
  D E  O E F E N I N G E N   O N T D E K   J E   W A A R O M   

WORD BETER GEVONDEN DOOR HET BETERE IN JEZELF TE VINDEN

'ONTDEK JE WAAROM'

Je hebt maar één waarom en die verandert nooit. Je had 'm als kind al. Misschien is het een opluchting voor je want

je hoeft dus maar één waarom te vinden.

Probeer 'je waarom' te omschrijven door die woorden te vinden die je op een tegeltje zou willen zetten of waar je

een t-shirt van zou willen maken en de hele dag in zou willen rondrennen omdat je er zooo achter staat.

Het geeft mede antwoord op wat jouw visie en missie in het leven is, waar jij als mens in gelooft hoe we een betere

wereld krijgen... iets drijft jou elke dag om dingen te doen, het is jouw bijdrage aan een betere wereld waar jij

voldoening uithaalt. Wat is dat? Wat zou je het liefste elke dag doen waar je kippenvel van krijgt? En, denk nu niet

dat dat geld verdienen is of leuke dingen doen of maken: 'je waarom' gaat veel dieper dan dat. Geld en de

producten of diensten die je aanbiedt ('je wat'), zijn slechts resultaten van 'je waarom'.

Het is soms lastig om de juiste woorden te vinden (wat voel ik) omdat 'je waarom' opgesloten zit in je limbisch brein

dat door emoties gestuurd wordt, niet door woorden. Dus neem je tijd, laat je niet afleiden en concentreer je. Dan

vallen de juiste woorden je vanzelf wel in. 

JE HUISWERK OMVAT HET VOLGENDE:

• Onderzoek je waarom door dit keer niet vooruit te kijken, maar onderzoek je waarom door naar jezelf en

naar je verleden te kijken, door zg. soul searching.

• Zoek een partner, die niet je levenspartner is, met wie je in een dagdeel een 'waarom-sessie' gaat houden

om samen je waarom te ontdekken en te formuleren.

• Ga voorafgaand aan die ochtend of middag je voorbereiden door het doen van onderstaande oefening, het

liefst een dag of twee vóór je je waarom-sessie met je partner plant.
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OEFENING DIE JE ALLEEN DOET:

1. Schrijf voor jezelf drie top-momenten en drie dieptepunten op uit je werkende leven en beschrijf kort wat

de situatie was en welk gevoel het je gaf. Beschrijf specifieke voorvallen of gebeurtenissen en wees zo exact

mogelijk in het gevoel dat je toen had, zie ook de woordenlijst ter inspiratie. Elk punt schrijf je op losse

kaartjes/A5-jes/post-its.

2. Doe dit ook voor privé-momenten uit je leven (drie top-momenten en drie dieptepunten).

3. En doe dit ook voor jeugdmomenten (zes momenten).

4. Bekijk alle momenten en kies de zes meest heftige momenten (top of diepte, mag allebei, iets meer top is

fijner... ;) Hou die andere momenten achter de hand.

5. Bekijk de zes momenten nog eens goed en kies hier nu de drie meest heftige momenten uit. 

6. Hiermee ga je een dagdeel met je gekozen 'partner' zitten. Ga er echt voor zitten met pen en genoeg papier.

Of met een laptop voor je partner om aantekeningen te maken.

OEFENING DIE JE MET JE PARTNER DOET:

7. Plan een dagdeel met degene die jou gaat helpen, zet de telefoons uit en sluit je af van de rest van de

wereld, jullie mogen niet gestoord worden. Vertel je partner nu de drie geselecteerde heftigste momenten

in je leven, zo gedetailleerd mogelijk, laat hier niets weg. Vertel rustig verder, laat stiltes vallen, geen

probleem, neem je tijd en denk vooral na over je gevoelens, vertel die ook zo concreet mogelijk.

8. De opdracht aan degene die je helpt, je 'partner', (voor het gemak een 'zij', maar kan net zo goed een 'hij'

zijn) is, om zoveel mogelijk observaties van wat jij doet en zegt te noteren, dus waar in het verhaal echte

emoties in je stem of in je houding te zien of te horen zijn, wat je dan precies zegt, welke woorden je

gebruikt, etc. Laat haar de beide huiswerkdocumenten vooraf lezen zodat ze weet wat er verwacht wordt.

