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Aan het stuur van je eigen ontwikkeling
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PERSOONLIJK
MEESTERSCHAP

YOUNG PROFESSIONALS

De doelgroep voor Persoonlijk
Meesterschap wordt gevormd door
Young Professionals die aan het begin
van hun carriere staan.

DEEL 1 = MINDSET
De mindset kun je zien als jouw
'startmotor'. Hiermee kom jij steeds "in
beweging"?

DEEL 2 = SKILLSET
De skillset vormt jouw motorblok en
levert de belangrijkste
"Paardenkrachten" om te presteren.

DEEL 3 = TOOLSET
Met de toolset kun je "sleutelen en
brandstof toevoegen". Totdat jij de
voor jou juiste afstelling hebt
gevonden.

DEEL 4 = DOEN
Aan het stuur van je eigen
ontwikkeling. Leren door te doen. De
praktijk is leidend. Uiteindelijk gaat het
om het ontwikkelen van een andere
houding en/of gedrag.
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Als je dit leest heb je de eerste stap op weg naar

Persoonlijk Meesterschap gezet. Een weg

zonder duidelijk eindpunt op de horizon. Want

het leven, dat is één grote ontdekkingsreis.

Zowel privé als professioneel maak je keuzes op

basis van onvolledige informatie. Je denkt dat

een bepaalde baan leuk en uitdagend is. Je doet

een training omdat deze je leuk en zinvol lijkt. Of

je verwacht dat een leidinggevende rol wel bij

jou past, omdat je in je vrije tijd leiding geeft bij

de scouting.

Maar je weet het pas als je het gaat doen in de

praktijk. Soms pakt het goed uit, soms anders.

Maar het mooie hiervan is dat dit een leerproces

is. Een proces dat je hele leven doorgaat. 

Persoonlijk Meesterschap kent geen "einde", het

gaat om het proces. Een leerproces waarvoor je

in dit E-book de ingrediënten krijgt aangereikt.

Met als ultieme doelstelling om zelf aan het

stuur van je eigen ontwikkeling te komen.

Vanuit het bewustzijn dat je zelf

verantwoordelijk bent voor het geluk en succes

in je eigen leven.

Wij wensen je een inspirerende, maar vooral ook

lerende reis! Boost your SELF!

Nicolette Groen & Patrick Bijman

Ontdekkingsreis

Ik ben zelf verantwoordelijk

voor het geluk en succes in

mijn eigen leven.

SARI  VER IPAA
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Dit E-book is geschreven voor young

professionals. Je bent als young professional 

 hoogopgeleid en staat aan het begin van je

loopbaan. Bezig met je 1e of 2e stap in je

carrière, misschien dat je nog met een studie

bezig bent of al meerdere jaren werkervaring

hebt opgedaan.

Young Professionals worden vaak omschreven

als medewerkers met een hoge drive om goed

te presteren en ambitie. Nieuwsgierig,

onbevangen en willen graag leren.

Als young professional vind jij het waarschijnlijk

belangrijk om authentiek te zijn, je bent

gevoelig voor een goede werksfeer, je wilt

flexibel werken op een plek waar je jezelf prettig

voelt.

Je schroomt niet om een andere baan te zoeken

als dit past in jouw ontwikkelingspad. Je bent

ondernemend en je wilt direct je waarde laten

zien. 

Deze methode van persoonlijk meesterschap is

geheel op jou en jouw generatie afgestemd.

Doelgroep = Young
Professionals

To realize your Dream you

have to WAKE UP!

PATRICK B IJMAN
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Geen verandering
zonder te leren

M I N D S E T ,  S K I L L S E T  &
T O O L S E T
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Mindset = Willen. Mindsets zijn

krachtig en hebben vaak een enorme

invloed op gedrag, veelal onbewust. 

Skillset = Kunnen. Talenten zijn onze

aangeboren vaardigheden, wat we

doen zonder er zelfs maar aan te

denken en waar we plezier aan

beleven.

Toolset = Mogen. Welke

instrumenten mag je inzetten van

jezelf? Hoe ver ga je? Het echte leren

zit aan de rand van jouw comfort

zone.

