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1. Inleiding 
 
 
In onderstaand kader staat een deel van de tekst die te vinden is op de website van Apple. 
Hierin geeft Apple aan wat de iPad kan betekenen voor het onderwijs. 

Leren	  met	  de	  iPad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Een	  ongelooflijk	  snel	  reagerend	  Multi-‐Touch-‐scherm.	  Een	  IPS-‐hoge	  resolutie	  display	  
met	  led-‐achtergrondverlichting.	  En	  een	  ontwerp	  dat	  zo	  licht	  en	  dun	  is	  dat	  je	  je	  iPad	  
met	  plezier	  overal	  mee	  naar	  toe	  neemt.	  Dit	  is	  dan	  ook	  niet	  zomaar	  het	  beste	  
apparaat	  in	  zijn	  klasse	  –	  iPad	  is	  een	  klasse	  apart.	  En	  hij	  staat	  op	  het	  punt	  het	  
onderwijs	  te	  veranderen.	  

Wat de iPad is voor het onderwijs is de iPed voor je persoonlijke ontwikkeling.  
 
De iPed is helaas nog niet verkrijgbaar als App, maar het is wel het beste hulpmiddel voor 
persoonlijke ontwikkeling; een steuntje in de rug om ‘met plezier te presteren’.  
De iPed reageert ongelooflijk snel, laat in hoge resolutie zien wat er aan de hand is, verlicht 
de achtergrond en kan overal mee naar toe worden genomen. De iPed is een klasse apart en 
staat op het punt jouw leven te veranderen. 
 

                     i       P      e       d  
ik zelf   Praktisch effectief duurzaam 

 
  
1.1 Wat levert de iPed je op? 
 
De iPed helpt je om met meer plezier te doen, wat je doet. En als je met meer plezier de 
dingen doet, zullen je prestaties ook beter worden. Iedereen kan de iPed gebruiken. 
De iPed helpt je om erachter te komen waar je mee bezig bent en wat je leuk en niet leuk 
vindt. De iPed helpt om erachter te komen, wat er mogelijk is. De iPed helpt om steeds 
meer de dingen te doen die bij je passen. En tot slot helpt de iPed om te leren accepteren 
wat er om je heen gebeurt.  
De iPed doet dus niets uit zichzelf, de iPed helpt iedereen die zelf aan de slag gaat. De 
keuze om vandaag te beginnen ligt dus bij jou. 
De iPed geeft je een duidelijke structuur, zodat je stap voor stap jezelf beter leert kennen 
en meer plezier beleefd aan wat je doet. 
De iPed biedt handige hulpmiddelen om je eigen doel te bepalen en dit doel ook te 
bereiken. Al werkende leer je jezelf en de wereld om je heen beter kennen en ontwikkel je 
vaardigheden om met meer plezier te leven en te werken. 
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1.2 Waarom is de iPed gratis? 
 
De iPed is ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring in het coachen van mensen en 
het begeleiden van veranderingen in organisaties. Het is dus een hulpmiddel dat zijn 
waarde in de praktijk al heeft bewezen. 
Wij hebben in de afgelopen jaren geleerd, dat het altijd weer beter kan. Iedere dag komen 
we weer nieuwe dingen tegen en doen we weer nieuwe ervaringen op.  
We stellen deze iPed gratis ter beschikking om twee redenen:  

• we willen anderen mee laten profiteren van onze ervaringen en ze helpen in hun 
eigen persoonlijke ontwikkeling en  

• we hopen dat iedereen zijn of haar persoonlijke ervaringen met het gebruik van de 
iPed met ons wil delen. 

Samen zijn we sneller en beter in staat om de iPed nog beter te maken.  
Doe mee. Kijk voor meer informatie op www.metplezierpresteren.nl. 
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2. Voordat je van start gaat 
 
 
Het is belangrijk te beseffen dat niemand hetzelfde is. Daarom is het niet mogelijk om een 
aanpak voor persoonlijke ontwikkeling te ontwikkelen, die voor iedereen geschikt is. Ook 
deze iPed niet. Ook wij gaan uit van bepaalde denkbeelden en een bepaalde aanpak, maar 
we bieden, in tegenstelling tot vele andere methodieken, veel ruimte voor persoonlijke 
invulling en aanpassing. Daarnaast maken wij in onze aanpak onderscheidt in de mate 
waarin de omgeving invloed heeft op mensen en de ontwikkelingstrede waarop mensen 
functioneren. Dit maakt dat onze aanpak voor veel mensen geschikt is. Maar het is aan jou 
om te bepalen of onze aanpak je kan helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. 
 
In bijlage 3 kunt u de fasering en de stappen zien die wij gebruiken in ons TOP-
trainingsprogramma. De aanpak die we in deze iPed beschrijven sluit hierbij aan, maar 
omvat niet alle onderdelen. 
 
