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UITDAGING

Iedere dag start met energie. Elke mens heeft een bepaalde
hoeveelheid energie. Als de energie op is, dan dient een mens
opnieuw op te laden door te rusten, hersteltijd in te plannen en/ of
te slapen.
Problemen van deze tijd
Tegenwoordig spelen er een aantal factoren mee, waardoor veel
mensen moeite hebben om grip te krijgen op het leven.
Hoge snelheid
De snelheid van de maatschappij neemt steeds meer toe. De
hoeveelheid informatie verdubbelt elke 7 maanden. We proberen bij
te blijven maar eigenlijk kan ons brein dit niet meer aan.
Minder slaap
Door de komst van “ de blauwe schermen” in smartphones,
computers en tablets, slapen we 15% minder t.o.v. van 5 jaar
geleden.
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UITDAGING

Perfectionisme
We proberen een perfectionistische norm na te streven op veel
gebieden in ons leven. “De structuren, die we samen gebouwd
hebben, voelen eerder belemmerend dan bevrijdend aan”; zegt een
Quote uit de trendrede 2018. Veel mensen putten zichzelf hierdoor
uit.
Negeren emoties
Mensen negeren vaak hun emoties en de signalen die hun lichaam
afgeeft. “Druk zijn is toch goed? Kom op, we gooien er gewoon een
schepje bovenop!”.
Te lang doorgaan
Het lichaam geeft bij negatieve stress vier signalen af: fysieke pijn,
mentale stress, negativiteit in taal en gedrag. Als de draaglast te
groot wordt en onze draagkracht te klein is, dan slaat dit om naar
enorm energieverlies en soms erger; mensen worden ziek. Hoe
komt dit? De belangrijkste reden is dat we rationeel deze problemen
proberen op te lossen, terwijl 95% van stress bepaald wordt door
het gevoelscentrum in je brein. Veel mensen negeren hun gevoel en
dat leidt bij langdurig misbruik tot problemen.
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5 LEVENSVRAGEN

Hoe dan wel?
Voor SLiM! hebben we drie onderzoeken gebruikt. Het eerste
onderzoek werd gehouden onder 20.000 mensen naar de snelste en
meest effectieve manier van leren. Het tweede onderzoek richtte
zich op een groep van 150 bejaarden en zocht naar “De formule” om
vitaal of juist niet vitaal te zijn. Het derde onderzoekje waren
interviews met 163 succesvolle mensen naar hun routine voor
succes. De uitkomsten hebben we verzameld in een model: de
vitaliteitboom. Er bestaat namelijk een sterk verband tussen de
volgende vragen:
1. Wat is je levensdoel en geef je hier actief vorm aan?
2. Wat is je nr. 1 talent en draag je dit elke dag uit?
3. Ben je in voldoende mate bezield van wat je doet?
4. Heb jij in jouw levensfase al de juiste routine van leven en
werken gevonden?
5. Ben je 100% vitaal? Wij noemen dit LIFE-FIT.
Dit is geen optelsom maar eerder een vermenigvuldiging. Een score
van 75% op alle vijf de gebieden geeft hierdoor een vitaliteit-score
van 75% x 75% x 75% x 75% x 75% = 24%.
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VITALITEIT

De vitaliteitboom
Je ziet deze samenhang terug in onderstaand model.
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CREDO = DOEN!

Hoe werkt dit model?
De uitkomst van bovenstaand model is simpel en vergt gewoon een
eerlijk antwoord. “Hoe scoor jij op de verschillende onderdelen en
wat kun je meer, minder en niet meer doen, om te zorgen dat je
vitaliteit en geluk toeneemt?
Het credo is DOEN
Het credo van SLiM! is namelijk DOEN. Wil je je bezield voelen? Doe
bezieling! Wil je inspiratie in je team? Doe inspiratie! Wil je energie in
je omgeving? Gebruik activerende werkvormen, die iedereen gaaf
vindt en die energie geeft aan je team! Wil je je fit voelen? Beweeg!
Gebruik talent
Het is daarbij belangrijk om zo veel mogelijk gebruik te maken van
jouw talent en de talenten van anderen. De volgende vragen zijn
hierbij belangrijk: Hoe ontdek je wat jouw talenten zijn? Hoe herken
je talenten bij anderen? Waarom is het belangrijk om, onNederlands, talenten meer uit te spreken en te delen met elkaar?
Wat is eigenlijk een talent? Waarom heb je ook bezieling nodig bij
toepassen van je talenten?
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TALENT

Onder talent verstaan wij:
• iets waar je goed in bent
• iets waar je blij van wordt, als je het doet
• iets waar jouw echte, toegevoegde waarde ligt
• iets waarvan een ander ook vindt, dat jij daar goed in bent.
• iets waar jij en je omgeving tijd, geld en energie voor over hebben,
om het jou te zien doen.
Voor elke mens kan talent anders zijn. Wij doelen bij talent
ontwikkelen niet op gebruik van talent als vaststaande factor. Dit
kan ontstaan als iemand die dit gebruikt met een gefixeerde mindset. Je neemt dan talent als vanzelfsprekend aan, als iets waar je
geen effort meer in hoeft te steken. Hoogbegaafde kinderen lopen
vaak vast op de middelbare school. Doordat het op de lagere school
vanzelf ging, heeft men nooit doorzettingsvermogen hoeven te
ontwikkelen. Wij doelen bij talentontwikkeling meer op duiden van
talent en vervolgens zo veel mogelijk het spel spelen om dit talent te
ontwikkelen. Zoals iemand, die zichzelf ontwikkelt met een groei
mind-set: spelen, genieten van de reis en doorzetten. Wij geloven
ook in meesterschap verkrijgen over je talent en dat kan enkel door
continue te trainen en finetunen.
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FEITEN

