Slimmer omgaan
met jouw
energieslurpers!
Een praktische, eerste opdracht om werk te creëren dat bij je past

DESIGN YOUR NEW JOB

INLEIDING
Op dit moment kost je werk meer energie
dan je zou willen, anders had je dit eBook
niet gedownload. Kom je aan het eind van je
werkdag uitgeput thuis? Zie je op zondagavond
op tegen de nieuwe werkweek? Kijk je vooral
reikhalzend uit naar de volgende vakantie?
Dan vraag je je ook misschien soms af of je niet beter op
zoek kunt gaan naar ander werk. Is dit wat echt bij je past?
En ondertussen knaagt er binnen in je een gevoel van
ontevredenheid omdat je op werkgebied niet doet wat je
eigenlijk echt wilt doen. Dat vind ik eeuwig zonde!
Ik nam zelf jarenlang geen tijd om stil te staan bij waar ik
echt energie van kreeg en wat ik echt wilde op
werkgebied. Een aantal jaar geleden heb ik bewust ruimte
en tijd gecreëerd en ben ik gaan kijken waar ik echt blij
van werd. Dat was het begin van mijn loopbaanpraktijk
Design your new job waarin ik anderen via 5 praktische
stappen begeleid om het werk te creëren dat echt bij ze
past.
In mijn coachingspraktijk zie ik veel mensen die meer
energie uit hun werk willen halen, of dat nu in hun huidige
werk of een ander werk is. Wat als je weer fluitend naar je
werk zou kunnen gaan? En jij je talenten maximaal zou
benutten en echt werk doet dat bij je past? Dat kan! Start
vandaag met de 2 opdrachten uit dit eBook om meer
energie te halen uit je huidige werk en ruimte te creëren
voor je volgende loopbaanstap.
Hartelijke groet,
Marcella van Doorn
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OPDRACHT 1: ENERGIEDAGBOEK
Om te weten te komen welk werk bij jou past is een belangrijke
eerste stap om te kijken naar activiteiten waarbij jij
je betrokken voelt en je energie ervaart. Met betrokkenheid bedoel
ik een activiteit waarin je helemaal op gaat, de tijd vergeet en de
activiteit goed past bij jouw vaardigheden (flow). Activiteiten die je
energie geven, geven je vreugde en maken je enthousiast.
Om inzicht te krijgen in die activiteiten vraag ik je om een
energiedagboek bij te houden. Hoe je dat doet, mag je zelf weten.
Op papier of in de computer. Hoewel met de hand aan te raden is,
omdat je er dan ook bij kunt tekenen. Het belangrijkste is dat je
regelmatig notities maakt. Ik raad je aan het dagelijks bij te houden,
omdat je anders veel vergeet. Wat belangrijk is: doe het zo specifiek
mogelijk. Hoe duidelijker je bent over je activiteiten, des te beter je
weet wat je echt leuk vindt. Dus in plaats van: 'Werkoverleg,
eindelijk eens leuk!' formuleer je nauwkeuriger: 'Werkoverleg, ging
geweldig toen ik op constructieve manier feedback gaf'. Op die
manier wordt duidelijk wat je precies zo leuk vond.
Kijk daarbij ook naar de volgende aspecten:
Activiteiten: wat was je feitelijk aan het doen? Was het
een gestructureerde activiteit of niet? Had je een
speciale rol?
Omgeving: Waar was je tijdens de activiteit? Wat voor
gevoel ontleen je aan die plek?
Interacties: waarmee had je wisselwerking: met mensen
of apparaten? Was het nieuw of vertrouwd? Was het
formeel of informeel?
Deelnemers: Wie was erbij en welke rol speelden ze
waardoor het een positieve of negatieve ervaring werd?
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Hieronder vind je een voorbeeld van een energiedagboek

Dit energiedagboek is afkomstig uit het boek 'Ontwerp je eigen leven,
Hoe je het beste uit je leven en werk haalt', Bill Burnett en Dave Evans, 2016.
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Je kunt je activiteiten op de volgende bladzijde invullen en op
de metertjes aangeven hoe betrokken je was en hoeveel
energie het je opleverde.
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Vragen die je jezelf zou kunnen stellen na het invullen
van je dagboek voor drie weken:
Wat zie je aan inzichten als je naar de activiteiten kijkt?
Wat kun je ontdekken?
Welke activiteiten geven jou energie en waar ben je betrokken
en welke niet?
Wat verrast je?

Mijn belangrijkste energiegevers zijn:
1.

