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INLEIDING

“Werk hebben waar je succesvol in bent, geïnspireerd van 
raakt en voldoening uit haalt”. Voor sommige mensen is dit een 
vanzelfsprekendheid maar voor veel anderen lijkt het helaas eerder een 
utopie.
 
Door mijn eigen werkervaring en de vele gesprekken die ik met mensen 
over dit onderwerp heb gevoerd, weet ik inmiddels dat het vinden van 
de juiste baan voor veel mensen inderdaad niet zo gemakkelijk is. 
Mensen komen terecht in bedrijven en culturen waar ze eigenlijk niet in 
passen, zijn werkzaam in functies die niet op hun lijf geschreven zijn of 
ze komen in vakgebieden terecht waar hun interesse niet echt ligt.  
 
Als specialist op het gebied van werving & selectie gecombineerd met 
loopbaan coaching  heb ik echter kunnen zien dat er wel degelijk een 
manier is waarop je  succesvol in je werk kunt zijn en daarbij ook nog 
veel inspiratie en voldoening uit je werk kan halen.

Ik realiseer me dat je nu misschien denkt: “in deze lastige 
economische tijden in de vastgoedbranche moet je toch allang blij zijn 
als je überhaupt een baan hebt”. 
Alle begrip voor  deze gedachte, toch ben ik van mening dat het juist nu 
belangrijk is om een baan te hebben (cq proberen te krijgen) waarin je 
heel erg goed bent en waaruit je ook inspiratie en voldoening haalt.  
 
Werkgevers staan namelijk op dit moment voor een enorme 
uitdaging om te overleven en zich daarbij aan te passen aan de nieuwe 
economische omstandigheden.  
Bedrijven zoeken talentvolle mensen die in hun vakgebied gewoon heel 
goed zijn, die echt toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf. 
Organisaties hebben meer dan ooit behoefte aan medewerkers die 
daadwerkelijk geïnspireerd zijn en voldoening halen uit hun werk, 
omdat deze mensen vanuit een intrinsieke motivatie hun werk doen en 
daardoor gemotiveerder en succesvoller zijn.

Ik kan inmiddels zeggen dat ik zelf veel voldoening, inspiratie en 
resultaat uit mijn eigen werk haal. Ik hoop dat dit voor jou ook zo is. En 
mocht dat niet zo zijn, hoop ik dat dit (mini) E-book bij het realiseren 
daarvan van toegevoegde waarde kan zijn!

Hartelijke groeten en veel leesplezier gewenst,

Angela

“Bedrijven hebben 
talentvolle mensen 
nodig die echt toege-
voegde waarde hebben”
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“Ieder mens  beschikt 
over een unieke 
combinatie van talenten“

TALENTEN

Een eerste voorwaarde om succes in je werk te hebben, is volgens mij 
dat het werk dat iemand doet, gebaseerd dient te zijn op de talenten die 
iemand heeft. 
Anders gezegd: iemand kan succesvol worden in zijn/haar werk als hij/
zij optimaal gebruik kan maken van zijn/haar talenten. 
 
Bovenstaande klinkt waarschijnlijk voor veel mensen heel logisch maar 
ik durf te beweren dat in de praktijk de afstemming tussen talenten en 
de inhoud van iemands functie vaak niet optimaal is. 
 
Wat verstaan we eigenlijk onder een talent? 
 
Er zijn natuurlijk meerdere definities van het woord talent te vinden 
maar ik ga hier uit van de volgende:
“Een talent is een kwaliteit die in aanleg in een mens aanwezig 
is en deel uitmaakt van de persoonlijke kracht van een mens”. 
 
Een andere term die je vaak hoort, is kernkwaliteit.

Door een talent kun je iets aanzienlijk beter en met veel minder moeite 
dan een ander die dat talent niet heeft. 
Het is echter wel zo dat je een talent nog verder moet ontwikkelen 
(oefenen, trainen, studeren) om daar ook echt de vruchten van te 
kunnen plukken.  
Talenten hebben is dus niet genoeg. Je zal echt met je talenten aan de 
slag moeten om succesvol in je werk te worden.

Het is zo dat ieder mens over meerdere talenten beschikt. En juist 
jouw combinatie van verschillende talenten zorgt ervoor dat jij je 
onderscheidt van een ander. 
Als je wilt uitvinden wat voor soort werk het beste bij jou past, raad ik 
je aan jouw unieke combinatie van talenten te ontdekken.
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“Inspiratie zorgt voor een 
hoog energieniveau” 

INSPIRATIE

Naast werk doen waar je goed in bent en dus succesvol in kan zijn, is 
het ook belangrijk dat je inspiratie uit je werk haalt. 
Inspiratie zorgt er namelijk voor dat je energie krijgt. En energie is als 
het ware de brandstof die “onze motor” draaiende houdt. 
Ik ben van mening dat het op peil houden van je “energieniveau” heel 
erg belangrijk is. 
Maar al te vaak heb ik gezien dat mensen op hun werk energie lekken.
 
