


In verbinding met jezelf: de situatie/ cliënt als spiegel

Kijk naar binnen via de ander (bewustwording):
- Wat gebeurt er?

- Wat zegt dit over het hier en nu?

- Wat zegt dit over jou?

- Hoe zou het kunnen dat jou dit overkomt?

- Wat heeft het jou te geven?

- Wat heb jij nodig?

- … (onderzoek, observeer, filosofeer, mijmer)

Maar een plan en geef jezelf wat je nodig hebt (zelftherapie, collegiale 
consultatie, onderwijs, iets ontwikkelen, me-time, meditatie etc.)



In verbinding met je cliënt/ samenwerkingspartner

- Denk in mogelijkheden
- Beweeg (vanuit je eigen kracht) mee met de ander
- Kom met een plan
- Neem initiatief
- Houd persoonlijk contact
- Geef iets cadeau (vanuit jouw kracht)
- Wees je bewust hoe jouw boodschap over zou kunnen komen
- Praat de taal die de ander verstaat (zowel verbaal als non-verbaal) 

Reflecteer op dit proces, kijk via de reactie van de ander weer naar jezelf 
(zie vorige dia).



In verbinding met je omgeving (PR)

- Kijk naar je website, folder/flyer, sociale media; welk beeld zou de 
ander van jou (kunnen) hebben?

- Onderzoek wat jou aanspreekt, kijk bij anderen (ook niet therapeuten).
- Maak een plan; hoe wil je overkomen, wat heb je hierbij nodig en hoe 

ga je dit bereiken? Blijf dicht bij jezelf en denk in haalbare stappen.
- Beweeg mee met de tijd, sluit aan bij wensen van de doelgroep, waar 

liggen er kansen?
- Wees niet bang om fouten te maken.
- Wees je bewust wat je waar online plaatst en met wie je wat deelt 

(alles draagt bij aan het beeld wat een ander over jou kan hebben). 



Ondernemen vanuit je kracht

Opdracht:

- Laat deze presentatie op je inwerken.
- Lees het later nog een aantal keer door.
- Wat is voor jou een passende eerste stap?
- Waarom past dit bij jou? Wat kan het je geven? 
- Wat (en misschien ook wie) heb je daarbij nodig?
- Maak een plan en ga ervoor! 
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