2.

3.
Mijn belangrijkste energieslurpers zijn:
1.

2.

3.
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Slimmer omgaan
met energieslurpers
Als je het energiedagboek een week of drie hebt
bijgehouden, weet je welke taken je energie geven en
welke juist al jouw energie opslurpen. Daarna is het
tijd om echt iets te doen met dit inzicht!
Hieronder geef ik een aantal voorbeelden hoe je
slimmer om kunt gaan met je energieslurpers zodat je
snel op korte termijn energie en ruimte creëert in je
huidige werk. Dat is niet alleen handig voor je huidige
functie, daarnaast creëer je op die manier tijd om werk
te maken van je volgende loopbaanstap.

1 |

Kies het juiste moment voor energieslurpers
Plan je taken zo dat je energieslurpende
activiteiten doet op een moment dat jij fit bent.
Als je fit bent, ben je minder afgeleid en laat je je
minder leiden door emoties. Dus heb je in jouw
werk te maken met klanten of collega's die jou
qua energie leeg zuigen? Plan dan de afspraken
met deze mensen bijvoorbeeld in de ochtend (als
je een ochtendmens bent) zodat je er beter mee
om kunt gaan. Of heb je hekel aan
managementrapportages maken en wil je eerst
rustig wakker worden, plan die dan tussen 10-12
uur.
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Verminder energieslurpers
Kijk of het echt nodig is om energieslurpende
activiteiten zelf uit te voeren. Delegeer of schrap ze.
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Zo besloot een fysiotherapeute die ik coachte om haar
meest vermoeiende klanten die haar leeg slurpten zo
kort mogelijk in een behandelkamer te behandelen en
zo snel mogelijk te laten oefenen in een grotere
fitnessruimte. Op die manier kon ze zelf beter fysiek
afstand nemen en kwam alle negativiteit minder
binnen. Heb je teveel vergaderingen? Neem ze eens
onder loep: is het echt nodig als jij elke week gaat? Kun
je niet een keer overslaan doordat je thuis werkt of kan
een collega in jouw plaats gaan? Kun je je actiever
opstellen bij vergaderingen, bijvoorbeeld door een
agendapunt zelf in te brengen en voor te bereiden?
3 |

Voeg energiegevers toe
Kijk hoe je meer taken zou kunnen doen waar je energie
van krijgt. Als je het leuk vindt om anderen te
begeleiden, kun je dan vaker een stagiaire begeleiden? Of
zorg dat een vermoeiende vergadering onderbroken
wordt met een pauze zodat je een half uurtje lekker
buiten kunt wandelen.
Lijkt het je leuk om met een bepaald onderwerp aan de
slag te gaan? Bekijk wat jij kunt doen. Kun je je opgeven
voor een bijeenkomst of start je zelf iets? Zo ben ik zelf
ooit een leesclub bij mijn voormalige werkgever gestart
omdat ik dol ben op boeken en ik het leuk vind om op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
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OPDRACHT 2

Neem voor jezelf een besluit en bedenk minstens 3
manieren om de komende twee weken meer energie
uit je werk te halen. Wees zo concreet mogelijk en
geef aan wanneer je er mee start.
Besluit
Ik kan concreet meer energie en ruimte creëren door
op de volgende manier slimmer om te gaan met mijn
energieslurpers:
1.

2.

3.
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TOT SLOT
Ik hoop dat dit eBook je helpt om de eerste stap te zetten
om slimmer om te gaan met je energieslurpers en werk te
creëren dat echt bij je past.
Wil je weten welke stappen je nog meer kunt zetten om je
droombaan te vinden? Heb je nog vragen of wil je nog wat
specifieker ingaan op jouw persoonlijke situatie? Meld je
aan voor meer inspiratie en boek een gratis
speedcoachsessie waarin ik je 2 gouden tips geef die in
jouw specifieke situatie van belang zijn, zodat jij meer
energie haalt uit je werk door werk te creëren dat echt bij
je past. Je kunt naar mijn website gaan om een gratis
speedcoachsessie via Skype van een half uur in te boeken:
http://designyournewjob.nl/vraag-nu-een-gratisspeedcoachsessie-van-30-minuten-aan/
Of meld je via mijn website aan voor de dagtraining
'Design your new job' waar ik je in een kleine groep in 5
stappen werk laat creëren dat echt bij je past.
Natuurlijk kun je me ook mailen
via hallo@marcellavandoorn.nl of bellen via 06-18444653
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