Iedereen heeft waarschijnlijk wel kunnen ervaren dat bepaalde 
situaties of mensen je veel energie kunnen kosten maar gelukkig ook 
kunnen opleveren. 
Echter ook de aard van de werkzaamheden,  dus de inhoud van een 
functie,  kan een toename of afname van je energieniveau tot gevolg 
hebben.
Denk als voorbeeld eens aan een salesmanager die wekelijks zijn 
forecast/budget tot in detail moet invullen. Een taak die menig 
salesmanager veel energie kost terwijl het bezoeken van klanten juist 
energie oplevert. 

Het is logisch dat er in een baan altijd wel een aantal werkzaamheden 
zitten die je energie kosten. 
Des te belangrijker is het dus dat er daarentegen activiteiten in je 
functie zitten die jou juist energie geven. 
 
Als er teveel activiteiten in je werk zitten die energie kosten en te weinig 
die jou energie geven, leidt dat ertoe dat je per saldo energie gaat 
lekken.  
Energie lekken kan “druppelsgewijs” gaan waardoor het een hele tijd 
kan duren voordat je het verlies aan energie zelf doorhebt.
Dat je als het ware gaat merken dat je geen plezier meer hebt in je 
werk, dat je tegen je eigen (fysieke of mentale) grenzen aanloopt, ziek 
wordt of een burn-out krijgt. 

Energie lekken kan echter ook heel snel gaan. Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen bij mensen die in de verkeerde branche en/of type 
werkgever of functie zijn terecht gekomen. Binnen een relatief korte 
tijd kunnen mensen dan door het energieverlies te maken krijgen met 
bovengenoemde (ziekte)verschijnselen.
 
Kortom: als je in een voor jou “saaie” omgeving werkt en de 
werkzaamheden, het vakgebied en de collega’s jou niet interesseren en 
inspireren, zal het energieverlies aanzienlijk groot zijn. 
Als je daarentegen in een werkomgeving werkt die jij prettig vindt, 
werkzaamheden uitvoert en met mensen omgaat die jou inspireren, 
levert dat je veel energie op. 

Uit welke werkzaamheden haal jij eigenlijk je inspiratie?
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“ Trots zijn op wat je doet”

VOLDOENING

Waar inspiratie te maken heeft met interesse en belangstelling, heeft 
voldoening te maken met dingen die voor jou als persoon echt 
belangrijk zijn.  
Je hebt ergens voldoening van als je iets gedaan hebt wat jij van 
belang vindt.  
Iets waarop je trots bent dat je daar op één of andere manier aan hebt 
bijgedragen.
Het gaat om werkzaamheden en activiteiten die jou achteraf dus een 
goed gevoel geven. 
 
Waaruit iemand voldoening haalt, is voor iedereen anders en sterk 
afhankelijk van zijn/haar kernwaarden. En wat verstaan we dan 
precies onder kernwaarden? 
 
Kernwaarden zijn principes en overtuigingen  die voor een 
persoon heel belangrijk zijn. 
 
Kernwaarden zijn meestal de onderliggende redenen van de 
beslissingen die je neemt en het gedrag dat je laat zien.
 
Als je onvoldoende voldoening uit je werk haalt, kunnen er vragen naar 
boven komen als  “waar doe ik dit eigenlijk voor?”, “waar draag ik nou 
aan bij?”, “ga ik dit de aankomende 10 jaar nog doen?” 
 
Daarbij is het zo dat als je geen voldoening uit je werk haalt, je 
energieniveau snel kan dalen. 
Het is algemeen bekend dat mensen beter presteren en zich beter 
voelen als ze het gevoel hebben dat ze met hun werk daadwerkelijk 
ergens aan bijdragen.

Omdat we in onze westerse maatschappij niet echt meegekregen 
hebben om na te denken over wat wij echt belangrijk vinden, is het 
zo dat een groot aantal mensen,  zonder veel voldoening door het 
(werkende) leven gaat. 

Heb jij helder wat jouw kernwaarden zijn?  
En heb jij een goed gevoel over waar jij in je werk aan bijdraagt? 
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TIPS

Hieronder een  5-tal tips die je kunnen helpen om (op termijn) meer 
resultaat, inspiratie en voldoening uit je werk te halen.