Voordat we echt van start gaan is het belangrijk om je eigen omgeving en je huidige 
ontwikkelingstrede in beeld te brengen. We leggen hierna uit waarom. 
 
2.1 Invloed van de omgeving  
 
Wat jij doet is afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt en van de invloed die de 
omgeving op je heeft. De mate waarin de omgeving invloed op ons heeft kan sterk 
verschillen. 
 
Iedereen is actief in verschillende omgevingen, thuis, het werk, de familie, de vereniging 
enz. Hoe je je voelt en hoe je je gedraagt kan per omgeving verschillen. Het is belangrijk 
dat je weet in welke omgevingen je actief bent en in welke mate deze omgevingen invloed 
op je hebben. De twee uiterste zijn dat je precies doet wat de omgeving van je vraagt of dat 
je volledig zelf bepaald wat je doet. 
Hoe vaak gebeurt het dat je van plan was iets te doen en dat je op het einde van de dag het 
toch niet gedaan hebt?  De omgeving heeft vaak meer invloed op ons dan we in eerste 
instantie denken. 
 
(Oefening omgeving) 
Schrijf eens op in welke omgevingen jij leeft en werkt. Bepaal voor iedere omgeving waarin 
je actief bent in welke mate de omgeving invloed op je heeft en schrijf dit op. Geef jezelf 
voor iedere omgeving een cijfer tussen de 1 en de 10. Een 1 als je van mening bent dat je 
volledig afhankelijk bent van de omgeving en een 10 als je denkt dat je volledig zelf je 
eigen keuzes bepaald. 
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Hoe hoger het cijfer hoe minder steun je nodig hebt om met plezier te presteren.  
 
 
 
Invloed   Eigen 
omgeving  keuze 
 
 
 
 
 
Als je wilt kun je je omgeving nog verder in kaart brengen, door in de omgevingsbloem (zie 
bijlage 1) aan te geven met welke mensen je het meest contact hebt in die omgeving.  
Het hart van de bloem ben jezelf en de blaadjes zijn de verschillende omgevingen. In de 
eerste ring zet je de initialen van de mensen die heel belangrijk voor je zijn, in de tweede 
ring de initialen van de mensen die belangrijk voor je zijn en in de derde ring de initialen 
van de mensen waar je regelmatig contact mee hebt, maar die minder belangrijk voor je 
zijn. 
Als je de omgevingsbloem gebruikt zul je merken dat je heel weinig ruimte hebt om in de 
eerste ring initialen te plaatsen. Dit sluit aan bij de praktijk. Als je eerlijk bent zijn er maar 
weinig mensen, die echt heel belangrijk voor je zijn. Het is heel goed mogelijk dat er 
omgevingen zijn, waar niemand heel belangrijk voor je is. Ben dus kritisch in je beoordeling 
over hoe belangrijk mensen voor je zijn.   
 
2.2 Je kunt geen trede overslaan 
 
Mensen ontwikkelen zichzelf een heel leven lang. Iedereen ontwikkelt zich volgens een vast 
patroon. Het is een soort trap, waarvan je geen trede kunt overslaan. Mensen kunnen naar 
de volgende trede als de ontwikkeling op de vorige trede nagenoeg voltooid is. De trap 
staat beschreven in bijlage 2. 
Bijna iedereen haalt op een bepaald moment in zijn of haar leven trede 3. De treden 4 en 5 
zijn niet voor iedereen bereikbaar. Dit is ook niet zo erg. Het streven moet niet zijn om een 
zo hoog mogelijk trede te bereiken, maar om gelukkig te zijn op de trede waarop je je 
bevindt. Het is mogelijk dat je ontwikkeling zich op twee treden tegelijkertijd afspeelt. Je zit 
dan waarschijnlijk in een fase waarin je aan het groeien bent naar een volgende trede. 
Het is belangrijk dat je weet op welke ontwikkelingstrede je het meest actief bent. Je ziet 
dan wat voor jou op dit moment heel belangrijk is en wat voor jou een goede 
ondersteuning zou kunnen zijn om met meer plezier te presteren. 
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(Oefening ontwikkelingstrede) 
Lees rustig de omschrijvingen van de verschillende treden van de ontwikkelingstrap en 
onderstreep of arceer de zinsneden die bij je passen. 
Bepaal daarna  welke trede het meest overeenkomt met je eigen denken en doen van dit 
moment. Schrijf op welke trede dit is en wat voor jou belangrijk is en wat jou op dit 
moment stimuleert en ondersteuning geeft. 
 
Een voorbeeld: Stel je ontwikkeling speelt zich hoofdzakelijk af op trede twee. 
Je vindt het belangrijk om nieuwe dingen te leren die voor jou belangrijk zijn. Je wilt dit ook 
zo goed mogelijk doen. Je wordt het meest gestimuleerd en het beste geholpen als je mag 
werken aan voor jou belangrijke dingen en als je concrete opdrachten krijgt die je 
zelfstandig mag uitvoeren. 
 