Happyness isn't a Goal...It's a Mindset 
 

Mindset

Skillset

Toolset

Zelf aan het stuur komen van je eigen

ontwikkeling. Het klinkt makkelijk, maar

dit is het niet altijd.

Feitelijk heb je het over leidinggeven.

Maar dan geen leiding geven aan

anderen, maar leiding nemen over je

eigen ontwikkeling.

Als je leidinggevende bent dan is het

belangrijk dat je een goede

leeromgeving creëert waar dit continue

leren plaats kan vinden. 

Covey toont in zijn boek "The 7 Habits of

Highly Effective People": aan dat hiervoor

drie variabelen van belang zijn:

Bij persoonlijk meesterschap gaat het er

om dat je dit toe kunt passen in de

praktijk. Vandaar dat de CASUS altijd

centraal staat.

Boost your SELF: onderzoek de rand van jouw
Comfort Zone
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Geen verandering
zonder te leren
D E E L  1 :  M I N D S E T  =  W I L L E N
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Voor intentional learners (bewust leren

van alles wat je in je dagelijkse leven

ervaart) is leren geen extra werk of

inspanning. Het is een tweede natuur! De

basis voor dit denken wordt gevormd

door een growth mindset.

Een fixed mindset is de overtuiging dat

persoonlijkheidskenmerken, talenten en

capaciteiten eindige of vaste bronnen

zijn; ze kunnen niet worden gewijzigd of

verbeterd. Je bent gewoon zoals je bent.

Een growth mindset daarentegen

suggereert dat je kunt groeien,

uitbreiden, evolueren en veranderen. 

Intelligentie en bekwaamheid zijn geen

vaste punten, maar in plaats daarvan

eigenschappen die je cultiveert. Een

growth mindset verlost je van de

verwachting om perfect te zijn. 

Growth Mindset & Nieuwsgierigheid

Everything you want is on the other side of fear. 
 

Nieuwsgierigheid is bewustzijn,

openstaan   voor ideeën en het vermogen

om verbanden te leggen tussen

uiteenlopende concepten. 

Onderzoek leert ons dat

nieuwsgierigheid er om drie belangrijke

redenen toe doet. 

Ten eerste is inspiratie sterk gecorreleerd

met een intrinsiek verlangen om te leren.

Nieuwsgierigheid roept inspiratie op. Je

leert steeds vaker omdat je nieuwsgierig

bent. 

Ten tweede markeert nieuwsgierigheid

het begin van een cyclus die jouw

vermogen als zelfgestuurde leerling

voedt. 

Ten slotte suggereert onderzoek dat

nieuwsgierigheid niet afneemt met de

leeftijd, dus het kan je op elk moment in

je carrière van dienst zijn.
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Elke reis start met het maken van een eerste

stap. Motivatie speelt hierbij een essentiële rol.

Als je iets niet wil dan gaat het nooit gebeuren.

Dus, je ligt in je veilige haven en je kijkt

verlangend naar de horizon. "Wat is daar te

ontdekken dat ik hier nog niet heb? Wat heb ik

nodig om in beweging te komen?"

Vaak is een externe prikkel noodzakelijk om

jouw bewustzijn in de juiste actiestand te

krijgen. 

Dat je jezelf beseft; "ik ben zelf verantwoordelijk

voor het geluk en succes in mijn eigen leven.

Niemand doet dit voor mij. Ik moet dit zelf

doen."

Dit bewustzijn, gekoppeld aan een growth

mindset en een nieuwsgierige instelling, zorgen

er vanzelf voor dat je in beweging komt.

Bereid je voor op een interessante reis die leidt

tot nieuwe inzichten en ervaringen. 

Ontdekkingsreis

Once your Mindset changes,

everything on the outside will

change with it.

STEVE MARABOL I
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Geen verandering
zonder te leren
D E E L  2 :  S K I L L S E T  =  K U N N E N
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Alles wat je kunt is aangeboren of aangeleerd. Dries van Ingen (Kernkracht /

uitgeverij Boom) heeft dit gevisualiseerd in onderstaand schema.

