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Sterk in je werk
Werkboek week 16
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Week 16

Op weg naar:
Sterk in je werk

Deze week leer je:

Ø Alles over rolmodels en
Ø Wat een ‘inner game’ betekent

Succes!
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Nu je je doel vastgesteld hebt en je hebt de plussen en minnen in beeld gaan we weer een stap verder.
Eerst ga ik je iets uitleggen over succesvol veranderen. Want mijn doel voor jou is dat je de
verandering die we teweeg brengen met deze module ook kan vasthouden. Blijvende verandering.
Terugvallen in je oude patroon/angsten/gedrag mag als je maar weet hoe je er weer uit moet komen.

Wat is het geheim van een succesvolle verandering? Waarom is het dat sommige mensen slagen en
anderen niet? Met deze vragen in hun achterhoofd hebben Michael Hall en Michelle Duval uitgebreid
onderzoek gedaan naar mensen die een belangrijke verandering in hun leven succesvol hebben
voltooid. Van al deze “veranderingsexperts” is de achterliggende structuur van hun succesvolle gedrag
in kaart gebracht. Het doel was te achterhalen welke factoren maakten dat hun verandering zo
succesvol bleek.

Van Innergame naar Outer Game
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Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een succesvolle verandering altijd is gebaseerd op
onderstaande 8 aspecten:

Ø Negatieve emoties die ons vertellen wat we willen vermijden;

Ø Positieve emoties die ons vertellen wat we willen bereiken;

Ø Duidelijkheid over wat er moet veranderen en waarom;

Ø Besluiten om een verandering te maken;

Ø Het creëren van nieuwe motivaties, associaties, gevoelens en gedachten (inner game);

Ø Uitvoering van het nieuwe gedrag (outer game);

Ø Versterken, bekrachtigen en vieren, waardoor verandering integreert;

Ø Het testen en monitoren van de voortgang om verfijningen te maken.

Herken je al iets van wat je de afgelopen weken gedaan hebt?
Vier van de 8 aspecten heb je al doorgewerkt!



5

Een van de aspecten van succesvolle verandering is een nieuw ‘Inner Game’ creëren. Hiermee
bedoelen we dat je anders gaat kijken naar je de inzichten die je al hebt verkregen (door de oefeningen
van de vorige weken). Je gaat nieuwe strategieën bedenken. Nieuwe betekenissen, nieuwe gedachten
en die veroorzaken óók weer nieuwe gevoelens. De oude hebben je tot nu toe niet geholpen om je
doel te bereiken immers?
Je gaat experimenteren, acJes maken en uitvoeren.

Één van de belangrijke factoren die waargenomen werd bij het onderzoek naar succesvolle verandering
is dat de onderzochte personen bijna allemaal een voorbeeld hadden. Een echt Rolmodel. Iemand aan
wie zij zich konden spiegelen, optrekken, die ze uitdaagde en waardoor ze in acJe kwamen. (Soms was
het rolmodel ook mentor.)

Dus! Wie is jóuw Rolmodel?

Wie is jouw voorbeeld ?
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Rolmodellen zijn belangrijk. Zij helpen ons om de persoon te kunnen worden die we willen zijn. Maar ook als
je een doel wilt bereiken, een bedrijf wilt opstarten of door het glazen plafond wil breken is een rolmodel
handig. Een goed doordachte keuze betekent dat je op een positieve manier wordt beïnvloed en
aangemoedigd om de best mogelijke persoon te worden.

Maar hoe kies je nou iemand als rolmodel?
Allereerst is jouw doel belangrijk. Je hebt inmiddels geleerd wat je beter niet meer kunt doen en wat je wilt
bereiken. Je hebt een beslissing genomen om te veranderen. Met jouw doel voor ogen kun je een rolmodel
gaan zoeken die jou verder kan helpen. Wil je een eigen bedrijf opstarten? Zoek dan iemand die daar
succesvol in is. Of juist niet en kijk goed naar de fouten die gemaakt zijn. Een rolmodel kan verschillende
functies hebben, allemaal om jou verder te helpen. Kijk naar het schema op de volgende bladzijde..

Een rolmodel is een persoon of een type persoon of 
persoonlijkheid, die een voorbeeldfunctie vervult voor een 

individu of een bepaalde groep mensen.
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Positief

Je rolmodel is een voorbeeld van hoe je je moet 
gedragen en hoe je zelf wilt zijn.

Negatief

Je rolmodel is een voorbeeld van hoe je je niet moet 
gedragen en hoe je zelf niet wilt zijn.

Concreet persoon

Er is sprake van een reeks van kenmerken die je 
wilt overnemen van één persoon.

Mix van personen

Er is sprake van enkele specifieke kenmerken die je
wilt overnemen van meerdere personen.

Dichtbij

Je rolmodel bevindt zich in de directe omgeving 
en er is veel contact mee.

Veraf

Je rolmodel bevindt zich buiten de directe omgeving 
en er is zelden of nooit contact mee.

Zijwaarts/neerwaarts

Je rolmodel is iemand die een vergelijkbare 
positie heeft als jijzelf, of lager.

Opwaarts

Je rolmodel is iemand die een hogere positie heeft 
dan jijzelf.



9

Ø Kies iemand uit je eigen omgeving die als gids kan dienen, advies geven en realistische voorbeelden
kan geven hoe je het beste uit jezelf kunt halen.

