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Je bent vrij om dit werkboek zelf te
gebruiken, zoveel als je wil. Het is verboden
om het werkboek of de inhoud te delen met
anderen, of om het werkboek door te geven. 

https://www.seandeclerck.com/


Lees dit eerst
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Hoe bereid je je voor? 

Dit werkboek is om je beleving te verwerken na de visualisatieoefening. 

Lees dus de vragen op de volgende pagina's niet vooraleer je de audio

beluisterde

Het kan je ervaring verstoren. Door de vragen te lezen ga je alvast (bewust of

onbewust) nadenken over de antwoorden, en daardoor wordt de ervaring zelf wat

meer beredeneerd en minder spontaan. Je haalt er dus waarschijnlijk minder uit, als je

al eens piept op de volgende pagina's. 

Voor een visualisatie-oefening ben je best zoveel mogelijk "in the zone". Dat betekent

dat het dus echt echt echt goed is om te zorgen dat je een uur hebt om ongestoord

de audio te beluisteren, en de vragen in dit werkboek te doorlopen. Hier een aantal

manieren om een goede context en fijne omgeving te creëren voor jezelf. Doe wat

werkt voor jou. 

Ik heb (minstens) een uur gereserveerd hiervoor

Alle meldingen (smartphone en computer) staan uit

Huisgenoten zijn niet thuis (of op de hoogte dat ze niet mogen storen) 

Ik heb het afgeprinte werkboek en schrijfgerei klaarliggen

(optioneel) Ik heb een gezellige veilige ruimte, een kaarsje... 

(optioneel) Ik doe vooraf een ademhalings- of meditatieoefening

First things first, baby 😜



Onderstaande vragen zijn bedoeld om je op weg te zetten. Bij sommige vragen zal er

waarschijnlijk geen antwoord komen. Da’s oké. Beschouw elke vraag als een uitnodiging

om jouw ervaring uit de begeleide oefening verder te verkennen. Als het voor jou geen

zinnige vraag is, laat ze rusten en ga gewoon door naar de volgende. Je kan er altijd naar

terugkomen als je wil. 

Wakker worden in dit toekomstscenario: wat weet ik erover? Waar word ik wakker,
hoe ziet de ruimte eruit, wat zie ik rond me, hoe voelt m’n lijf…

Wat is het eerste dat ik doe om de dag te beginnen? Welke kledij kies ik? Wie is er bij
mij? Wat eet of drink ik? 

Mijn ideale toekomst
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Hoe ver in “de toekomst” verplaatste ik me? 

Welk ochtendritueel heb ik?

Mijn ochtend 
Goooodmorning ☕



Met wie werk ik samen, waar werk ik, op wie heb ik een impact, wanneer werk ik,
welke taken voer ik uit, hoe ziet m’n werkplek eruit, ... 

Hoe voel ik me tijdens de werktijd? Met welke woorden zou ik m’n professionele
zelve in dit scenario omschrijven? 
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Beschrijf alles wat je je herinnert uit de visualisatie over je professionele leven. 

Mijn werkdag

Hoe sluit ik een fijne werkdag af?



Mijn werkdag (2)
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Je kreeg een email i.v.m. een samenwerking die achter de rug is, waar je ongelofelijk van

genoot. De email was om je te bedanken. Vul onderstaande email aan. 

Dus dankjewel & blijf vooral doen wat je doet!

Warme groet

Subj:  Ongelofelijk bedankt voor de fijne samenwerking

Van:  

Hoi!

Ik wilde je een mailtje sturen om je zo hard te bedanken. De resultaten die we samen bereikten, waar

ik zó tevreden over ben, zijn deze: 

Deze dingen vond ik ongelofelijk fijn aan onze samenwerking, en over hoe jij het aanpakte: 

😻



Mijn woonplaats, voeding, rituelen, de mensen rondom me, mijn versie van zelfzorg…

Zo sluit ik m’n dag af. 
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Beschrijf alles dat je bijbleef van de rest van je leven..

Wat gaf er me zoveel voldoening vandaag? Wat maakte deze dag zo geslaagd voor
mij? Hoe voel ik me op het einde van deze droomdag? 

Afsluiten



Wat is één iets is dat ik zeker wil meenemen (en dat kan werkelijk vanalles zijn) uit dat
toekomstbeeld? 

Vanuit het perspectief van m’n toekomstige zelf, welk advies wil ik m’n huidige zelf
graag geven? 

Verankeren

Hoe ruikt het?

Welk kleur heeft het?

Welk beeld komt er bij me op, als ik eraan denk? 

Hoe voelt het in m’n lijf? Waar voel ik het precies? 

Welke emoties voel ik? 

Welk geluid hoor ik, als ik aan dat toekomstbeeld denk? 

Mijn ideale toekomstsituatie…
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Je geeft dit toekomstbeeld een stevigere plek in je hersenen als je er associaties bij

maakt. En dat kan via zintuiglijke verankering. Onderstaande vragen zijn niet logisch.

Probeer gewoon vanuit je buikgevoel te antwoorden. Komt er iets bij je op? Prima. Komt

er niets? Ook goed. 



Besliskader
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WAAR JE
NU BENT

WAAR JE
WIL ZIJN

Nu je weet waar je naartoe wil, heb je een afwegingskader. Dankzij je toekomstbeeld

kan je je bij elke opportuniteit afvragen: “brengt dit me dichter bij waar ik wil zijn, of net

niet?”. Denk alvast eens na wat je zeker wel en niet meer wil. 

Op deze dingen zeg ik 
vanaf nu voluit JA 

Dit heeft vanaf nu geen plaats meer
in mijn bedrijf / leven

Aan welke criteria moet een opportuniteit of nieuw idee voldoen? 
Zodat het past in de toekomst die ik voor ogen heb? 

Ziezo, het zit erop. Je ging er écht mee aan de slag, en dat is iets om trots op te zijn.

Good for you! Wil je graag je ervaring delen? Tag me in je stories of posts op instagram

zodat ik kan supporteren. 

https://www.instagram.com/veronicademarest/


Notities



Over Veronica

Ik droom van een wereld waarin je het verschil
kan maken door te doen wat je graag en goed
doet, én je daar je boterham mee kan
verdienen.

Grote woorden. Grote droom, ook. It’s better to
aim high and miss than to aim low and hit. –
right?

Maar zo'n zaak en leven bouwen die precies bij
je passen, dat komt er niet vanzelf. Ik had gidsen
op de weg die me bijstonden. Teachers, boeken,
coaches... Ze hielpen me naar binnen kijken, en
vanuit die inzichten actie te nemen. En nu help
ik anderen hetzelfde doen. 

Op de momenten dat ik geen klanten coach ben
ik aan het schrijven voor Bossy, aan het ravotten
met m’n dochtertje, uit eten met m’n wederhelft,
koffie aan het drinken met een vriend(in) of diep
verzonken in een boek (al dan niet in bad).

Met mijn coaching en content help ik jou als
ondernemer te gaan van “geslaagd in de ogen
van de buitenwereld” naar je echt succesvol
voelen. 

Volg me op instagram voor tips en tools die je
verder helpen. 

En euh… Hou je inbox in de gaten voor extra info
waarmee je deze oefening verder in de praktijk
kan omzetten. 

Master in de klinische psychologie / UGent
Diverse coachingsopleidingen
Postgraduaat Coaching / Artevelde Hogeschool
9 jaar ervaring in HR functies
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https://www.instagram.com/veronicademarest/


Do something today

your future self will

thank you for


