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Zijn zoals je bent

DE ONTWIKKEL CIRKEL



Wij zien een nieuwe tijd ontstaan. 
Een tijd die vraagt om mogelijkheden 
en oplossingen. 

“Wat kan wel?”
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Veel van wat wij nu doen,

hoe wij dit nu doen, 

waarom wij het nu doen, 

vindt zijn oorsprong uit talrijke ervaringen hoe het voor ons 
niet werkt. 

•    Door ervaringen bij verschillende werkgevers op te doen 
is de behoefte ontstaan om onze eigen bedrijfscultuur te 
ontwikkelen. 

•    Door als deelnemers diverse trainingen te ervaren is de 
behoefte ontstaan om persoonlijke ontwikkeling op maat 
aan te bieden op onze eigen wijze. 

•    Door meerdere ervaringen in samenwerkingen op te doen 
is de behoefte ontstaan om vooral vanuit verschillen en 
vertrouwen te willen werken.

Wij zien het leven als één grote ontdekking reis. Je  hebt  
bij je geboorte geen handleiding over jezelf  gekregen. Je 
wordt heel lang gevormd door je  omgeving, door de beste 
bedoelingen van anderen. Maar anderen zijn nooit JIJ!

Door iedere ervaring hoe iets voor jou niet werkt ga je ontdekken 
wat voor jou wel werkt. 

Door te blijven doen en proberen, door na iedere nee weer op 
zoek te gaan naar een ja, door de keuzes te durven te maken   
die voor jou waardevol zijn ontstaat jouw product, jouw dienst 
of jouw manier van zijn.  

Dat is wat pionieren voor ons betekent.

Dat is wat wij iedereen gunnen.

Visie op pionieren
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“Ik heb niet gefaald, ik heb 
10.000 manieren gevonden die 
niet werken.”  

Thomas Edison 
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In maart 2018 zijn wij gestart met De Ondernemers Cirkel. Een 
concept dat is ontstaan vanuit de ervaringen van netwerken 
en de behoefte die daarin voor ons niet werd aangeraakt; 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Na drie jaar en heel veel deelnemers, thema’s, mooie verbin
dingen en waardevolle ontwikkelingen voelden wij dat het 
tijd was voor een nieuwe vorm.

Een vorm die past bij de nieuwe tijd die wij aan zien komen. 

Een tijd die vraagt om pioniers!

In deze tijd is het extra spannend om je eigen spoor te zoeken. 

Blijf je doen wat er van je verwacht wordt of wat jou zeker
heid geeft? 

Of ga je doen wat werkt voor jou, wat goed voelt voor jou, 
waar je energie van krijgt en enthousiast van wordt?

Durf je te gaan bewegen vanuit vertrouwen?

Durf je de focus te verleggen op het verder ontwikkelen van 
jouw kwaliteiten, datgene waar jij goed in bent?

Dat zijn best al veel vragen voor een inleiding.

Inleiding De Pioniers Plek
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Maar dat is wat wij graag doen! 
Jou bevragen en uitdagen om te onderzoeken wat bij jou 
past, welke keuzes jij wilt maken. 

Waarbij de focus ligt op het verder ontwikkelen van jouw 
kwaliteiten, van datgene waar jij goed in bent.

Met geld en omzet als resultaat van de waarde die je levert in 
plaats van een doel op zich.

Je gaat herkennen dat kansen, mogelijkheden en oplossingen 
om daar stappen in te zetten altijd binnen handbereik zijn.

Dat kwetsbaarheid krachtig maakt.

Dat je elkaar kunt versterken juist door elkaars verschillen te 
erkennen en elkaar aan te vullen.

Durf jij 
Van de gebaande paden te gaan?

Af te wijken van wat er van je verwacht wordt?

Te doen waar je naar verlangt, misschien wel hunkert?

Dan is De Pioniers Plek DE plek voor jou!

De plek waar je uitgedaagd wordt om jezelf te zijn, waar je 
andere pioniers ontmoet, waar je de stappen gaat zetten die 
voor jou belangrijk zijn.

Inleiding De Pioniers Plek
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“Elke nee is oké, zolang het maar 
een ja is tegen jezelf.”
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Hoe vaak zeg jij JA tegen jezelf? 

Dit is waar pionieren begint.
 
Er is een behoefte, een stem, een gevoel in jou. Iedere dag 
maar weer. Je staat er mee op,  je gaat er mee naar bed en 
alle tijd daartussen. 

Luister jij wel eens naar deze behoefte, deze stem, dit gevoel? 
Ben jij je er überhaupt van bewust? 

