‘MeaningMakerStory’
Hoe je van Betekenis kunt zijn in je leven
En 3 redenen waarom mensen met jou willen (samen)werken

Programma Boven de Lijn Driedaagse
In de Boven de Lijn Driedaagse maak je jouw ‘MeaningMakerStory’ en kan je helder formuleren in 3
zinnen waarom mensen met jou willen (samen)werken. Ook wordt jouw missie duidelijk, je hebt
helder hoe je van betekenis kunt zijn in jouw leven?
De focus in Nederland ligt voor een groot deel op geld/salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden,
werkafspraken, werkplek en de titel op je kaartje. Wanneer deze marktconform zijn ervaren mensen
over het algemeen maximaal een 7 aan geluksgevoel op de schaal van 0 tot 10.

Je ervaart maximaal plezier in je leven als je duidelijk hebt:





Wat VRIJHEID voor je betekent. Wat wil je ervaren in je leven en wat ECHT belangrijk is.
Wat je beste KWALITEITEN zijn en hoe je uit kunt blinken.
Hoe je van BETEKENIS kunt zijn en zinvolle resultaten bereiken.
Met welke MENSEN je wilt samen zijn en je doelen bereiken.

Een groot deel van de tijd ervaar je dan een geluksgevoel van 8 of hoger.

Je krijgt in de Driedaagse dus een helder overzicht, je ‘MeaningMakerStory’.
Een overzicht met jouw:
Daadkracht
Veerkracht
Verbindingskracht
En Aantrekkingskracht
Zo kun je nog succesvoller zijn.
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‘MeaningMakerStory’

Van betekenis zijn:

Kwaliteiten:

Jouw Aantrekkingskracht
Missie/Purpose/jouw Droom
Passie Top 10
Heldere inspirerende doelen

Jouw Daadkracht
DISC/Enneagram
ViaStrenghts
TalentenHuis
Waar je in wilt/kan uitblinken
Jouw unieke kwaliteiten

Zinvolle
Resultaten

Mensen
DE Verbindende Factor
Jouw Verbindingskracht
Met welke mensen
ga jij je doelen realiseren

Kwaliteiten

Vrijheid
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Vrijheid
Jouw Veerkracht
Kernwaarden
Wat je ECHT leuk vindt om te
doen, op je eigen manier
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Wat gaan we doen tijdens de driedaagse:

Dag 1 Mee op Reis
Momentenbord met de mooiste momenten uit je leven met je beste acties en kwaliteiten.
Welke mensen inspireren jou.
DISC type en uitleg.
Drijveren en jouw Enneagramtype.
Jouw favoriete werkwoorden en flow.
Wat is echt belangrijk voor je.

Dag 2 Defineer je droom/missie/ ‘purpose’
TalentenHuis (echt een hele gave sessie!)
Motivatie en wat zijn je drijfveren
Missie/droom/ ‘purpose’
Passie Top 10

Dag 3 Doelen stellen
Heldere en zinvolle doelen vaststellen
Bruis en ZuigtabletjesTest
Met welke mensen wil je zijn en ga je je doelen bereiken
Commitment
Acties en tijdlijn
Totaaloverzicht van jouw persoonlijk plan: “een hele gave sessie!”

Vervolg Inspiratiemiddagen (vier middagen verspreid over 1 jaar)
Borging en vasthouden van je ‘MeaningMakerStory’
Recommitment
Elkaar inspireren
Laatste ontwikkelingen bij Boven de Lijn
Nieuwe dingen leren en jezelf blijven ontwikkelen
De beste versie van jezelf zijn
Een Meesterwerk van je leven maken
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