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Waar wil ik heen?
Peter van der Ven

Je levensdoel beïnvloedt je leven 

en loopbaan en zorgt ervoor dat je  

‘s ochtends met enthousiasme opstaat 

en nieuwsgierig bent naar wat de 

nieuwe dag gaat brengen. “Iedereen 

heeft een levensmissie, maar weinig 

mensen leven ernaar”, zegt Steven 

Covey. Dit artikel behandelt een aan-

tal methoden en technieken om je le-

vensdoel te vinden.

Ik ben in mijn jaren als loopbaancoach veel mensen  

tegengekomen die niet echt contact hebben met hun 

werk. Ze hebben ’s maandags meestal geen zin om aan 

het werk te gaan en ze gaan ’s avonds niet met voldoening 

slapen omdat ze niet het gevoel hebben dat hun dag goed 

besteed is. 

De volgende andere signalen kunnen bij een cliënt naar 

boven komen die te maken kunnen hebben met een on-

duidelijke bestemming en richting in de loopbaan:

• geen focus om zich verder te ontwikkelen;

• niet helder hebben hoe ze hun gaven en talenten 

kunnen gebruiken om iets van waarde toe te voegen 

aan de levens van anderen;

• met de stroom mee hobbelen;

• soms denken: wat laat ik hier op deze wereld achter?

• geen zicht hebben op eigen unieke bijdrage aan de 
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Hoe krijg ik meer richting in mijn loopbaan?
Peter van der Ven
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mensen in de omgeving;

• een gebrekkige eigenwaarde hebben;

• geen oprechte vreugde beleven aan het werk;

• vaak kritische innerlijke dialogen hebben die stress 

en onrust veroorzaken.

Groeiend besef belang zingeving
Elke persoon is zo uniek dat er vele manieren zijn om je 

missie uit te drukken. Veel mensen dragen de missie diep 

in hun hart, voor anderen zijn het enkele woorden, muziek 

of een foto.

Elke missie ontwikkelt zijn eigen weg omdat hij helemaal 

van binnenuit komt. Het is daarom zo uniek. Een persoon-

lijke missie focust namelijk op wie je bent, wie je wilt zijn, 

wat je wilt doen, wat je bijdrage is en heeft dus grote im-

pact op je loopbaan en je ontwikkeling. 

In mijn praktijk als loopbaancoach en trainer komen vier 

thema’s over je levensdoel en je zingeving in het werk 

voortdurend terug:

• je natuurlijke talenten willen ontwikkelen;

• betrokken zijn in je omgeving bij anderen;

• het verschil maken door verantwoordelijkheid te ne-

men;

• het verleden loslaten en ontspannen in het leven 

staan.

De vier thema’s zal ik hieronder verder behandelen.

Begin waar je nu bent
In mijn praktijk als loopbaancoach valt mij op dat de men-

sen die met energie, creativiteit en enthousiasme bezig 

zijn, geloven dat ze iets bijdragen aan een hoger doel, iets 

dat groter is dan zij zelf. Hoe kun je het verschil zijn? Moet 

je een doel in het leven hebben of is het beter om alles 

spontaan te laten gebeuren? Beide aspecten zijn belang-

rijk. Je hebt beide nodig om vreugdevol door het leven te 

gaan en voldoening in het werk te hebben. Het is belang-

rijk een doel in het leven te hebben en tegelijk de dingen 

spontaan te laten gebeuren. Want uit de spontane dage-

lijkse dingen wordt ook je doel in het leven duidelijker. Je 

hebt dus beide nodig. Ieder mens kan het verschil maken. 

John Izzo, een onderzoeker over sociaal leven, zegt hier-

over: “Als u echt een verschil wilt maken, op uw werk of in 

het algemeen, moet u beseffen dat u daar het beste mee 

kunt beginnen op de plek waar u zich momenteel bevindt. 

