
tekst



Inzichten delen en op weg helpen met keuzes



Bedenk drie dingen waarvan je echt 
gelukkig wordt in je werk.



Hoogbegaafde kinderen gelukkig 
maken door inspirerend en verrijkend 
onderwijs voor alle kinderen. 

Een ‘loket’ voor ouders waar zij zich 
begrepen voelen en op pad worden 
geholpen.

Missie 2011



Eén verrijkingsklas met 8 kinderen 
in 2011.

Acht verrijkingsklassen, 30 trajecten 
op scholen en ongeveer 
35 individuele cliënten per week in 
2019.

Groei



Stip op de horizon

Welke droom heb jij met je onderneming?



Dilemma’s
▪ Hoeveel wil ik groeien?
▪ Hoe onderscheid ik mij van de rest?
▪ Wil ik veel geld verdienen of vooral fijn werk?
▪ Welke klanten wil ik?
▪ Wil ik collega’s?
▪ Welke collega’s wil ik? Waar en hoe vind ik ze?
▪ Wil ik personeel en hoe? ZZP/loondienst?
▪ Met welke organisaties wil ik samenwerken?
▪ Welke procedures wil ik vastleggen?
▪ Welke werkplek wil ik?
▪ Hoe vaak wil ik thuis werken/mijn collega’s zien?
▪ Wat wil ik met vergaderen/overleggen?



Onderzoekend ondernemen

Houding, intentie, waarden

creatief en wendbaar
zelfreflectie 
oorspronkelijkheid en echtheid 
autonomie en verbinding 
inspirerend en positief 
gedeelde bestemming 
op zoek naar flow, passie en 
potentieel 



Een DNKR is ….
Open en Empathisch
Krachtig in Kwetsbaarheid
Intuïtief en Onderzoekend
Oordeelvrij en Warm
Gelijkwaardig en Helpend
Nieuwsgierig en Echt
Autonoom en Creatief

Wij werken ….
Nauw Samen aan Veiligheid en Geluk
Met Diepgang en Vertrouwen
Aan Verbinding en Vrijheid

Wij ….
Geven en Gunnen,
zijn Wederkerig, 
Verlichtend 
en Fluïde ….



Dilemma’s



Kun je een ervaring delen waarin je ….

.… excellentie als ondernemer hebt ervaren?
of: ….. je veel energie kreeg?
of: ….. je heel gelukkig werd van je werk? 

Welke kernwaarden kwamen hierin helemaal 
tot bloei, of kwamen samen, of liggen 
daaraan ten grondslag? 
Bijv: betrouwbaar, vernieuwend, bescheiden, overgave, 
ordelijkheid, veerkracht, etc.



Vraag

Met welke vraag zou jij nu aan de slag willen? 
Met welke vraag zou je echt geholpen zijn?

▪ Wat is de komende tijd mijn focus? Mijn (tijdelijke) stip op de horizon? 
▪ Hoeveel wil ik groeien? 
▪ Waarin ben ik echt anders of beter? Wat doe ik het liefst? Hoe onderscheid ik mij 

van de rest? Wat wordt mijn niche? 
▪ Hoeveel tijd besteed ik aan het bedrijf en hoeveel facturabele uren maak ik?
▪ Wat vind ik echt belangrijk: Veel geld verdienen of werk waarvan ik energie krijg? 

Wat wil ik minimaal verdienen per jaar? 
▪ Van welke collega’s word ik echt gelukkig? Welke rol verlang ik van mijn collega’s? 

Wil ik personeel en hoe? ZZP/loondienst? 
▪ Wat is mijn ideale samenwerkingspartner? Met welke organisaties wil ik 

samenwerken? Waaraan moet deze voldoen? Baseer dit op jouw waarden.
▪ Wat is mijn ideale klant? En waar en hoe vind ik deze?
▪ ……..



Hoe wil ik verder?

Iedere school een plek waar kinderen en 
leerkrachten opladen. Waar zij van elkaar 
leren, hun passies ontdekken en hun 
potentieel optimaal ontwikkelen.



Bedankt