2.3 Bewaar alle resultaten 
 
Je hebt zojuist de eerste oefeningen gelezen en misschien ook al wel gemaakt. Als je met 
deze iPed aan het werk gaat, is het belangrijk om de resultaten van alle oefeningen vast te 
leggen op papier of in je computer.  
Als je later de resultaten van je eerste oefeningen nog eens door leest is het mogelijk, dat 
je het niet meer eens bent met wat je eerder hebt opgeschreven. Maak de oefening dan 
gerust opnieuw en sla het nieuwe resultaat weer op. Gooi de oude resultaten niet weg. Zij 
laten namelijk zien welke weg je bewandeld hebt. Voor je verdere ontwikkeling is het heel 
belangrijk dat je kunt zien hoe je tot een bepaald resultaat gekomen bent. 
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3. Nu van start 
 
 
Nu je hebt bedacht in welke omgevingen je actief bent en welke ontwikkelingstrede bij je 
past kunnen we aan de slag gaan. 
 
3.1 Wat doe je, wat doe je niet? 
 
De eerste belangrijke stap is je meer bewust worden van wat je wel en niet doet. Veel van 
wat je iedere dag doet gebeurt op de automatische piloot. Je reageert op wat er in je 
omgeving gebeurt en je bent je vaak niet bewust van wat je allemaal doet. 
Als je bewust aandacht besteedt aan wat je iedere dag doet, leer je jezelf beter kennen. Wat 
je doet en hoe je je daarbij voelt is redelijk eenvoudig vast te stellen.  
 
(Oefening dagboek) 
Schrijf iedere dag kort op wat je gedaan hebt en sta even stil bij de vraag waarom je het 
gedaan hebt. Wat heeft het opgeleverd (prestaties) en hoeveel plezier heb je eraan beleefd?     
 
Enkele voorbeelden: 
 
 Plezier  6  Prestaties  8 
 
Wat ik doe en niet doe: 
Een op zich rustige en goed verlopen reisdag, eindigt een beetje in mineur. Degene die ik 
zou ontmoeten belt op het laatste moment af. Hij kan morgen pas komen. Ik heb geen 
hekel aan zo’n reisdag, maar echt leuk vind ik het ook niet. De reis is goed en voorspoedig 
verlopen, dus qua prestatie gewoon goed. 
 
 
 Plezier  7  Prestaties  7 
 
Wat ik doe en niet doe: 
Ik ben wel blij met het afronden van een goede basisplanning voor het nieuwe project. De 
planning is een goed begin. Het college dat ik moest geven heb ik niet goed voorbereid, 
maar het liep redelijk tot goed. 
 
Op deze eenvoudige manier kom je erachter wat je wel en niet doet, waar je plezier aan 
beleefd en wat veel negatieve energie kost. Hiervan kun je ontzettend veel leren. 
 
Je gaat de komende dagen in ieder geval het volgende leren:  
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• of je met deze oefening bent begonnen 
• of je dit dagelijks hebt bijgehouden 
• of dit makkelijk of moeilijk was.  

 
 
3.2 Neem zelf het stuur in handen 
 
Als je enkele dagen hebt bijgehouden wat je zoal doet en niet doet kun je na gaan denken 
of je het stuur zelf in handen hebt of wilt nemen. 
Het stuur zelf in handen nemen betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor 
wat je doet. Je zult moeten stoppen met anderen de schuld te geven van wat er mis gaat. In 
plaats daarvan zul je jezelf de vraag moeten stellen: ’Wat had ik anders kunnen doen?’ 
Dus niet ik ben er niet aan toegekomen om je mail te beantwoorden, maar ‘Waarom heb ik 
me af laten leiden, door die vraag van mijn collega?’ 
 
Bij alles wat er gebeurt ga je vanaf nu eerst nadenken over wat je zelf hebt gezien, gedacht, 
geloofd en gedaan en stop je met te zeggen: ‘dat dit mij weer moet overkomen!’ 
  

 
Als je gewend bent aan iedere dag even op te schrijven wat je gedaan hebt en wat je 
gepresteerd hebt en hoeveel plezier je hebt beleefd is het een kleine moeite om de 
volgende oefening eraan toe te voegen. 
 
(oefening stuur in eigen hand) 
Bedenk aan het begin van iedere dag één ding, dat je die dag in ieder geval wilt doen of af 
wilt maken. Schrijf dit op. Als je de volgende dag, deze dag evalueert, vermeld dan of  je de 
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voorgenomen activiteit hebt uitgevoerd of niet. Als je de activiteit niet hebt uitgevoerd geef 
dan aan waarom niet.  
 