Een verschil maken begint met inzien dat ú daar de moge-

lijkheid toe heeft, waar u ook bent, op welk moment en in 

welke situatie ook.“

Het leveren van een bijdrage
Je loopbaan is meer dan allerlei activiteiten. Het gaat niet 

alleen om dingen bereiken maar ook over het leveren van 

een bijdrage aan de mensen in je omgeving. Dit begint 

met verantwoordelijkheid. Deze houding van verantwoor-

delijkheid nemen voor onze eigen omgeving maakt het 

verschil. Het kan je gelukkig maken en gemotiveerd om 

je verder te blijven ontwikkelen. De verantwoordelijkheid 

moet ook weer niet te groot worden door te proberen al-

les voor iedereen op te lossen. Het gaat erom dat je doet 

wat in je vermogen ligt, zonder je druk te maken om wat 

anderen doen. Dit wil zeggen dat je niet als een slachtoffer 

of als een toeschouwer langs de lijn staan. Maar hoe krijg 

je je bijdrage helder waarmee je het verschil kunt maken?

Iedereen is bijzonder
De behoefte om uniek te zijn is een natuurlijke behoefte 

bij iedereen. Het is een innerlijke neiging om bijzonder te 

zijn. Maar iedere mens is al uniek. Er zijn geen twee per-

sonen exact hetzelfde. In de natuur is dat ook zo. Weten-

schappers hebben ontdekt dat er geen sneeuwvlokje of 

blaadje hetzelfde is. 

Hoe ontdek je je eigen uniekheid? Waaraan kun je deze 

seintjes of richtingaanwijzers herkennen?

• als iets als vanzelf gaat of heel spontaan;

• als je vreugde voelt;

• als je de tijd helemaal vergeet;

• als dingen met speelsgemak gaan, moeiteloos;

• als je van iets met volle teugen geniet;

• als je je thuis voelt, ontspannen en natuurlijk.

Houd eens voor jezelf een aantal weken een schriftje bij 

waarin je opschrijft wanneer je deze ervaringen had en 

wat je toen deed. Tijdens dit soort momenten ervaren mu-

sici dat het soms lijkt alsof zij de muziek niet spelen en 

dansers ervaren dat zij zelf de dans niet meer dansen. De 

dans danst zichzelf via de danser.
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Een levensmissie of roeping voegt dienstbaarheid toe aan 

je unieke passie en talenten die je op dit soort momenten 

ervaart en voelt. Je levensmissie of roeping is niet iets wat 

helemaal nieuw voor je is. Het zit dus al in je. Je moet er 

alleen nog bewust van worden. 

Hieronder een aantal vragen die je hierbij verder kunnen 

helpen:

• Wat waren je belangrijkste bezigheden als kind?

• Waar was je goed in of had je interesse in?

• Welke talenten gebruik je dan tijdens deze bezighe-

den? 

Tijdens deze momenten zit je helemaal in je natuurlijke 

talent of gave. Tijdens dit moment is je talent en je le-

vensmissie één geworden. Onder natuurtalent verstaan 

we hier je natuurlijke talent dat precies bij jouw natuur of 

persoonlijkheid past. 

Je natuurtalent ondersteunt je levensmissie
Ieder mens wordt geboren met natuurtalenten. Ze zitten in 

je, vaak sluimerend en nog niet ontwikkeld. Als je natuur-

talent gelijk is met je levensmissie leef je in een stroom: je 

leeft in je eigen natuur. Dit is de basis van zelfvertrouwen.

Veel mensen richten hun aandacht op het ontwikkelen van 

vaardigheden waar ze onvoldoende talent voor hebben. 

Dat is niet effectief en ondermijnt je zelfvertrouwen. Het 

is als een kastanjeboom die probeert eikels voort te bren-

gen. Dit is tegen de natuur in. Door je natuurlijke talent te 

ontwikkelen geef je aan jouw leven een optimale invulling 

en ervaar je vreugde. Op deze manier geef je ook optimale 

invulling aan jouw levensmissie en je loopbaan.

Wat betekent je levensmissie voor je werk? Een leraar kan 

bijvoorbeeld voortdurend op zijn of haar horloge kijken 

wanneer het tijd is en alleen datgene doen wat van hem 

gevraagd wordt. Hij kan ook oprechte belangstelling heb-

ben voor studenten en extra aandacht geven aan de ont-

wikkeling van studenten die het moeilijk hebben, of nieu-

we aanpakken verzinnen om het leerproces te verbeteren.

John Izzo, die veel onderzoek heeft gedaan naar de zin 

van het leven zegt hierover: “Wat ik heb ontdekt, is dat 

het grootste geluk dat je in het leven en werk vindt, altijd 

komt uit wat je geeft en niet wat je ontvangt.”

Betrokkenheid geeft richting
Een rivier heeft twee oevers nodig om te kunnen stromen. 