De bedoeling is dat je partner doorvraagt op de dingen die je zegt, bijvoorbeeld als zij merkt dat er iets met

je gebeurt, bijvoorbeeld in je ogen, in je stem, gebaren, dingen die je zegt, etc. etc. Je partner vraagt dan

naar je gevoel dat je toen had. Waarbij zij objectief blijft en vooral blijft noteren, geen mening of

waardeoordeel heeft en net wat meer doorvraagt dan zij normaal zou doen, tot vervelends toe, dat is

toegestaan en zelfs toe te juichen in deze sessie.
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Ongemakkelijk lange stiltes omdat jij (nog) geen antwoord hebt, zijn niet erg. Belangrijk is dat je partner 

juist dan niets zegt, net zo lang totdat jij de woorden hebt gevonden, zij laat jou zoeken naar woorden en

vult je niet aan. In het limbisch brein zitten emoties, geen woorden, dus het kan soms best lastig zijn om de

juiste woorden te vinden.

9. Bespreek daarna met haar wat haar bevindingen zijn die zij heeft opgeschreven. Laat haar vertellen wat zij

bij je zag gebeuren. En laat haar aankruisen in haar aantekeningen als zij bepaalde dingen, emoties of

woorden vaker tegenkomt. 

10. Dan is het aan je partner om patronen te ontdekken/thema's in die emoties. Zijn er woorden/overtuigingen

die steeds terugkomen. Bijvoorbeeld in hoe je dingen oplost of beleeft. In dingen die jij zegt of gevoeld

hebt, dingen die jij blijkbaar doet, wat jouw 'voorkeur' is om een goed gevoel te krijgen of weer vertrouwen

in je situatie te krijgen als je uit een diepe put komt, wat jou een echt heel goed gevoel geeft dat je zinnig

bezig bent, voor jezelf en voor anderen... Dus:  waar geloof jij in...: 'als iedereen nou dit of dat, dan wordt

de wereld er een stuk leuker of beter op', wat vind jij echt belangrijk en draag jij van nature aan bij. Probeer

vervolgens samen verder te ontdekken wat deze thema's zijn.

11. Selecteer dan met je partner de thema's en manieren die jij vaak hanteert in de dingen die je graag doet,

vooral in de dingen die je doet om 'goed' te doen. Goed voor jou, voor een ander, voor de wereld. Vul stap 6

aan met nieuwe/andere momenten uit je lijst die je achter de hand had gehouden, mocht je nog niet

genoeg patronen of thema's kunnen ontdekken.

12. Individueel gaan jullie nu een poging doen om jouw waarom op papier te krijgen. 

De zin die jullie hiervoor afmaken is bijvoorbeeld (kan ook anders):

 “WAT IK HET ALLERBELANGRIJKSTE VIND, IS ....... (IETS MET EEN WERKWOORD, WAT DOE JIJ)

 ....... ZODAT (RESULTAAT/POSITIEVE BIJDRAGE AAN ANDEREN EN/OF DE MAATSCHAPPIJ) …....”

13. Vergelijk het waarom van jou en het waarom dat je partner voor jou heeft opgeschreven en kijk of deze

overeenkomen of verschillen, scherp aan als dat nodig is, kom tot één waarom, herhaal de stappen vanaf 6

als dat nodig is voor meer input/meer momenten voor meer gevoel en goede woorden.

14. Probeer dit net zo lang totdat je een soort euforisch gevoel of kippenvelmoment ervaart bij het juiste

waarom, beschreven met precies de juiste woorden. Soms is het fijn om het gewoon even te laten liggen en

dan terug te kijken en aan te scherpen. Krijg je kippenvel? Dan heb je je waarom te pakken: waarom je de

dingen in je leven doet die je doet. 

Succes!

===
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HET WAAROM VAN ANDEREN

Simon Sinek: mijn doel/geloof/motivatie is dat ik mensen wil inspireren dingen te doen die hen inspireren,

ik vind het spannend om te proberen nieuwe wegen te vinden, andere uitingsvormen van WAT, om mijn doel tot

leven te brengen, en dit boek is er een van

Apple: Bij alles wat we doen geloven we in het doorbreken van de status quo. We geloven in anders denken. Hoe:

We doorbreken de status quo door onze producten een prachtig ontwerp mee te geven en ervoor te zorgen dat ze

eenvoudig te gebruiken en gebruikersvriendelijk zijn. Wat: En we maken toevallig ook nog geweldige computers.

