij wat je belangrijk vindt en je ervoor zorgt dat je 
gedachten, je vaardigheden, je gedrag en je omgeving bijdragen aan het 
bereiken van je doel, dan kom je in een staat van �ow, van energie. Je acteert dan 
niet op botte wilskracht. Alle niveau's zijn dan in één lijn.
 
Persoonlijke groei betekent ook verandering in alles wat je bent, kunt en doet.
Deze verandering wordt weergegeven in 7 stappen.

Doel / missie / bijdrage Wat wil ik?

Identiteit

Waarden

Overtuigingen

Vaardigheden / Kennis / Talenten

Gedrag

Omgeving

Wat vind ik belangrijk?

Wie ben ik?

Wat geloof ik?

Wat kan ik?

Wat doe ik?

Waar ben ik?

model Gregory Bateson/Robert Dilts

Persoonlijke groei 
Laat je fouten gewoon meegroeien!