Deze oefening levert je weinig op als je kiest voor een activiteit, waarvan je zeker weet dat 
je deze activiteit gaat doen. Bijvoorbeeld het bijwonen van de vergadering van het 
managementteam iedere dinsdagmorgen. Het is beter een activiteit te kiezen, die je 
zelfstandig uitvoert of een activiteit waar geen externe druk op zit. 
 
Voorgenomen activiteit: Uitwerken verslag van laatste projectgroep vergadering. 
Ik heb verslag niet gemaakt. Een collega kwam onverwacht binnen met een dringend 
probleem. Moest daarna direct weg voor een volgende afspraak. 
 
Kijk na een paar dagen eens of het je lukt om het stuur in eigen hand te nemen. Hoe goed 
slaag je erin om de voorgenomen activiteiten daadwerkelijk uit te voeren. 
Als het goed gaat en het bevalt je goed, probeer dan om voor iedere dag twee activiteiten te 
bedenken, die je die dag wilt gaan uitvoeren.  
 
Het bijhouden van je dagboek en het oefenen met het stuur in eigen hand te nemen is voor 
veel mensen ontzettend moeilijk. Dit is niet zo verwonderlijk. Al het begin is moeilijk. Je 
bent net begonnen iets nieuws uit te proberen, namelijk het gebruiken van de iPed ter 
ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling. Het is moeilijk om iets waar je geen routine 
in hebt, iedere dag te doen; ook al kost het maar 10 minuten. En tot slot is het ook moeilijk 
iets vol te houden, als je de voordelen nog niet ervaart.  
Dus als je het nu lastig, vervelend of moeilijk vind, geen paniek. Het hoort gewoon bij iets 
nieuws leren. Het is een obstakel dat je tegenkomt en moet opruimen. 
 
3.3 Ruim obstakels op 
 
Lukt het vrij goed om bij te houden wat je dagelijks doet en niet doet en heb je geoefend 
met zelf het stuur in eigen hand te nemen? Gefeliciteerd, je hebt de eerste lastige stappen 
gezet en bent daarin geslaagd.  
 
Of valt het zwaar om deze oefeningen dagelijks uit te voeren? Dan niet getreurd. Vraag 
jezelf af: Wat zijn de grootste obstakels voor mij? Waar loop ik tegen aan? 
 
(oefening obstakels)  
Als je het moeilijk vindt om de oefeningen uit te voeren, denk dan na over wat moeilijk voor 
je is. Denk niet te lang na en schrijf op, wat in je opkomt. 
De volgende stap is om te bedenken wat je aan deze oorzaken kunt doen. Hoe ruim je deze 
obstakels op?  
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Als het je niet lukt om deze obstakels zelf op te ruimen, vraag dan hulp aan iemand uit je 
omgeving. De meeste mensen helpen je graag. Je kunt je vraag natuurlijk ook op het forum 
van www.metplezierpresteren.nl stellen. De kans is groot dat iemand jouw probleem 
herkent en een oplossing heeft die voor hem of haar goed heeft gewerkt. 
 
Als je het obstakel hebt opgeruimd, ga je gewoon verder met de eerste oefeningen. Begin 
pas aan de volgende oefeningen als de voorgaande oefeningen je vrij makkelijk af gaan. 
Je mag jezelf dan feliciteren, want jij bent geslaagd de eerste lastige stappen te zetten op 
weg naar met meer plezier presteren. 
 
Als je enkele weken de eerste oefeningen hebt uitgevoerd en de resultaten hebt 
opgeschreven weet je een beetje, wat je zoal doet, welke prestaties je levert en hoeveel 
plezier je hebt. Je weet ook dat je het stuur zelf in handen kunt nemen, dus je bent toe aan 
de volgende uitdaging. 
Wat je goed doet zegt iets over je kennis en vaardigheden. Wat je met plezier doet zegt iets 
over je drijfveren (wat jij belangrijk vindt) en je motivatie.  
 
(oefening capaciteiten en motivatie) 
Schrijf eens op wat goed gegaan is en probeer te achterhalen welke  kennis en 
vaardigheden je hebt gebruikt om dit goed te laten gaan.  
Schrijf ook eens op wat je leuk vond en geef aan waarom je dit leuk vond.  
 
 
 
  
 
Denken     Doen 
 
 
 
 
 
 
 
De resultaten van deze oefening geven je een beter inzicht in jezelf. Waar ben je goed in? 
Wat vindt je leuk? Waar wil je jezelf verder in ontwikkelen? 
 

Persoonlijke	  
Ontwikkeling 

	  
	  

Wie	  ik	  ben 

Drijfveren 
en 
motivatie 

Kennis en 
vaardig-
heden 

Welke 
prestaties 

Hoeveel 
plezier 
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Hoe meer plezier we hebben, hoe beter de activiteiten passen bij onze drijfveren en 
motivatie. Hoe beter de prestaties, hoe beter de activiteiten passen bij onze kennis en 
vaardigheden. 
 