Krijg helder wat jouw talenten zijn1. 
Bepaal waar jouw oprechte interesses liggen2. 
Breng je kernwaarden in kaart3. 
Vergroot je wijsheid4. 
Neem geregeld afstand en reflecteer 5. 

Krijg helder wat jouw Talenten zijn 1) 

Zoals eerder aangegeven, zijn je talenten de basis om succesvol in je 
werk te kunnen zijn. 
Veel mensen denken bij een talent snel aan kwaliteiten als muzikaliteit 
of creativiteit maar geloof me, talenten kun je veel breder zien. 
Ik gebruik bij het coachen diverse methodes om iemands talenten 
helder te krijgen, maar wat je wellicht al kan helpen is je talenten uit te 
drukken in werkwoorden.  
Dan kun je beginnen met de zin: ik ben heel goed in……… 
 
Deze zin kan dan aangevuld worden met werkwoorden als:  
organiseren, plannen, structureren, strategie uitzetten, presenteren, 
onderhandelen, onderzoeken, experimenteren, raad geven, precisiewerk 
verrichten, invloed uitoefenen, observeren, leidinggeven, luisteren, 
verzorgen, analyseren, bouwen, rekenen etc.etc.  
 
Iedereen heeft meerdere dingen waar hij van nature aanleg voor heeft 
en het gaat er dus om jouw unieke combinatie van talenten te 
ontdekken.

Bepaal waar jouw Interesses liggen2) 

Interesses zijn die onderwerpen of vakgebieden waar jij echt 
belangstelling voor hebt. Het zijn die dingen of onderwerpen waar jij 
geïnspireerd van raakt en als je er in verdiept, de tijd door vergeet.  
Er wordt ook wel gezegd dat als je met voor jou interessante materie 
bezig bent je in een soort van “flow” terecht komt. 

Interessegebieden van mensen kunnen ook weer heel breed en divers 
zijn.
Het kan met reizen, cultuur, mensen, architectuur, 
leiderschapsontwikkeling, bouw, zorg, kunst, sport, voeding, media, 
wetenschap, natuur etc.etc. te maken hebben. 

Zoals ik eerder heb aangegeven, zal het je weinig moeite kosten om 
daar informatie over te lezen en daar je kennis over te vergroten. 
Daarentegen zal dat veel meer inspanning van je vragen als het 
onderwerp  jouw belangstelling niet heeft. 

Misschien goed om je eens af te vragen in hoeverre jij graag je 
vakliteratuur leest en welke artikelen jouw bijzondere aandacht 
hebben en welke juist niet? 
 
Het helder hebben van je interessegebieden kan ook van grote 
toegevoegde waarde zijn bij het kiezen van een studie. 

“Ik ben heel goed in……..”

“Waar ben jij graag mee 
bezig?”
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Helaas heb ik al meermaals meegemaakt dat mensen een studie hebben 
gevolgd waar ze achteraf van concludeerden dat de studie inhoudelijk 
niet echt hun interesse had. 
Het studentenleven, de vrijheid, het doen van  projecten en het  
samenwerken met andere studenten waren dan eigenlijk de factoren die 
de studie(tijd) interessant hadden gemaakt. 
 
Mensen die makkelijk kunnen leren, veel doorzettingsvermogen 
hebben en van huis uit meegekregen hebben dat je moet afmaken 
waar je aan begint, kunnen nog wel eens tot bovengenoemde conclusie 
komen. 
 
Belangrijke voorwaarde om door je werk geïnspireerd te worden, is 
dus dat je heel helder voor jezelf hebt, waar precies jouw interesses 
liggen. 

Breng je Kernwaarden in kaart 3) 

Je kernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van je identiteit.   
Zoals al eerder aangegeven zijn kernwaarden principes en overtuigingen 
(meestal uitgedrukt in abstracte termen) die voor jou heel belangrijk zijn. 
Doordat jij ze zo belangrijk vindt, zijn ze meestal de onderliggende 
redenen van je beslissingen en je gedrag. 

Kernwaarden zijn dus als het ware een leidraad voor jouw handelen en 
denken. 

Er zijn tientallen kernwaarden, enkele zal ik daarvan als voorbeeld 
noemen: 
vrijheid, zelfstandigheid, creativiteit, gezondheid, deskundigheid, respect, 
samenwerking, eerlijkheid, plezier, verbondenheid, harmonie enz. 

