Waarom dit e-book: Kort geleden hebben we gevierd dat de Happy Worker Formule nu ook online
beschikbaar is.
Wat hieraan vooraf ging: Afzonderlijk van elkaar hebben wij jarenlang mensen succesvol begeleid op
vraagstukken van werk en leven. Vera door van binnenuit mensen te helpen ontdekken wat zij écht willen
en daar ook voor te gaan staan. Harmen door vanuit de arbeidsmarkt een koppeling te maken hoe zij daar
werk van konden maken.
Wat het allemaal veranderde: In 2012 zijn wij gevraagd een gezamenlijk programma te verzorgen,
waar wij met een spontaan “ja” op reageerden. Dit was zo succesvol dat wij besloten onze krachten te
bundelen. Sindsdien bieden wij ons beider programma’s aan als één geheel. Dit heeft inmiddels velen
geholpen om van een situatie van ‘ik weet niet wat ik wil en/of kan’ te komen tot het werk waar ze het
diepst naar verlangden.
Wat nu: We zijn blij dat onze formule zo enorm aanslaat en gaan verder als Happy Worker Academy.
Hier komt al onze kennis, know-how en ervaring samen en leiden wij professionals op naar het werk en
leven waarin ze echt gezien en gehoord worden; het leven dat ze écht vervult: kortom Happy Workers.
Daarom: Hebben wij de belangrijkste inzichten die essentieel zijn om een Happy Worker te worden
vertaald naar 11 geheimen. Deze willen we graag delen zodat iedereen die écht blij en vervuld wil zijn in
werk en leven daar zijn/haar voordeel mee kan doen.
Veel plezier en just do it!

Vera & Harmen

Hier begint alles mee! Je haalt op dit moment niet veel plezier of
vervulling uit je werk (en/of leven) en je voelt dat het niet is hoe jij het
wilt.
De meest gebruikte overlevingsstrategie in dit geval is je gevoel
bagatelliseren en uiteindelijk negeren. Dit is waar mensen de mist in
gaan. Ze denken dat zij hier uit kunnen komen door meer van
hetzelfde te doen en nog harder te werken. Bijna altijd resulteert dit in
meer stress, minder regie en uiteindelijk mondt dit uit in een crisis. Dit
kan zowel fysiek, emotioneel, relationeel of financieel zijn, soms zelfs
alles tegelijk.
Hier geldt maar 1 ding: luister naar je gevoel!
Diep van binnen weet je dat er iets moet gebeuren. En door dit te
beseffen en dit moment te markeren KUN JIJ er iets aan doen.

Het is onze ervaring dat het heel lastig is om jezelf alles te gunnen en
te geloven dat je beter verdient.
Iedereen heeft recht op een goed leven. Het moeilijke is: Pas als jij
vindt dat jij het waard bent, kun je dat leven ook daadwerkelijk
creëren. Het gaat er om te leren voelen wat echt bij je past en dat jij dit
ook echt verdient!
We hebben gemerkt dat de doorbraak komt zodra cliënten zich daar op
instellen.
Dit is een essentiële stap om te krijgen wat jij wilt.

Na het besef niet meer op dezelfde weg door te willen en het gevoel
dat je ook echt beter verdient, is dit het moment om STOP te zeggen.
Hier zeg je: NO MORE tegen geen plezier, stress en de
machteloosheid van niet weten hoe je dit kunt veranderen.
Belangrijk is dat jij bewust BESLUIT dat jij het vanaf NU anders gaat
doen. Dit is het moment waarop alles anders wordt (als jij dit wilt).
Happy Workers bewijzen: Leven en werk kan echt leuk en
vervullend zijn!

Gebleken is dat onze cliënten achteraf gezien nooit hadden kunnen
bedenken dat hun werk en leven zo goed zou kunnen worden. En al
helemaal niet hoe ze dat zouden moeten doen.
Toch kan het echt als je bereid bent om verder te kijken dan je nu
doet.
Dit kan alleen als je gelooft dat het ook echt kan en je erop vertrouwt
dat het zal gebeuren als jij de juiste stappen zet.
Zodra je dit kunt gaat er een wereld aan mogelijkheden open.
The sky is the limit.
Wij hebben gezien: niets is onmogelijk!