Hoe doen wij het eigenlijk in Nederland?
In Nederland werkt maar 30% op zijn nummer 1 talent. Slechts 12%
van de Nederlandse bevolking is bezield van zijn werk. Maar 20,4%
gaat met plezier naar zijn werk. Door multitasken is maar 26,4%
ècht productief. 51% van de Nederlandse bevolking is standaard
negatief. We zijn de nr. 1 in Europa op gebied van demotiverend
leiderschap. 1,1 miljoen mensen hebben een burn-out. 3,3 miljoen
mensen zitten tegen de grens aan van een burn-out. 70% is
tevreden over zijn werk. En dat … is iets totaal anders, dan dat je
met èchte passie en vol positieve energie aan het werk bent.
Jij bent het startpunt
En dat kan ècht anders. Het startpunt ben jij! Jij kunt het lichtend
voorbeeld worden voor je omgeving om:
* energie te genereren
* bezieling te activeren
* oog voor talent zichtbaar te maken
* mensen te inspireren hun talenten te tonen
* hen te inspireren er consistent 100% voor te gaan
* af en toe eens gas terug te nemen en weer op te laden.
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WEES SLIM!

Wees SLiM!
Bij dit proces spelen in je brein de spiegelneuronen en attributie een
essentiële rol. Geef het goede voorbeeld en velen zullen volgen.
Wees energiek en inspirerend en er zal een positieve cyclus tussen
jou en je leerlingen ontstaan.
We geloven dat dit hetgeen is wat in de maatschappij te veel
ontbreekt. SLiM! is een acroniem voor: wees sympathiek, luisterend,
inlevend en motiverend naar jezelf en anderen!
Genoeg zelfinzicht
Je dient hiervoor pro actief te zijn en voldoende zelfinzicht te
hebben. Wat zijn mijn talenten en durf ik ze ook actief uit te
dragen? Snap ik wat mij bezieling geeft en activeer ik dit elke dag?
Leef en werk ik volgens een routine, die me de juiste balans geeft?
Geef ik regelmatig positieve feedback aan mijn omgeving:
authentiek en welgemeend?
Doe je dit goed? Ontwikkel jezelf dan nog verder. Verdiep jezelf,
maak fouten en leer! Kortom, DOE! En … doe het vooral samen met
anderen.
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SLIM! AAN DE SLAG

Hoe nu verder?
Ontwikkel een andere mind-set. Vraag je elke dag kort af: ”waarom
doe ik dit op deze manier? Is er een manier die gaver of beter is en
die mij en anderen meer plezier en resultaat geeft?”. Ontwerp
routines (= discipline), die dit consistent tot leven wekken. Liever
elke dag een beetje het juiste doen, dan een hele tijd niets doen en
dan proberen de schade in te halen.
En… meer concreet
Doe de volgende twee dingen. Het kost je maar 15 minuten van je
tijd:)
Bekijk eerst de video waarop Wout Plevier de kernpijlers van
talent-ontwikkeling nog een keer kort voor je samenvat. Je vindt
deze hier >>
Download ook even de pdf “Talent aan Zet” op de pagina
downloadbare boeken info.
Vul de vragen direct in en geef zo vorm aan je persoonlijke talentprofiel en mogelijke loopbaankoers. Men heeft wetenschappelijk
onderzocht, dat als je binnen 48 uur de eerste stap zet, dat dan je
kans op succes met 78% toeneemt.
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BESLISSINGEN

Ga dan het goede gesprek met je omgeving aan. Zet elke dag
samen kleine stapjes vooruit volgens een duidelijke tijdlijn: wat ga
je doen, wanneer ga je het doen en hoe maak je het zichtbaar
naar elkaar.
Zoek je een sparringpartner: bel ons dan via W 073522 5656.
Wij helpen je dan concreet stappen vooruit te zetten of via
VIP24 aan zelfinzicht over jouw voorkeuren en talenten.
Wil je deelnemen aan een SLiM! show? Klik hier >>
Tenslotte
De consistente stroom van emoties die je voelt, bepaalt de kwaliteit
van je leven. Als jij consistent bezieling en talent activeert, dan
wordt dat de norm en dus de kwaliteit van je leven. En wederom…jij
bent het startpunt voor verandering in je omgeving. We wensen je
heel veel plezier en energie toe!
Leef je dromen, werk met bezieling en volg je nr. 1 talent!
Wout Plevier & Team SLiM!
SLiM! is een label van Innerspective Training & Coaching
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BOEKINGEN
W 073 522 5656
info@innerspective.nl
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CONTACT
Wees niet verlegen, bel ons gerust.
We helpen graag!

INNERSPECTIVE TRAINING EN COACHING
SLiM! Centrum
Taalstraat 40D
5261BE, Vught
info@innerspective.nl
www.innerspective.nl
www.deslimshow.nl
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