Activiteiten die niet goed gaan of die je heel veel energie kosten wijzen er vaak op dat deze 
activiteiten niet zo goed bij je huidige capaciteiten passen. 
Misschien zijn het nieuwe activiteiten, waar je nog geen routine in hebt. Het kan ook zijn 
dat je ergens last van hebt tijdens het uitvoeren van deze activiteiten.  
 
(oefening energievreters 1) 
Schrijf eens op wat (nog) niet goed gaat. Schrijf op waar het aan ligt dat bepaalde 
activiteiten niet goed gaan. Wat denk je hieraan te kunnen doen?  
 
De vraag die je voor jezelf moet beantwoorden is of je stopt met deze activiteiten of dat je 
er juist mee door wilt gaan om bijvoorbeeld meer routine op te doen. 
Als je doorzet kan het zijn dat je na verloop van tijd je capaciteiten hebt vergroot, waardoor 
je de activiteiten wel goed kunt uitvoeren. 
 
Maak in ieder geval een bewuste keuze of je energie wilt stoppen in het verbeteren van de 
capaciteiten of dat je dat niet wilt. 
 
Activiteiten waar je geen of weinig plezier aan beleefd wijzen er vaak op dat deze 
activiteiten niet goed aansluiten op je drijfveren en motivatie. Ook hier kan sprake zijn van  
nieuwe activiteiten, die veel moeite kosten waardoor je nog weinig plezier beleefd. Er kan 
ook sprake zijn van een andere in- of externe oorzaak. 
 
(oefening energievreters 2) 
Schrijf eens op waar je (nog) geen plezier aan beleeft. Schrijf op waar het aan ligt dat je 
geen of weinig plezier beleefd aan bepaalde activiteiten. Wat denk je hieraan te kunnen 
doen?  
 
Ook hier moet je voor jezelf de vraag beantwoorden of je stopt met deze activiteiten of dat 
je er juist mee door wilt gaan. Als je doorzet kan het zijn dat je na verloop van tijd wel met 
plezier de activiteiten uitvoert. 
 
Maak ook hier een bewuste keuze of je energie wilt stoppen in verbetering of dat je stopt 
met de activiteiten waar je geen plezier aan beleefd. 
 
Na verloop van tijd merk je dat er bepaalde obstakels zijn in je eigen doen en denken of in 
je omgeving, die iedere keer weer terugkomen. Je denkt dat je ze hebt opgeruimd, maar ze 
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steken iedere keer weer de kop op. Het zijn ‘vaste’ obstakels die iedere keer weer  jouw 
prestaties en plezier in de weg staan. 
Het zijn je eigen vaste denkbeelden en je eigen dagelijkse gedrag, waar je nu tegen aan 
loopt. Dit zijn de dingen die je eigenlijk altijd al zo doet en waarvan je jezelf niet of 
nauwelijks bewust bent. Het is iets dat bij je hoort, dat vanzelfsprekend voor je is. 
  
Het kennen en herkennen van deze ‘vaste’ obstakels is noodzakelijk om een volgende stap 
te kunnen zetten. Pas als je duidelijk voor ogen hebt welke obstakels telkens terug keren, 
kun je een begin maken met het opruimen daarvan. 
 
(oefening: ‘vast’ obstakel) 
Denk je dat je een ‘vast’ obstakel herkent, noteer dan dit obstakel op een apart lijstje. 
Probeer daarbij aan te geven wanneer je het meeste last hebt van dit obstakel. 
 
Het opruimen van ‘vaste’ obstakels kost meestal veel tijd. Iets wat je in jaren hebt 
opgebouwd, breek je meestal niet in korte tijd af. Het is wel goed om eens met iemand die 
je goed kent over deze ‘vaste’ obstakels te praten.  
Je kunt vragen of hij/zij deze ‘vaste’ obstakels bij jou herkent, of hij/zij een suggestie heeft 
hoe je dit obstakel op kunt ruimen of hij/zij jou wil helpen om van dit obstakel af te komen.  
 
 
3.4  Kom dichter bij jezelf 
 
Nu je al weken bezig bent om je prestaties te verbeteren en met meer plezier te leven en te 
werken, moet je de eerste positieve resultaten gaan merken. Misschien heb je al een of 
meerdere beslissingen genomen of veranderingen doorgevoerd, die hun vruchten afwerpen. 
Ongetwijfeld zul je ook tegen zaken aangelopen zijn, waar je nog niet precies  van weet wat 
je er mee moet of waar je nog geen oplossing voor hebt gevonden. Dit is heel normaal. 
Door meer bewust te leven en beter over dingen na te denken ontdek je bij jezelf dingen 
waar je tot dan toe niets van wist of geen aandacht aan hebt besteed. 
Stap niet in de valkuil om alles meteen op te willen lossen. Dat gaat niet werken. 
Verbeteren gaat stap voor stap. Pak dus één ding tegelijk aan.  
 