Het is NU tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en
waar jij op dit moment staat.
Hoe je hier ook bent gekomen, dit is je vertrekpunt.
Voorwaarde om vooruit te kunnen gaan, is volledig te accepteren dat
je staat waar je nu staat. Aan de omstandigheden die hier aan vooraf
gingen kun jij nu niets meer doen, wel aan hoe je hier vanaf NU mee
omgaat.
Dit is het moment om hier JA tegen te zeggen!
We hebben gemerkt dat mensen met een halve ‘ja’ nergens komen.

Wij zien in de praktijk dat professionals van de een naar de andere
baan gaan, zonder daadwerkelijk zelfonderzoek te doen.
Ze streven hiermee naar een “snelle” oplossing van hun huidige
probleem/naderende crisis.
Ze verwachten meer geluk, maar bevinden zich binnen no-time weer
in een vergelijkbare, niet vervullende, situatie als voorheen.
Door een quick en dirty aanpak nemen ze feitelijk zichzelf en hun
probleem naar de nieuwe omgeving mee.
Een Happy Worker is bereid een echte oplossing te vinden en
daarvoor in zichzelf te investeren (zowel in tijd, geld en energie)!
Hij wil dit omdat hij wil groeien en weet dat alleen dat hem echt
verder helpt en succes brengt.

Let op de neiging om je te laten leiden door prikkels/adviezen van buitenaf:
- die buurvrouw of schoonzus die denkt jouw talenten precies te kennen
- die huisarts die weet wat jij zou moeten doen en wat goed voor jou is om
geen burn-out te krijgen
- die vakbondsman die roept dat je je rechten niet moet opgeven
- die headhunter die jou een lucratief aanbod doet
- die verslaggever die aangeeft dat de werkloosheid alleen maar toe gaat nemen.
- die angstverhalen over vrienden die hun hypotheek niet meer kunnen
opbrengen
RESULTAAT: angst en verwarring en behoefte aan een snelle oplossing.
Happy Workers hebben eerst van binnenuit gevoeld wat zij nodig hebben en
wat zij echt willen. Zij weten dat happy en succesvol zijn daarmee begint.

Zoveel mensen starten hun zoektocht met zelfhulpboeken, persoonlijkheidstesten op
internet, een bezoekje aan de psycholoog of een cursus mindfullness in de hoop dat
dit ze verder zal brengen.
Sommigen nemen zelfs ontslag om zich hier volledig op te kunnen richten.
Het verdrietige is dat deze mensen zich wel tijdelijk opgelucht voelen, maar
uiteindelijk nog steeds niet weten wat zij diep van binnen willen. En welke concrete
stappen ze moeten nemen om daar ook daadwerkelijk te komen.
Het goede nieuws is dat je jezelf onmiddellijk op voorsprong zet zodra je gaat voor
een duurzame oplossing. De meest duurzame oplossing werkt intrinsiek, waarbij jij
wordt begeleid om informatie over jouw richting direct in het diepst van jouw ziel te
voelen.
Dit wijkt af van de standaard methodes waarmee door de meeste coaches en
psychologen wordt gewerkt. Die gaan veelal over symptoombestrijding die jou
uiteindelijk niet echt verder helpt.

Happy Workers durven om hulp te vragen en zijn kritisch aan wie ze hulp
vragen.

