HOW TO DEAL WITH WORK LIFE
The Business Choice

Beste Professional
Bij BigChoices weten we dat jij alles in je hebt om succesvol te dealen met je werkleven,
zodanig dat je er zelfs energie van krijgt en gelukkig van wordt. Dit begint bij jou. Hiervoor
is het belangrijk dat je de keuze maakt die iedereen te maken heeft: The Big Choice. The
Big Choice is dat jij verantwoordelijkheid neemt voor wie jij bent, wat je doet, wat je voelt
en wat je denkt. Dit begint niet bij je baas, niet bij je collega, niet bij je functie, maar bij
jou! Het mooie daarvan is dat jij echt het stuur in handen kan pakken, en de vrije keuze
hebt in hoe gelukkig en succesvol jij bent op je werk. We weten ook dat dit niet zo
makkelijk is als het klinkt. Hier komt The Business Choice om de hoek kijken, deze gaat
namelijk over hoe je ‘dealt’ met je werkleven. Om succesvol te dealen met je werkleven is
het nodig dat jij jezelf hélemaal kent. Het is een manier van jezelf kennen die verder gaat
dan wat je ‘weet’. We ‘weten’ namelijk ongeveer 20% van waarom we doen wat we doen,
voelen wat we voelen, werken zoals we werken. Het gaat erover dat je jezelf leert kennen in
de overige 80%: je onbewuste drijfveren. Die bepalen namelijk voor het grootste deel hoe
je je gedraagt, dus als je je daar bewust van wordt, kun jij bewust kiezen voor jouw succes
en werkgeluk.

“Het is een manier van jezelf kennen die verder gaat dan wat je ‘weet’.”
Onbewuste drijfveren
Wat zijn dat en hoe kom je erachter? Vanaf jongs af
aan maken we van alles mee, we leren wat er wél van
ons gewaardeerd wordt en wat níét. We leren wanneer
we vrienden maken, en wanneer niet. We maken
mogelijk heftige dingen mee, zoals ruzie, scheiding en
overlijden, waardoor we leren wat er pijn doet, wat ons
onbewust beïnvloedt. Hoe graag ouders, leraren en
vrienden dat misschien ook anders zouden willen,
ontwikkelen we zo maar een klein deel van wat we
eigenlijk in ons hebben. We laten hierdoor ook nog
maar een klein deel zien van wie we van nature zijn en
vergeten onbewust wat we hebben afgeleerd en
aangeleerd. Dit is het verschil tussen natuurlijk talent
en onbewuste valkuilen. Het eerste geeft energie, het
tweede kost juist. Dit alles bij elkaar vormt wat jou
onbewust drijft. Het bepaalt waarom je je bijvoorbeeld
ergert aan je baas of collega’s, of zij zich aan jou,
waarom je telkens net niet begrijpt waarom je zo’n
hekel hebt aan een bepaalde taak, of waarom je zo
weinig energie over hebt aan het einde van de dag.
Ons doel is dat jij je opnieuw bewust wordt van je
natuurlijke talent en je onbewuste valkuilen. Dit, zodat
jij het het stuur weer in handen hebt om bewust te
kiezen voor werkgeluk en succes.
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