Doordat je nu regelmatig dingen opschrijft die je doet en beleeft, kom je stukje bij beetje 
steeds meer over jezelf te weten.  
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(oefening: zelf in beeld) 
Noteer de belangrijkste punten van  jezelf in een apart overzicht. Je kunt daarvoor gebruik 
maken van onderstaand model.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik de verschillende vakjes als volgt: 

Het vakje ziel/lucht    
Schrijf hier alles op wat te maken heeft met ‘Wie je bent en Wat je wilt’ 
Welke dromen heb je, wat wil je nog bereiken, wat zou je  willen veranderen 
en welke bijdrage wil je leveren, wat wil je voor wie betekenen. 

Het vakje lichaam/water 
Schrijf hier alles op wat te maken heeft met wat je doet, welk prestaties je 
levert, welke waardering je krijgt en hoe je je fysiek voelt. 

Het vakje hoofd/aarde 
Schrijf hier alles op wat te maken heeft met wat je kent en kunt, welke 
zekerheden je belangrijk vindt, hoe je de zaken onder controle houdt. 

 Het vakje hart/vuur 
Schrijf hier op hoe je je voelt, voor wie heb je respect, van wie krijg je 
aandacht en liefde en aan wie geef je het, met wie leef je graag samen of werk 
je graag samen. 
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Het is goed om één keer per halfjaar het overzicht over jezelf nog eens door te lezen en zo 
nodig aan te passen. Ook hier geldt dat je de vorige versie niet weg moet gooien, maar 
moet bewaren. De opeenvolgende versies laten na verloop van tijd goed zien hoe het beeld 
van jezelf zich heeft ontwikkeld. 
 
Als je het model voor jezelf hebt ingevuld geeft dit ook een beeld van de drie 
basisbehoeften en op welke wijze jij daaraan invulling geeft. De drie basisbehoeften zijn: 

Rust   om jezelf te zijn en te kunnen genieten 
 Ruimte  om nieuwe wegen in te slaan 
 Regelmaat  als solide basis 
 
 



 

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-                                     16 
NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland licentie 
 

4.  Tot slot 
 
Deze iPed en de oefeningen die wij hier beschreven hebben, zijn een praktische manier om 
zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van je eigen leven. Je hebt geen specifieke 
kennis nodig en je kunt op ieder moment beginnen. Binnen enkele weken ervaar je de 
eerste resultaten. Wij hopen dat deze resultaten je helpen om door te zetten en vol te 
houden. Als je doorzet wordt ‘met plezier presteren’ na verloop van tijd gewoon een deel 
van jezelf. Het wordt jouw manier van leven. Een leven waar je zelf aan het stuur staat. Een 
leven wat de moeite waard is geleefd te worden. 
 
Onze ervaring leert dat veel mensen behoefte hebben aan ondersteuning of graag werken 
binnen een groep met gelijkgestemden. Wij bieden je hiertoe alle mogelijkheden. Kijk op 
onze site www.metplezierpresteren.nl en zoek ondersteuning via het forum, meldt je aan 
voor een van de workshops, voor het TOP-programma of kom eens langs op een van onze 
regionale bijeenkomsten. 
 
Deze iPed is bedoeld om je te helpen bij het maken van een begin. Een nieuw begin met je 
eigen ontwikkeling. Mocht je tegen zaken aanlopen waar je geen raad mee weet, vraag dan 
hulp in je directe omgeving of ga naar onze site en stel je vraag op ons forum. En als je iets 
nodig hebt wat wij niet bieden, laat het ons dan weten. Wij zijn bijna altijd in staat je te 
verwijzen naar de informatie die je zoekt of de ondersteuning waar je behoefte aan hebt. 
 
Zoals we in het begin al hebben aangegeven zijn mensen verschillend en ontwikkelen zij 
zich ook verschillend. Er is dus niet één weg die voor iedereen geschikt is. We hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk ruimte te laten voor je eigen manier van werken en je eigen 
aanpak. Mocht je ervaren hebben, dat onze aanpak jou niet helpt, zoek dan een ander pad 
en volg dit pad.  
Of onze aanpak nu wel of niet geholpen heeft, wij zijn altijd nieuwsgierig naar jouw 
ervaringen. Je doet ons een groot plezier als je je eigen ervaringen met ons wilt delen. Jouw 
ervaringen zijn voor anderen misschien de inspiratie waar ze naar zoeken, jouw oplossing 
biedt een ander misschien een nieuw perspectief. Samen bereiken we meer. Veel succes 
met je eigen ontwikkeling. 
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Bijlage 1 
 

De omgevingsbloem 
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Bijlage 2 