Ofschoon er veel kernwaarden kunnen zijn die jou aanspreken, is het zo 
dat ieder mens er een aantal heeft die echt “on top of the list” staan.
 
Het helder hebben van je kernwaarden is ook belangrijk bij het nemen 
van beslissingen. 
Sommige mensen kunnen beslissingen heel goed onderbouwen, maar er 
zijn ook veel mensen die beslissingen nemen op gevoel en intuïtie.  
Ze zeggen dan bv. dat ze ergens geen goed gevoel over hebben maar 
kunnen dan niet in woorden uitdrukken waar het precies aan ligt. 
Bijna altijd is het dan zo dat de twijfel voorkomt uit het feit dat de 
kernwaarden van de betreffende persoon in het geding zijn. Als je weet 
wat je kernwaarden zijn, kun je beslissingen dus beter onderbouwen en 
toelichten. 
 
Ook organisaties hebben kernwaarden die je, als het goed is, terug kunt 
zien in  hun bedrijfsvoering.  
Helaas worden de kernwaarden al te vaak door een extern adviesbureau 
of communicatieafdeling ‘opgelegd’ en worden deze kernwaarden door 
de medewerkers niet herkend. 
Inmiddels staan websites van bedrijven er vol van en ook in 
vacatureteksten wordt veelvuldig met de kernwaarden van bedrijven 
“gestrooid”. 
 
Omdat het idealiter goed zou zijn als jouw kernwaarden in grote mate 
overeenkomen met die van het bedrijf waar je gaat werken, is het nuttig 
in een sollicitatiegesprek te achterhalen wat de kernwaarden van het 
bedrijf precies zijn. 
Als jouw kernwaarden o. a vrijheid en ondernemerschap zijn en je gaat 

“Kernwaarden als 
leidraad voor je denken 
en handelen”
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werken bij een bedrijf waar je als het ware “ snel in een hokje wordt 
gestopt”, is de kans groot dat de samenwerking niet heel succesvol zal 
blijken te zijn.

Ook kan het zijn dat een kernwaarde voor jou zo belangrijk en 
interessant is dat je bij een bedrijf wilt werken waar die kernwaarde als 
het ware de core-business is. 
Iemand die bv gezondheid als kernwaarde heeft, zou mogelijk graag in 
de gezondheidszorg aan de slag willen of zich bezig willen houden op 
het vlak van sport of voeding. 
Als creativiteit een belangrijke kernwaarde voor je is, kun je denken aan 
beroepen waarin creatief bezig zijn één van de belangrijkste activiteiten 
in het werk is. 
Daarbij kun je o.a. denken aan beroepen als architect, creatief 
vormgever, fotograaf etc. etc. 
Het één en ander is natuurlijk ook weer afhankelijk van de talenten 
waar jij als persoon over beschikt en de verdere interesses die je hebt. 

Vergroot je Wijsheid4) 

Je kent waarschijnlijk wel de uitdrukking “Leven is Leren” en ik kan 
mijzelf hier helemaal in vinden. Bij leren gaat het erom dat je als 
persoon groeit.  
Talenten en vaardigheden verder ontwikkelen en nieuwe kennis tot je 
nemen.  
 
Zelf maak ik daarbij het onderscheid tussen het verkrijgen van kennis 
en het verkrijgen van wijsheid.
Met kennis bedoel ik dan feitelijke kennis, informatie over een bepaald 
onderwerp of vakgebied. Dat gaat dus meestal over kennis die je 
gebruikt voor de inhoud van je werk zoals bijvoorbeeld de vastgoed MRE 
opleiding die door veel mensen gevolgd wordt. 
 
Het verkrijgen van wijsheid daarentegen gaat in mijn ogen over leren 
hoe je je werk effectiever kunt doen.  
Dat heeft dus te maken met de manier waarop je werkt, hoe je situaties 
oplost, hoe je met mensen communiceert, hoe je leidinggeeft, hoe je 
met veranderende omstandigheden of tegenslagen omgaat en op welke 
manier je invloed uitoefent. 

Ik zie veel dat met name young professionals erg  “eager”  zijn om 
vastgoed (kennis) opleidingen te volgen. 
Vervolgens komen ze, gezien hun indrukwekkende voor- en  
vervolgopleidingen, al  op jonge leeftijd op zware posities terecht. 
Wat je dan vaak ziet, is dat diegene wel over de kennis beschikt maar 
niet over de “wijsheid” om succesvol te kunnen zijn in die baan.