Sam Walton van Wal-Mart geloofde in mensen, in het dienen van zijn mede-mens, hij geloofde dat als hij goed voor

mensen zorgde, de mensen ook goed voor hem zouden zorgen. Hoe? We werken allemaal samen, dat is het geheim.

Schultz van Starbucks wilde een comfortabele omgeving creëren tussen werk en thuis, de derde ruimte. Daarmee

kon hij een coffeeshopcultuur in de VS creëren

HET WAAROM VAN MEDEWERKERS VAN SIMON SINEK

Kim CHIEF REVEL OFFICER

My Why is to support and encourage people so that they revel in who they are.

 

Monique CHIEF OF SIMON

My Why is to figure it out and make it happen so that others have a perfect experience.

 

Darren ARCHITECT OF INSPIRING SOLUTIONS

My Why is to ignite freedom in others so they experience life to the fullest.

 

Melissa SUPPORT FOR INSPIRING SOLUTIONS

My Why is to plug-in to what connects us most so that others may thrive.

 

David CHIEF OF WHAT'S NEXT

My Why is to propel positive change so that people can progress toward what really matters.

 

Stephen HEAD ENGAGEMENT OFFICER

My Why is to engage people in meaningful ways so that we live in a more fulfilled world.
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Laila SUPPORT CHIEF REVEL OFFICER

My Why is to bring to light who people are on the inside by how they express themselves on the outside so that

they feel confident in their own skin.

 

Teryn FIRST RESPONDER & ORDER FULFILLMENT

My Why is to protect those in our care so that they feel safe.

EMOTIES

Om je te helpen je gevoel beter onder woorden te brengen, hieronder een rijtje van emoties in willekeurige

volgorde. Voorbeeld: in plaats van te zeggen 'Dat vond ik fijn', is het beter specifieker te zijn, bijvoorbeeld door te

zeggen: 'ik voelde me daardoor gewaardeerd' of 'dat gaf me een voldaan gevoel'. 

EMOTIES :) EMOTIES :(

Levendig

Gewaardeerd

Dapper

Moedig

Sterk

Betrokken

Opgewonden

Vrij 

Verlost

Voldaan

Uitgedaagd

Helder

Comfortabel 

Zelfverzekerd

Verheugd

Doelgericht

Vastbesloten

Extatisch 

Vol energie

Dankbaar

Belangrijk

Geïnspireerd

Vredig

Krachtig

Trots

Optimistisch

Zingevend

Doelbewust

Verfrissend

On top of the world

Depressief

Verslagen

Angstig

Bitter

Kwetsbaar

Hulpeloos

Miserabel

Buitengesloten

Haatdragend

Gevoelloos

Overwerkt

Geërgerd

Rusteloos

Teleurgesteld

Gebroken

Ontmoedigd

Losgeslagen

Afstandelijk

Leeg

Verbitterd

Nerveus

Ziek

Angstig

Vast, in de knel 

Bedreigd

Gevangen

Verstikkend

Opgesloten

Schaamte

Paniek
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MIJN WAAROM, HOE EN WAT

Ik hou van mensen met andere ideeën en ik hou ervan andere mensen op weg te helpen met die van mij. 

Mijn overtuiging is dat wij als maatschappij alleen verder komen als we elkaar helpen met kennis en ideeën. 

Daarom schrijf ik teksten. Zodanig dat ze gevonden en gedeeld kunnen worden.

Mijn doel is dan ook om ondernemers – om jou – te inspireren dingen te denken en te doen 

die je verder helpen zodat ook jouw kennis en ideeën gevonden en gedeeld kunnen worden.

Dat doe ik in persoonlijke sessies door naar je te luisteren, je vragen te stellen, door met je van gedachten te

wisselen en door de uitkomsten van onze gesprekken vervolgens zo goed mogelijk op papier te zetten. En online.

Ik schrijf dus teksten die goed gevonden en gedeeld kunnen worden. Ook wel SEO-copy en SEO-teksten genoemd.

Françoise Jeffrey

D E N A M E - room for copy & concepts

HOE KAN IK JOU HELPEN?

Laat het me weten. 

Ik kan je bijvoorbeeld helpen als partner bij je 'waarom-sessie', 

als tekstschrijver door je visie, je missie en je USP's te schrijven en 

ik kan je helpen aan een professionele, compleet gevulde, responsive website 

zodat je online én offline beter gevonden wordt.

Mail of bel me gerust. Leuk van je te horen!

FRANCOISE@DENAME.NL | 06 23 04 94 82 | WWW.DENAME.NL

6