Een voorwaarde om echt tot je recht te komen is dat je weet waarom jij hier
bent (je missie) en wat je essentiële talenten zijn. Pas dan kun je richting
geven aan je werk en leven.
Dat vraagt om op een andere manier dan je gewend bent te kijken naar jezelf.
Dieper kijken gaat niet vanuit ratio maar via innerlijke beelden (ratio houdt je
het liefst vast in wat je al kent). Zo krijg je de beste en zuiverste weerslag van
hoe je er nu voorstaat: Wat je tegenhoudt, waar je naar verlangt en wat je
nu nodig hebt om daar te komen.
De kunst is om deze beelden naar boven te halen, in je bewustzijn te krijgen, er
op de juiste wijze naar te kijken en er daarna mee te ‘spelen’. Zo krijg je op een
eenvoudige stapsgewijze manier contact met je essentiële talenten en je missie.
Dit is waar regie ontstaat en je kunt gaan staan voor wat echt bij je past.
Het enige wat nog nodig is, is om hier volmondig JA tegen te zeggen.

Zodra je je missie weet, is je werk pas begonnen. Nu moet je jezelf in de etalage
zetten om zichtbaar te worden en jouw ultieme werk te realiseren.
Vanuit je missie kun je een vertaling maken naar wat jij wilt en wat je kunt
bieden op de arbeidsmarkt: jouw professionele bijdrage.
Het is de uitdaging deze om te zetten naar concrete functies of werkzaamheden
en hierbij de durf te hebben duidelijke keuzes te maken.
Happy Workers hebben dat lef en vertrouwen op hun belangrijkste talenten en
de bijdrage die zij willen leveren. Van hieruit brengen zij hun arbeidsmarkt in
kaart. Zij komen op het juiste ‘speelveld’, puur door te kijken wat wel en niet
binnen hun professionele bijdrage valt.
Dit geeft duidelijkheid en focus, waardoor het gewenste resultaat sneller naar
hun toekomt (zij worden gekozen).

Het pad naar lange termijn succes is altijd gebaseerd op wat jij te
bieden hebt …. en hoe jij dat kunt vertalen naar waardetoevoeging
voor jouw ideale werkgever of opdrachtgever. Het begint dus bij jou
en niet andersom…
Ervaring leert dat dit nooit gemakkelijk is. Echter door focus te
houden en te volharden, niet af te wijken van jouw pad en in
vertrouwen door te gaan, ondanks de hobbels op de weg, is er maar
één resultaat mogelijk: een Happy Worker en ultiem werk.
Geniet van je succes en het werk en leven dat je echt vervult!
Just do it!

Over Harmen & Vera
Harmen en Vera zijn de initiators van de Happy Worker Formule,
een unieke methode waaraan zij jaren hebben gewerkt.
Zij zijn dé experts op het gebied van talenten, professionele missie
en carrièrecoaching en hebben een grote impact gehad op het werk
en leven van inmiddels duizenden mensen.
Vanuit deze unieke samenwerking is het hun missie en passie om vanuit
hun beproefde methode zo veel mogelijk professionals
(weer) regie te laten krijgen over hun werk en leven!

Bezoek www.HappyWorkerAcademy.nl en luister gratis naar De RegieMP3, waarin je ontdekt of jij al regie over je werk en leven hebt, OF
download gratis De Gouden Netwerk Checklist, waarmee je succesvol
aan tafel komt bij je nieuwe werkgever.

EEN GREEP UIT EERDERE OPDRACHTGEVERS:

H

(Help) Crisis alert: Weet dat je zo echt niet verder kan.

A

(A-status voor jou) Value yourself: Voel dat je beter verdient.

P

(Punt zetten…) Beslis nu : no more.

P

(Perspectief) Het kan echt beter, je hoeft dit niet te blijven doen!

Y

(Yes) Neem verantwoordelijkheid voor jouw leven!

W

(Wil) investeren in jezelf “het heeft geen zin om harder te lopen als je
op het verkeerde pad zit“

O

(Ontdek) van binnen naar buiten!

R

(Reik uit) je kan het niet alleen: versnel door de juiste hulp te vragen.

K

(Krijg) toegang tot je talenten en levensmissie en zeg JA!

E

(Etaleer) jezelf op de arbeidsmarkt: Durf te kiezen en word gekozen!

R

(Richt) je pijlen, houd focus en volhard…. Just do it!