Mijn 4e advies is dan ook om, naast het vergroten van je inhoudelijke 
kennis, te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.  
Wijzer worden dus. 
Hier zijn verschillende interessante mogelijkheden voor zoals het volgen 
van trainingen en/of het inschakelen van een coach. 
Er zijn talrijke trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, 
communicatie, persoonlijke ontwikkeling en leidinggeven.  
Nadeel vind ik zelf wel dat na een training het geleerde vaak snel 
wegzakt zodra je weer in de hectiek van je werk stapt. 
Gelukkig zie je steeds meer dat er opleidingen en trainingen zijn die 
gevolgd worden door  coaching waardoor je beter in staat bent het 
geleerde als het ware in jezelf  “te integreren”. 
                                        

“Wijsheid als sleutel tot 
succes”
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Afstand nemen en Reflecteren 5) 

Een voorwaarde om je persoonlijk te ontwikkelen is door reflectie. 
Reflecteren is het stilstaan bij de ervaringen die je opdoet en bij je 
persoonlijk handelen. 
In de westerse wereld hebben we niet zo geleerd om te reflecteren 
terwijl dat naar mijn mening toch de beste manier is om je zelf te 
ontwikkelen tot een wijzer mens.

Om te kunnen reflecteren moet je in de eerste plaats uit de hectiek 
van je werk (of de situatie) stappen.   
Afstand nemen om goed te kijken en te observeren. 
En met afstand bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk afstand.  Dus 
zeker niet op je gebruikelijke werkplek. 
 
Tijd nemen is ook een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen 
reflecteren.  
Dus niet even tussen twee vergaderingen of besprekingen door.  
Je kunt reflecteren over hoe bv. een vergadering en jouw inbreng daarin 
verlopen is, hoe je zelf een beoordelingsgesprek hebt aangepakt, hoe jij 
als leidinggevende het team aanstuurt of hoe jouw loopbaan zich tot nu 
toe ontwikkelt.

De ene mens heeft een groter talent voor reflectie dan de ander maar 
voor iedereen is het als vaardigheid aan te leren. 
Wellicht lukt het je goed om dat alleen te doen en anders kun je een 
beroep doen op een daarvoor geschikte collega, vriend of nog beter 
professioneel coach.  
Laatstgenoemde is meestal beter in staat om je vanuit een 
onafhankelijke positie echt verder te helpen. 
Collega’s en vrienden zijn over het algemeen meer geneigd je vanuit 
hun eigen belevingswereld advies te geven.

Vanzelfsprekend kun je geheel vrijblijvend contact met me opnemen als 
je met mij van gedachten wilt wisselen over jouw situatie.

“Uit de hectiek van je 
werk stappen” 
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WIE IS ANGELA

Ik help vastgoed professionals bij het realiseren van meer resultaat, 
inspiratie en voldoening in hun werk. 
Dit doe ik door middel van individuele coaching, 
developmentprogramma’s voor young professionals en leidinggevenden 
en door het geven van workshops voor mensen die op zoek zijn naar 
een nieuwe baan. 
Daarnaast adviseer en ondersteun ik organisaties bij de invulling van 
vaste of interim functies op medior en senior niveau.

Ik heb zelf ruim 12 jaar in diverse functies in de vastgoedbranche 
gewerkt waarna ik me met mijn bedrijf WerkeninhetVastgoed heb 
gericht op coaching & bemiddeling van vastgoed professionals.
 
Als je meer over me te weten wilt komen, verwijs ik je graag naar de 
website www.werkeninhetvastgoed.nl

CONTACTGEGEVENS

Vanzelfsprekend stel ik het op prijs als je dit (mini) E-book doorstuurt 
aan iemand waarvan jij denkt dat het interessant voor hem/haar zou 
kunnen zijn. 
Om er zeker van te zijn dat zij/hij echt de laatste versie van dit (mini) 
E-book ontvangt,  
kan diegene op  www.werkeninhetvastgoed.nl  zich zelf ook aanmelden. 
Naast het (mini) E-book, ontvangt zij/hij  dan ook een maandelijks 
mailbericht met artikelen en tips om meer resultaat, inspiratie en 
voldoening uit het werk te halen.

Heb je vragen, feedback op wat je gelezen hebt of heb je interesse in 
de dienstverlening van WerkeninhetVastgoed, neem dan contact met me 
op!

Naam:  Angela Ideco 
Bedrijf:  WerkeninhetVastgoed 
Adres:  Leimuiderdijk 6, 2154 MN Burgerveen 
Telefoon:  06-24410321 
E-mail:  angela.ideco@@werkeninhetvastgoed.nl  
Website:  www.werkeninhetvastgoed.nl