Hoe meer je je talenten ontwikkelt naar

sterke punten, hoe meer je er mee kunt

leren spelen. Het is als een orkest waarmee

je als een ware dirigent de mooiste

muziekstukken kunt maken.

Als we onze talenten productief willen

gebruiken, moeten we erin investeren. We

doen dit door kennis en vaardigheden aan

onze talenten toe te voegen. Door je talent

te ontwikkelen wordt het een sterk punt,

een strength.

Door de focus op positieve ervaringen en

eigenschappen in combinatie met het

waarderende perspectief vergroot dit

tegelijkertijd het geloof en vertrouwen in je

eigen kunnen (self efficacy). En dit

bevordert de growth mindset die, zoals we

eerder zagen, zo belangrijk is voor leren en

ontwikkelen
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Talenten

Talenten zijn onze aangeboren

vaardigheden, wat we doen zonder er zelfs

maar aan te denken en waar we plezier aan

beleven. Wat van nature bij ons hoort, zoals

een innerlijke drang om het maximale

resultaat na te streven, gevoeligheid voor de

behoeften van anderen of de neiging om er

alles aan te doen om een afspraak na te

komen. We nemen onze meest krachtige

talenten

vaak als vanzelfsprekend aan en zijn ons

daar misschien niet volledig van

bewust.

 

Wanneer we onze talenten bewust

toepassen geeft dit vertrouwen, worden we

blijer, zelfverzekerder, energieker en zullen

we onze doelen makkelijker en met meer

plezier bereiken.

Je kunt leren al je talenten bewust in te

zetten, waar en wanneer deze het meest

effectief zijn. 

https://www.managementboek.nl/boek/9789024429424/kernkracht-dries-van-ingen
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In toenemende mate wordt gesproken over Powerskills in plaats van Soft

Skills. Dit zijn die vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je

werk, maar die je meestal niet hebt aangeleerd op school of universiteit.

Powerskills zijn persoonlijke vaardigheden die alles behalve soft zijn en die niet

kunnen worden ingevuld door een (AI) computer. Die jou dus een blijvend

concurrentievoordeel bezorgen!

Analytisch vermogen: Door naar het grote

geheel te kijken kun je verder kijken dan de

oppervlakkige problemen en verschuift de

focus van tijdelijke oplossingen naar

duurzame creatie en vernieuwing.

Actiegerichtheid: Alle goede bedoelingen

stranden als deze niet in de praktijk worden

gebracht. Pro-actief gedrag is een

belangrijke kwaliteit die jouw eigen

functioneren bevordert én tot concrete

resultaten voor de organisatie leidt.
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Powerskills

Persoonlijk Leiderschap: Er is de bekende

uitspraak "hoe kun je anderen leiden als je

niet eens jezelf kunt leiden?". Heb je een

realistisch beeld van jezelf? Wat is je

ambitie? Maak je bewuste keuzes? Houd je

jezelf hieraan?

Communicatie & teamwerk: In een steeds

sneller veranderende wereld is co-creatie

een must. Samen creëren en samen leren is

een krachtige vaardigheid die je alleen kunt

leren in de praktijk.
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Op het moment dat je de keuze hebt gemaakt

om je veilige haven te verlaten is het goed om

jezelf af te vragen; "Waar ben ik goed in? Wat

vind ik leuk? Waar krijg ik energie van?"

Het geeft meer energie om van een 7 een 9 te

maken dan van een 4 een 6. Uiteraard, soms

moet je aan de bak om iets te leren wat jou niet

zo goed ligt. Vaak zie je dit zelf niet. Anderen

hebben hier veelal een beter zicht op dan jij zelf.

Ga dan ook in overleg met vrienden, collega's en

leidinggevenden. Wees realistisch, maar hou je

droom in de gaten en bouw vooral op je sterke

kanten.

Ontdekkingsreis

If you are young and talented,

it's like you have wings.