Ø Kies iemand die jou een goed gevoel geeft over jezelf. Je hebt het meest aan iemand die jou de hele
tijd op een positief kritische manier benaderd.

Ø Kies iemand die anders is dan jij bent. Je bent snel geneigd om iemand als voorbeeld te nemen
omdat je iets van jezelf in die persoon herkent. Maar feitelijk wordt je hierdoor juist tegen gehouden
omdat je lekker in je comfortzone kan blijven zitten. Zij dagen je niet uit om een stap verder te zetten!

Ø Kies een rolmodel omdat je eigenschappen in hen herkent waar je zelf ‘’niet’’ over beschikt, maar
absoluut nodig hebt. Dit haalt je wél eerst uit je comfortzone maar uiteindelijk zul je er verder mee
komen.

Ø Kies een rolmodel waar je niet zo snel aan zou denken.

Een rolmodel kun je dus gewoon kiezen. 
En daar heb ik een paar tips voor:
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Ø Kies iemand die weet wat hij/zij wil. Een goed rolmodel zal iemand moeten zijn die zichzelf kent.
Iemand die perfect lijkt maar geen idee heeft van een doel in het leven is niet de juiste.

Ø Kijk verder dan ‘je neus lang is’. Is iemand echt zichzelf? Of is er alleen maar buitenkant en een
masker?

Ø Lees over de successen en mislukkingen van je rolmodel(len). Het is belangrijk om zowel iets te
leren over successen als over mislukkingen. Soms kunnen de mislukkingen van je rolmodel meer
inspirerend zijn en je meer aanmoedigen dan de successen. Je ontdekt zo wat de fouten zijn die jij
niet hoeft te maken maar ook hoe tegenslag je sterker maakt en meer vastberaden.

Ø Houd of ontwikkel je eigen stijl. Het is heel belangrijk je eigen individualiteit te behouden. Verlies
jezelf niet in de poging om het voorbeeld van je rolmodel te volgen. Wees jezelf en voel je zeker bij
wat je doet. Kopieer niet wat anderen doen, maar onderscheid je. Word zelf een rolmodel!

Vervolg

Tot slot:
Wanneer je een rolmodel kiest uit je omgeving, op je werk of die je 
anderzijds werkelijk kent, dan kun je hem of haar vragen om je 
mentor te worden, je sparringpartner of denktank
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Nu is het tijd om naar aspect 5 en 6 te gaan.

Ben je er klaar voor?

Op de volgende twee pagina’s staat weer een 
‘vragenlijstje’. Eerst de vragen die je helpen nieuwe 
gedachten en gevoelens te vormen en aan de andere 
kant uitdagende vragen die je oproepen tot actie!

Neem er de tijd voor en lees niet alle vragen in één 
keer, maar stuk voor stuk!

Ik vertelde je over de 8 aspecten van succesvol 
veranderen. Vier daarvan hebben we al doorlopen:
ü Waar wil je weg van en waar wil je naar toe? (aspect 

1 en 2)
ü Je weet wat je moet veranderen en waarom (aspect 

3)
ü Je heb het besluit genomen om de verandering aan 

te gaan en je hebt een doel gesteld. (aspect 4)

Het wordt tijd om op weg te gaan naar actie!
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Interne Referentie
v Welke nieuwe overtuigingen heb je nodig om je doel te bereiken?

Ø Over jezelf? 
Ø Over anderen? 
Ø Over dit onderwerp? 
Ø Over tijd?

v Wat moet jouw nieuwe overtuiging worden over …………..(wat jou belemmert) ?
v En als je nog een belemmering hebt ontdekt, wat moet je daar dan over gaan geloven?
v Welke andere (nieuwe) betekenis geef je nu aan …………….. of …………..?
v Wat moet je vanaf nu belangrijk gaan vinden?
v Wat moet er meer op de voorgrond van je brein komen?
v Waarom is dat belangrijk voor je?
v En waarom nog meer?

v Welke andere /nieuwe film kun je gaan afspelen in je hoofd?
v Wat heb je nodig om deze nieuwe werkelijkheid te creëren?

Nieuw Inner Game: 
Word je eigen architect

Externe  referentieWie neem je als voorbeeld?
Wie ga je raadplegen?Bij wie ga je advies inwinnen?

Met wie wil je overleg plegen?
Aan wie ga je hulp vragen?
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v Wat ga je als eerste doen?
v En wat ga je daarna doen?
v En wat nog meer?
v Hoe ga je dit doen?
v Met wie, wanneer, en waar?
v Wat ga je precies doen?
v Hoe ziet het eruit wat je gaat doen?
v Wat ga je vandaag nog doen?
v En morgen?
v Hoe ga je jezelf hieraan herinneren?
v Hoe ga je je nieuwe Outer Game oefenen?
v En hoe vaak?

Nieuw Outer Game: 
Kom in de rol van realisator en zet jezelf aan tot actie
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Lees nu al je antwoorden nog eens goed door. 

Laat het allemaal diep tot je doordringen. 

Voel wat de antwoorden met je doen.

Ga je ervoor?

Dan op naar volgende week!
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Dit was het even voor deze week.
ü Je hebt een roldmodel gekozen.

ü Je hebt een nieuwe ‘Inner Game’ gemaakt.

ü Je bent klaar voor actie!

ü Je bent weer een stukje dichterbij jouw Vrouwenpower!

IT’S TIME TO START LIVING !