De vijf ontwikkelingstreden 
 
 
Een pas geboren baby is zich nog niet bewust van zijn omgeving. Hij reageert automatisch 
op prikkels zoals honger, lawaai, temperatuur enz. Een baby is helemaal gericht op zijn 
eigen ontwikkeling. Het leven draait om eten, slapen, poepen en groeien. Een pas geboren 
baby denkt nog nauwelijks. Zijn gedrag wordt in belangrijke mate bepaald door de 
aangeboren reflexen. De pasgeboren baby staat onderaan de ontwikkelingstrap en klimt op 
de eerste trede als hij zich bewust wordt van zijn omgeving. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bewust	  van	  omgeving 
Belonen	  en	  straffen 

Automatische	  
reacties	  op	  	  
prikkels	  

Bewust	  eigen	  behoeften 
Geven	  en	  nemen 

Bewust	  van	  anderen 
Positief	  binnen	  groep 

Autonoom	  en	  zelfsturend 
Uitdaging	  en	  ruimte 

Autonoom	  en	  verbonden 
Relevante	  bijdrage 
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Op de eerste trede  
 
Focus 
We zijn ons bewust van onze omgeving. Wij zijn erg afhankelijk van die omgeving en doen 
de dingen die de omgeving van ons vraagt.  
Denken 
Het denken beperkt zich tot het leren ontdekken van onze directe omgeving. We leren 
ontdekken welke gedragingen op prijs gesteld worden en welke niet. 
Ontwikkeling 
Al het gedrag wat aangemoedigd en beloond wordt zullen we zoveel mogelijk herhalen en 
al ons gedrag dat wordt bestraft, stoppen we mee.  
De stap naar de tweede trede zetten we als we dingen gaan doen, omdat we ze zelf willen. 
 
Op trede twee  
 
Focus 
We zijn ons bewust van onze eigen behoeften en verlangens. We richten ons nu vooral op 
ons eigen belang. We doen de dingen waarvan wij denken dat ze goed voor ons zijn. We 
zijn bereid iets voor een ander te doen als er iets voor onszelf tegenover staat.  
Denken 
De manier waarop we denken is zwart of wit, goed of fout. Iets klopt of klopt niet. Er is 
weinig ruimte voor nuancering.  
Ontwikkeling 
We ontwikkelen ons het beste als we binnen duidelijke kaders concrete opdrachten mogen 
uitvoeren. De stap naar de derde trede zetten we als we meer aandacht krijgen voor de 
ander. 
 
Op trede drie  
 
Focus 
We richten ons meer op andere mensen, we vinden relaties belangrijk en we vinden het 
prettig om deel te zijn van een groep. We doen dingen omdat we er samen plezier aan 
beleven of samen beter van worden. Belangrijke personen (rolmodellen) binnen bepaalde 
groepen, zien we als ons voorbeeld. Conflicten proberen we zoveel mogelijk te vermijden, 
omdat deze kunnen leiden tot het verlies van een relatie of tot het uit de groep gestoten 
worden. 
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Denken 
We gaan meer genuanceerd denken. We zien dat er meer dan een waarheid kan zijn. We 
kunnen in abstracte begrippen denken, kunnen logisch redeneren en zijn in staat om 
verschillende zaken met elkaar te combineren. 
Ontwikkeling 
Onze ontwikkeling op deze trede wordt sterk gestimuleerd door de groep waarvan deel 
wordt uitgemaakt. Mensen willen alles doen om de groep tevreden te stellen. Successen zijn 
belangrijk en positieve feedback is de belangrijkste brandstof. 
 
Op trede vier  
 
Focus 
We richten ons op onze eigen autonomie. We hebben een beeld van onszelf dat los staat 
van onze rol en van de groep waarin we functioneren. We voelen ons verantwoordelijk voor 
ons eigen welbevinden. We hebben zelfvertrouwen. Kritiek die we krijgen leidt niet tot 
verlies aan zelfvertrouwen. Integendeel, verschillen van mening en conflicten worden 
gezien als positieve verschijnselen.  
Denken 
We beseffen dat kennis niet meer is dan een constructie, die anderen eerder hebben 
bedacht. We weten dat waarden en ethiek niet universeel zijn, maar beïnvloed worden door 
de omgeving en de situatie. We zijn in staat ons ‘doen en laten’ ter discussie te stellen. 
Ontwikkeling 
Ontwikkeling vindt sterk vanuit onszelf plaats. We stellen onze eigen grenzen en werken 
vanuit onze eigen visie en doelen. Onze ontwikkeling wordt gestimuleerd door uitdagende 
doelen die verbonden zijn met onze eigen ambities. Onze ontwikkeling wordt ook 
gestimuleerd door het zelf kunnen bepalen van hoe we doelen realiseren. 
Als we binnen een groep te weinig ruimte krijgen voor onze ontwikkeling gaan we op zoek 
naar een andere omgeving waarin we meer ruimte krijgen. 
 
