Waan

Zinnig

het aanboren & vormgeven van je eigen(wijs)heid™

WAARSCHUWING: dit spel verandert de kijk op je leven!
De bijbehorende investering is naar draagkracht, zodat ook anderen met een kleinere beurs
gebruik kunnen maken van deze meer dan waardevolle coaching & begeleiding 😉. Met dank.
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Hoe &
Wat

Speel

Wijzer

Wat is het probleem, je wens of ambitie waarmee we aan de slag mogen?
Met dit spel maak je werk van je eigen wijsheid en leg je een
solide basis voor jouw levenspad. Voor het specifieke probleem,
de wens of ambitie waaraan je wilt werken zijn meestal enkele
zorgvuldig gekozen “gereedschappen” voldoende. Je hebt
immers al een (hele) wandeling achter de rug.
Je zult jouw doorleefde kennis en ervaring aanboren, in kaart
brengen, ontwikkelen en vormgeven. En last-but-not-least: een
ferme aanzet tot “Doen!” (of “Laten😉”).

Het eindresultaat is bewustwording, een pad richting een
antwoord op je vragen en mogelijk zelfs een eigen uniek
handelsmerk™.
Waan-Zinnig is een spel dat bestaat uit gereedschappen om aan
jezelf te “sleutelen” en effectieve stappen te zetten richting de
door jou gewenste toekomst. Laat je inspireren door
uitgewerkte voorbeelden … en doe het vooral op jouw eigen
eigen wijze.

Het aanboren en vormgeven van je eigen(wijs)heid™
12+1 gereedschappen
BROEIEN
1.
2.
3.
4.

Mijn Plek
Mijn Pad
Mijn Pijn
Mijn Geloof

SNOEIEN
5.
6.
7.
8.

Mijn Aanleg
Mijn Leerschool
Mijn Rol
Mijn Team

GROEIEN
9.
10.
11.
12.

Mijn Verandering
Mijn Doel
Mijn Presentatie
Mijn Marketing

BLOEIEN
12+1 Mijn Aanpak

4 seizoenen
De 12+1 gereedschappen zijn
erop gericht om jouw eigen
wijsheid – over jezelf, je vak en
je handelsmerk™ – aan te
boren en mede vorm te geven.
Deze set gereedschappen is
niet wetenschappelijk
bewezen. Het is mijn unieke en
persoonlijke set, uiterst
zorgvuldig samengesteld en
gebaseerd op zo’n 40 jaar
coachervaring.
Het is mijn levenswerk, prachtig
vormgegeven in samenwerking
met vriend en tekenaar Fred
Heikens.
Niets meer en niets minder.

De gereedschappen zijn zeer
verschillend en samengebracht tot
een natuurlijke en bijzondere
ontwikkelcyclus.

•
Broeien
Broeien is het eerste “seizoen” en
staat symbool voor het jezelf eens
even flink door elkaar schudden,
tegen het licht houden, diepgaand
onderzoeken en in een helder kader
plaatsen.
•
Snoeien
Snoeien is de fase om alles - jezelf en
je vak - terug te brengen tot de
essentie. Welke kennis en ervaring
heb je opgedaan? Wat is de kern?
Wat is uniek en onderscheidend ten
opzichte van anderen? Als je de

Leerling-, Gezel-, Meesterlijk- & Teamniveau

Start bij vraag-1 “Mijn Plek in het
Gezin van herkomst” en doorloop
één voor één de daarop volgende
vragen / opdrachten.

GEZEL EN MEESTERLIJK NIVEAU
Nadat je het spel op leerling niveau
hebt afgerond, kun je dezelfde 12+1
gereedschappen op een “dieper
niveau” uitwerken.

Op teamniveau is er slechts één
vraagstelling per gereedschap. Het
antwoord op deze vraag bepaal je
met je team. Samen werken is
gewenst én noodzakelijk.

Op gezel niveau en vervolgens ook
op meesterlijk niveau.

NB. Ook jijzelf bent vaak een team
van sub-persoonlijkheden, die vaak
allen iets anders te zeggen willen
hebben. Goed om te onderzoeken.

Ieder onderdeel is nader toegelicht
op een bijbehorend werkblad.

Het eindresultaat is een uniek,
eigen, krachtig en doorleefd
handelsmerk™.

Er zijn meerdere
voorbeeld
uitwerkingen beschikbaar. Laat je
hierdoor inspireren, maar doe het
vooral op een manier die jou past!

TEAM NIVEAU
Ook als team kun je dit WaanZinnige spel spelen. Hiervoor is een
specifieke set vragen beschikbaar.

•
Groeien
Groeien is de fase waarin je jouw
kennis en ervaring gaat presenteren
aan anderen, op een manier die
optimaal bij jou past. Het
ontwikkelen en vormgeven van jouw
eigen handelsmerk™.
•
Bloeien
Nu komt het erop aan. Je hebt
gestreden (broeien), je hebt jouw
essentie in beeld (snoeien), je hebt
jezelf gepimpt en verder ontwikkeld
(groeien). Nu gaat het om doen,
bloeien en stralen, met de nadruk op
“NU” én “DOEN”.

Wees eigenwijs!

Ieder van de gereedschappen kun je op 3 verschillende niveaus uitwerken. Het leerling-niveau is een eerste
kennismaking met het gereedschap. Verdere verdieping vindt plaats op gezel-niveau En op meesterlijk-niveau is
oprecht commitment vereist en de bereidheid om diepgaand naar jezelf en je vak te kijken.
OP LEERLING NIVEAU
Met dit spel maak je een start met
het aanboren en vormgeven van
jouw “eigen wijsheid”.

ballast weggooit, wat blijft er dan
over?

KRIS-KRAS OVER HET BORD
Eigenwijs zijn is een wezenlijke
kwaliteit die ik van harte
aanmoedig 😉.
Voel je vrij om kris-kras en naar
eigen inzicht over het bord te
bewegen. Doe wat jou op ieder
moment het meeste aanspreekt.
Je kunt bijvoorbeeld alle niveaus
van één gereedschap in één keer
aanpakken, “gewoon” je gevoel
volgen of lekker random.

GOUDEN TIP

De uitwerking per vraag hoeft niet in één keer perfect of volledig te zijn. Zelfs niet na meerdere keren. De eigen uitwerking is vooral bedoeld om diepgaande bewustwording te
bevorderen én inhoud & vorm te geven aan jouw unieke eigen(wijs)heid™.Gebruik het materiaal als “praatstuk” met iemand die jou optimaal op je pad kan begeleiden.
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