HARUKI  MURAKA
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D E E L  3 :  T O O L S E T  =  M O G E N

Geen verandering
zonder te leren
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Met Stichting Organisatie Leren hebben we een toolset ontwikkeld die

krachtig is in zijn eenvoud.  Want, voor persoonlijk meesterschap gaat het

uiteindelijk om het ontwikkelen van nieuw effectief gedrag. 

En, voordat je iets automatisch gaat doen, moet je het vele malen herhalen. Je

hebt een krachtige ondersteuning nodig om dit vol te houden. Onze toolset

bestaat uit een 'natuurlijk jaarritme' dat je kracht, herkenning en support

levert.

 Elk kwartaal; Learning contract: In dit

'contract' met jezelf bepaal je met welke

drie leerdoelstellingen je de komende drie

maanden gaat werken
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Toolset Personal Mastery

Elk jaar, Reality Check: Jaarlijks doe je aan
groot onderhoud. Je stelt de basisvraag aan
jezelf; ben ik gelukkig in wat ik doe? Blijf ik

de baan/werkzaamheden doen die ik
momenteel doe? Of zijn aanpassingen

wenselijk of zelfs noodzakelijk?

Elk kwartaal, Learning Contract: Elk kwartaal
maak je een 'contract' met jezelf waarin je

bepaalt met welke 3 leerdoelen je aan de slag
gaat, hoe je dit concreet gaat doen en tot

welke persoonlijke en zakelijke resultaten die
gaat leiden.

Elke maand, één leerdoel: je gaat
maandelijks de diepte in door de focus te

leggen op het ontwikkelen van één leerdoel.
Dit toets je continu aan jouw powerskills (Ik
en mezelf, Ik en de ander, Ik en het systeem

en Ik en het nu)

Elke week, peer-2-peer reflectie: wekelijks ga
je samen met 1 of 2 collega's je ontwikkeling
richting persoonlijk meesterschap evalueren.

Je komt wekelijks een uur bij elkaar om te
leren van, met en door elkaar.

Elke dag, learning diary: het is zinvol om
dagelijks jouw inzicht of leermoment van de
dag te noteren. Doe dit bij voorkeur op een

vast moment. Maar noteer daarbij vooral wat
je met dit inzicht gaat doen!
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Ontdekken gaat met vallen en opstaan. Vaak is

het twee stappen vooruit, en één achteruit. Dat

is niet erg. Sterker nog, het hoort bij leren en

ontwikkelen.

Op het moment dat er niets fout gaat, dan blijf

je waarschijnlijk teveel in bekende wateren. Dit

voelt veilig en vertrouwd, maar het levert jou

weinig op als het gaat om groei en ontwikkeling.

Ga met de geleerde methodiek steeds een

stapje verder. Zoek de randen op van jouw

comfort zone. Formuleer een uitdagend

tussendoel in de door jou uitgezette richting. En

maak concreet hoe je dit tussendoel gaat

bereiken.

Balanceer tussen ambitie en realiteit. Voorkom

dat je aan hoogmoed, zoals de Titanic, ten onder

gaat. Maar blijf ook niet eeuwig met je schip in

de veilige haven liggen!

Ontdekkingsreis

The one who falls and gets up

is stronger than the one who

never tried. Do not fear failure

but rather fear not trying

PAULO COELHO
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D E E L  4 :  D O E N ,  D O E N ,  D O E N !

Geen leren zonder te
veranderen
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Hoe je doelen stelt die wél werken? 

Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes

leidt? 

Welke support wél helpt bij verandering?

Houding en/of gedragsverandering is waar

het uiteindelijk om draait. Je bent op zoek

naar effectief gedrag waarbij jij jezelf lekker,

zelfverzekerd en vertrouwd voelt.

Dit nieuwe gedrag kan alleen ontstaat in de

praktijk. Door te doen, doen en nog eens

doen! 

Want theorie is mooi, maar de praktijk is

weerbarstig. Wat er op papier goed uitziet

kan in de praktijk moeilijk te realiseren zijn.