Op trede vijf 
 
Focus  
Ook op deze trede zijn we autonoom, maar we zien onszelf veel meer als onderdeel van 
een groter geheel. We beseffen dat we verbonden zijn met anderen mensen en grotere 
gehelen en proberen daarop bewust invloed uit te oefenen. 
Denken 
We zijn in staat om bruggen te slaan tussen conflicterende denksystemen. We vinden  
oplossingen in een conflict tussen partijen met tegenstrijdige belangen. We zijn in staat 
nieuwe wegen in te slaan en nieuwe paradigma’s te ontwikkelen. 
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Ontwikkeling 
Ontwikkelen is voor ons even noodzakelijk als voeding en gezondheid. Ontwikkeling wordt 
gestimuleerd door mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante 
zaken. 
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Bijlage 3 
 
Een stappenplan voor persoonlijke ontwikkeling 
 
 
 
De uitgangsituatie 
  

Zelfvertrouwen / motivatie 
 Omgeving / Omstandigheden 
 Capaciteiten 
 
 
De ambitie of het probleem 
  

Wat wil je bereiken? Welke ambitie wil je waarmaken? 
Welk probleem wil je oplossen? 

 
De houding  
  

Passief  |  meedrijven op de stroom 
 reactief  |  afhankelijk 
 proactief  | onafhankelijk 
 interactief  | samenwerkend 
 
Sturing en ondersteuning 
  

Zelfsturing en steun/intervisie 
 Sturing en ondersteuning
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6 Fasen       8 stappen 
 
 
 
1. PASSIEF / RE-ACTIEF 
 

1. Voorbeschouwing 
 
2. DE INTENTIE  

2. Bewustwording en informeren  
 
3 IN ACTIE  

3. Beslissen en plannen 
4. Doen   

 
4. VASTHOUDEN EN VERBETEREN    

5. Nieuwe-routine en verdere 
verbetering   

6. Mijn relaties en mijn omgeving 
 
5. SAMENWERKEN EN INNOVEREN  

7. Vernieuwen 
 
6. IN BALANS 

8. In balans blijven 
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Toelichting op fasen en stappen 
 

1.  Voorbeschouwing 
 
Ik zie wel wat morgen brengt. Je drijft mee op de stroom. 
Ik ben passief en laat gebeuren wat er gebeurt. Ik reageer uitsluitend op prikkels uit 
mijn omgeving. 
 

2.  Bewustwording  
 
Wat wil ik? Welke richting wil ik op? 
ik ben mij bewust dat ik iets wil of ergens niet goed in ben, maar het raakt me niet 
of onvoldoende. Ik onderneem geen actie. 

  
 Informeren 

  
Ik zet mijn eerste stappen. 
Ik wil meer weten; wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik ga op zoek 
 naar informatie. Wat levert het mij op als ik actief aan de slag ga? Wat zijn de 
noodzakelijke inspanningen, wat zijn de risico’s?  

 
3.  Beslissen en plannen 

 
Ik weet wat ik wil, Ik kies voor mijzelf, Ik ga actief aan de slag. 
Ik neem de beslissing om iets te gaan proberen. Waarmee ga ik beginnen? Hoe ga ik 
het aanpakken? Wanneer begin ik? 

 
4.  Doen 

 
Ik zet concrete stappen en bereik mijn eerste resultaten. 
Hoe kan ik het doen? Hoe kan ik me iets eigen maken? Hoe wordt ik hier goed in? 
Wat zijn de eerste resultaten? Het is me gelukt! 

 
5.  Nieuwe-routine  

 
Mijn nieuwe vaardigheden/gedrag worden gewoon een deel van mijzelf. 
Het werkt, maar hoe bevalt het me? Is het allemaal de moeite waard? Hoe houdt ik 
het vast? Hoe houdt ik het vol? 
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 Verdere verbetering 

  
Ik probeer me nog verder te ontwikkelen. 

 Kan ik mezelf nog verder verbeteren? Kan ik nog meer resultaat behalen? 
 

6.  Samenwerken 
 
Wat is het effect van mij op anderen? Kan ik van anderen nog iets leren? 
Het werkt goed voor mij, maar wat is het effect van mijn ontwikkeling op anderen, 
op mijn omgeving? Kan ik nog wat van anderen leren? Kunnen we elkaar nog 
versterken? 

 
7.  Vernieuwen 

 
Kunnen we samen nieuwe mogelijkheden verkennen? 

 Kunnen we samen nog meer bereiken, kunnen we samen  nieuwe mogelijkheden 
 verkennen, kunnen we elkaar blijvend versterken? 
 

8. In balans blijven 
  

Ik respecteer mijzelf en mijn omgeving 
Ik heb zowel oog voor mijn eigen belang, als voor belangen van anderen en 
maatschappelijke en ecologische belangen. Ik waardeer diversiteit. Ik accepteer de 
werkelijkheid. Ik ben geïnspireerd.   

 
 