Het verschil tussen een overstroming en een rivier is dat 

het water regelmatig stroomt. Tijdens een overstroming 

heeft water geen richting: het stroomt alle kanten op. 

Vergelijkbaar heeft ons leven en onze loopbaan richting 

nodig om goed te kunnen stromen. Veel mensen lopen 

verward rond omdat ze geen of onvoldoende richting heb-

ben. Een loopbaan ontwikkelt zich vanuit betrokkenheid. 

We zijn immers niet op deze wereld om te mopperen en 

te klagen. We zijn hier om iets moois te doen. Zo kun je 

betrokken zijn bij je collega’s, je team, je organisatie of 

de maatschappij. Hoe groter je betrokkenheid hoe meer 

je verantwoordelijkheid zult nemen en hoe meer je zult 

groeien in je loopbaan. Geringe betrokkenheid belemmert 

je omdat daardoor je potentieel niet verder wordt ontwik-

keld. Dus schakel jezelf in, in een mate die je aankunt.

Veel mensen begrijpen niet dat betrokkenheid kracht 

geeft. Als je betrokken bent bij je team, ondersteunt het 

team jou. Als je betrokken bent bij je collega’s, ondersteu-

nen je collega’s jou. Vaak is men van dit proces niet bewust 

en dat is waarom men aarzelt om betrokken te zijn bij een 

groter doel.

Er is ook: ‘angst om je eigen vrijheid te verliezen’ als je 

betrokken bent. Maar betrokkenheid bij een groter doel 

dan jezelf brengt je juist meer comfort op de lange termijn. 

Door betrokkenheid in het werk groei je naar een hoger 

doel en in je professionaliteit. Hoe meer betrokken je bent, 

hoe meer mensen het ook ten goede komt.

Hoe kun je het aanpakken?
Er zijn diverse manieren om je levensdoel en loopbaandoel 

te onderzoeken. Hieronder een aantal:

• Je missie is je belangrijkste energiebron en oplaad-

punt. Alles draait om focus: waar jij zelf het meest in 

gelooft, het beste in bent of het beste in kunt worden.

• Maak een lijstje van de keren dat je je het meest 

vreugdevol en vitaal hebt gevoeld.

• Ontdek je zielsverlangens. Dit zijn verlangens die tel-
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kens weer in je leven terugkomen.

• Breng je bestemming in kaart. Bepaal welke omstan-

digheden je het allergelukkigst zouden maken en je 

de grootste voldoening geven wanneer je ze zou be-

reiken. 

• Bepaal als een stuurman je koers. Het doel is het aan-

komstpunt, het pad is de weg die je moet afleggen 

en de richting is de koers die je moet varen.

• Bepaal het doel in je leven door in stilte jezelf de vol-

gende vragen te stellen: Wat zijn mijn unieke talen-

ten? En hoe kan ik helpen?

• Zoek je roeping. Een roeping is passie en verlangen. 

Een roeping geeft je het gevoel iets te willen bijdra-

gen aan de wereld dat het leven mooier maakt.

Oefening om je bestemming te zoeken in je loopbaan
Hieronder een aanpak of oefening waarmee ik werk in 

mijn praktijk om cliënten te helpen hun levens- en loop-

baandoel goed voor ogen te krijgen. Onderzoek eerst de 

volgende aspecten:

• Wat raakt me het meest in het leven?

• Hoe kan ik als persoon verder groeien?

• Bij welke gebieden voel ik me het meest betrokken?

• Wat zijn mijn talenten? Waar ben ik goed in?

• Wat wil je voor anderen betekenen?

• Hoe wil je iets gaan doen? op welke manier wil je 

met anderen om wilt gaan?

Haal uit de antwoorden de punten voor je levensdoel. 

Maak er daarna een zin van.

Bijvoorbeeld: mijn levensdoel bestaat eruit dat ik mijn ta-

lenten ..................gebruik om anderen te .............. op een 

manier zodat.......... ■

Ing. Peter van der Ven MEM, RL-C. Peter is werkzaam bij 

het Expertise Centrum Organisatie en Personeel van het 

Ministerie BZK als loopbaan-, mobiliteitsadviseur en trai-

ner. Tevens is hij Life Coach op het gebied van persoon-

lijke, relationele en professionele ontwikkeling en redac-

tielid LoopbaanVisie.
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