Een eenvoudig maar krachtig model ter

ondersteuning is “de Ladder” van Ben

Tichelaar. Zijn aanpak: 
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In voorgaande delen stond de uitspraak "Er is geen verandering zonder te leren"

centraal. In dit laatste deel gaat het over het omgekeerde, dat er "Geen leren is

zonder te veranderen". Op het moment dat je leert, ontwikkel je jezelf en

verander je uiteindelijk je gedrag.

Doen, doen, doen!

Nieuw gedrag

https://www.tiggelaar.nl/deladder/
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Titel
Je gaat zelfstandig aan de slag met je eigen

persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Dit is niet eenvoudig, maar met de nodige

passie en wilskracht goed mogelijk!

Het is onze ervaring dat het wel zinvol is om

de hiervoor vermelde ‘hulpmiddelen’ in te

zetten. In de SOL Online Leeromgeving kun je

hier stap voor stap mee aan de slag. 

Met behulp van een gratis lidmaatschap van

Stichting Organisatie Leren krijg je

regelmatig informatie en inspiratie op het

gebied van persoonlijk meesterschap.

Daarnaast is er maandelijks voor SOL leden

de mogelijkheid om deel te nemen aan

Persoonlijk Meesterschap bijeenkomsten.

Deze online meetups zijn een soort van

intervisie bijeenkomsten waar deelnemers die

hetzelfde traject doorlopen hun ervaringen

delen. Doelstelling is het leren van, met en

door elkaar. Je stimuleert elkaar én je krijgt

inzicht in mogelijke alternatieven voor zaken

waar jij zelf tegenop loopt.

Keuze 1: Do it yourself

SOL Community
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Titel
SOL biedt organisaties een in-house training-

en coaching traject. Er worden maatwerk-

afspraken gemaakt met de afdeling

Personeel/HR/L&D. Meer info in deze link.

Zelfsturend leren vraagt behoorlijk veel. Je

moet je eigen leerproces kunnen reguleren.

Motivatie is een doorslaggevende factor. 

Medewerkers worden gevraagd om te

solliciteren voor een plek in dit Persoonlijk

Ontwikkeltraject. Dit zorgt voor inzet en

betrokkenheid. 

Met de organisatie worden afspraken

gemaakt over de samenwerking met de

afdeling Personeel/HR/L&D. Wie doet wat en

op welke wijze wordt de inbreng van SOL

afgebouwd?

De doelstellingen worden bepaald door de

deelnemers zelf. Dit in afstemming met hun

team/afdeling (manager).

Wil je meer weten? Neem contact op met

SOL of kijk naar onze agenda voor deelname

aan onze online voorlichtingen.

Keuze 2: SOL Support

SOL Support
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De grootste beloning van jouw ontdekkingsreis

is niet de 'pot met goud', maar een verbeterd

inzicht op de levensvragen; "Wie ben ik? Wat

kan ik? Wat wil ik?"

Daarnaast heb je ook gewerkt aan het

ontwikkelen van je professionele kwaliteiten

met een verbeterd zakelijk resultaat als

uitkomst.

Met deze resultaten sta je zelfverzekerd in het

leven. Je weet wat je moet doen, als je niet meer

weet wat je moet doen.

Een enorme kwaliteit in een wereld die steeds

sneller verandert. Een kwaliteit die jou als

professional helpt om jouw baan, rol of functie

goed in te vullen. 

Maar deze kwaliteit gaat jou ook persoonlijk

helpen om je sterker in het leven te laten staan.

Ontdekkingsreis

Your real wealth can be

measured not by what you

have, but by who you are

NAPOLEON HILL
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Met lerende groet ,

Nicolette en Patrick

SOL NL helpt professionals, teams, organisaties en

collectieven om beter te presteren door te leren.

We doen dit vanuit de visie dat er geen verandering

is zonder te leren. Maar dat dit niet altijd eenvoudig

is omdat er ook geen leren is zonder te veranderen!

Dit E-book is
samengesteld door
Nicolette Groen &
Patrick Bĳman van het
SOL Development Team
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Heb je vragen?
https://stichtingorganisatieleren.nl/
patrick.solnetherlands@gmail.com

nhgroen@gmail.com

Volg SOL NL
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