
  
 
Introductie: waarom de Goed 
Bezig Check-up? 

Waarom werk ik hier eigenlijk? 
Krijg ik nog steeds energie van dit werk of dit bedrijf ? 
Leef ik mijn beste leven-met-zin? 
Als ik kon toveren, zou ik dan doen wat ik nu doe? 

Het werk zinvol houden en tevreden blijven is niet evident in een ver-
anderende wereld waarin wij ook mee veranderen. Omdat we deel uit-
maken van deze samenleving zijn het ook vaak de mensen rondom ons 
die als eersten signalen geven dat we wel, of misschien niet zo goed 
bezig zijn. Met een pensioenleeftijd die steeds verder af ligt is goed be-
zig blijven een reis met marathon-allure geworden, eerder dan van een 
100-meter sprint event. 

De Goed Bezig Check-up wil je bewust maken van wat je nu doet, 
zodat je gericht kan blijven kiezen voor wat jou inspireert en energie 
geeft. Het begeleidt je op een introspectieve reis naar je professionele 
zelf. Zo kun je vanuit eigen blijvende voldoening een nog betere bijdra-
ge leveren aan de samenleving door dat te doen én te zijn waarvan jij 
voelt dat je zo het verschil maakt. Want alles is verbonden met elkaar, 
wat ik doe heeft steeds een impact op mij én mijn omgeving.

De aangereikte reflectie-oefeningen, ‘wegwijzers’ genoemd, wer-
den door coachees aangewezen omdat ze voor hen het verschil 

maakten. Daarnaast zijn het voorbeelden van ‘eat your own dogfood’. 
Ik ben verschillende keren op eigen initiatief van werk/bedrijf veran-
derd toen het niet goed meer voelde voor mij en/of mijn omgeving. 
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Goed Bezig Check-up

Alle wegwijzers zijn langetermijnwerk en hebben steeds aandacht voor 
jou in je omgeving.

De Goed Bezig Check-up vergroot daardoor ook aanzienlijk de kans 
dat jij aan het stuur van je eigen werk-leven kan blijven zitten. Ook 
als dat wil zeggen dat je het stuur al eens moet omgooien. Het kun 
je tunnelvensters en -deuren geven, een sleutel voor je gouden kooi 
aanreiken. Welzijn toevoegen aan je welvaart. Op die manier zorgt de 
jaarlijkse Goed Bezig Check-up er mee voor dat je gelukkig en voldaan 
blijft dankzij je zinvol werk-leven. Een werk-leven waarin je jezelf kan 
blijven ontwikkelen en die dingen doen die het best passen bij jouw 
uniciteit. Jij blijft zo je eigen verantwoordelijkheid nemen.

Dit boek is bedoeld voor mensen die vooruit willen in hun werk-leven 
en hun evolutie. Die niet als ‘slachtoffer’ hun volgende stap willen laten 
afhangen van anderen maar weten dat zij de belangrijkste actor zijn in 
hun eigen verhaal. Die bereid zijn wat vroeger voor hen werkte maar 
nu niet meer zo succesvol is, te vervangen door nieuwe ideeën en hun 
‘gouden kooi’ durven te challengen. Die op die manier hun bijdrage 
willen leveren aan en voor een groter geheel.

De Goed Bezig Check-up bestaat uit drie stappen die je jaarlijks kan 
doorlopen om je professionele situatie onder de loep te nemen. Vaak 
gaat de privésituatie in één zucht mee. Hoe goed je ze ook probeert of 
denkt te kunnen (moeten) scheiden, werk en privé zijn onlosmakelijk 
verbonden. Tenslotte gaat het allemaal om jouw tijd en wat jij ermee 
doet.

We starten in de eerste stap met terugkijken. We maken de inventaris 
van de voorbije periode: hoe ziet ons ‘rapport’ eruit? Goed bezig? 
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In de tweede stap staan we stil bij hoe we het (ook wel) zouden willen, 
waar we meer rekening willen mee houden en waarom. Dat gieten we 
in een belofte aan onszelf.

Tenslotte be-leven we in de derde stap wat we ons hebben voorgeno-
men. Anderen betrekken bij ons succes en on track blijven zijn dan nog 
meer aan de orde. 

Je hebt je bestemming, voor dit jaar, bereikt als je vindt dat je ‘goed 
bezig’ bent waardoor je ook jouw unieke steentje kan bijdrage aan het 
samen-leven. 

Ik geloof nu eenmaal dat ieder individu een veel grotere impact kan 
hebben op zijn omgeving dan men soms zelf voor mogelijk houdt. Het 
laatste hoofdstuk gaat dan ook over hoe anderen inspireren en onder-
steunen met deze Goed Bezig Check-up, zoals leidinggevenden naar 
hun medewerkers toe.

Ik raad je aan het boek stap per stap te lezen en de inzichten van elke 
stap de tijd te gunnen om te bezinken en de weg naar je hart (terug) te 
laten vinden. 

Durf je de Goed Bezig Check-up aan ?

Klaar om zelf aan het stuur van je toekomst te blijven staan?

Human beings are works in progress  
that mistakenly think they’re finished.

Daniel Gilbert