Als beginnend pionier ben je vaak heel goed in het negeren 
hiervan. Door jezelf af te leiden met van alles en nog wat. 
Toch weet deze behoefte, deze stem, dit gevoel altijd wel 
een moment van aandacht te vragen. 

Anders had dit ebook jouw aandacht niet gehad.

Het eerste wat je bij pionieren ontdekt is dat je volmondig 
JA tegen jezelf mag gaan zeggen waardoor je met heel veel 
NEE te maken gaat krijgen.

Daar komt vertrouwen om de hoek kijken. Want laten we 
eerlijk zijn (en dat zijn we altijd) als jij al niet gelooft in jezelf, 
waarom zouden anderen dat dan doen?

En als jij niet gelooft in jou dan is die JA tegen jezelf best 
lastig. Helemaal als je omgeving iets anders van jou vraagt 
of verwacht. De kans is dan best groot dat je ja zegt tegen 
een ander en nee tegen jezelf.
 
Vertrouwen begint met jezelf te houwen!

Vertrouwen
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Net als een beeldhouwer zijn kunstwerken houwt. Alleen 
vragen we jou om te houwen met liefde. Liefde voor jezelf.

Het is best gek als je er over nadenkt dat je waarschijnlijk 
vaker kiest voor de ja naar een ander met een nee voor jezelf.

Misschien goed om eens naar te kijken. Laten we het klein 
houden. Afgelopen week, of gisteren of misschien wel alleen 
vandaag. Wat heb je allemaal gedaan afgelopen week, giste
ren, vandaag?

Hoeveel van al die activiteiten waren ook een JA tegen jezelf? 

Het is bedoelt als inzicht, niet als oordeel over jezelf dus 
wees mild en liefdevol als je misschien wat schrikt van de 
hoeveelheid NEE’s tegen jezelf. 
 

Pak er eens zo’n nee uit.
 
Wanneer was het een ja tegen jezelf geworden? Waarom heb 
je daar in het moment niet voor gekozen? 
Kun je dat vanaf vandaag anders gaan doen? Misschien heb 
je daar iets of iemand voor nodig?

Op deze manier kun je de stappen zetten naar meer vertrou
wen in jezelf. Jij weet altijd wat goed voor jou is, de kunst is 
om daar dan ook bewust voor te gaan kiezen.

Vertrouwen
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“Om een doel te bereiken dat je 
nooit eerder hebt bereikt, 
moet je dingen doen die je nooit 
eerder hebt gedaan. ”  
Thomas Edison 
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Nu zijn we vooral ingegaan op vertrouwen. Wat heeft dat met 
pionieren te maken?

Als pionier ben je nieuwsgierig, je houdt van ontdekken, uit
vinden, vernieuwen. Je wil het vaak net even anders doen 
dan anderen. Je hebt een uitgesproken mening.
 
Daar komt vertrouwen bij kijken. Want als pionier loop je 
vaak ver vooruit. Jij ziet al kansen en mogelijkheden voordat 
anderen daar klaar voor zijn. 

Met die omgeving heb je nu eenmaal te maken. Bij iedere 
pioniersactie die jij wilt maken worden er argumenten op je 
afgevuurd;

Je hebt een huur of een hypotheek te betalen
Je hebt mensen waarmee je rekening moet houden

Je hebt nu een vast contract en zekerheid!
Je kan toch niet zomaar ineens iets nieuws gaan doen?

Hoe meer jij durft te vertrouwen op je eigen kompas, hoe 
meer jij je kwaliteiten kunt omarmen en ontwikkelen én open 
kunt zijn over wat je niet wil of weet of spannend vindt, hoe 
sterker jij in je schoenen staat. 

Hoe fijn is het in dat proces dat je er niet alleen voor staat. 
Wij laten je de kracht van samen ervaren. Ervaringen delen, 
verschillen ontdekken, elkaar versterken.

Pionieren
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Als pionier sta je regelmatig met je voeten in de  klei maar 
soms vinden we het ook fijn om even te zweven, daar gaan we.

Bij de Pioniers Plek werken we vanuit vertrouwen en 
kwetsbaarheid.

Wij delen onze levenservaring, onze inzichten, onze kennis, 
onze beschadigingen, onze verhalen met de intentie om te 
inspireren, te raken en jou het vertrouwen te geven dat ook 
jij het kan!

Wij pionieren nog iedere dag en wij gunnen iedere pionier 
om zijn eigen spoor te ontdekken. Want de energie, de vol
doening, de magie die je er voor terugkrijgt is niet in waarde 
uit te drukken. 

Wij geloven dat we hier op deze wereld zijn om te helen. 

Om onze kennis en ervaringen in te zetten voor jouw ontwik
keling zodat jij weer de beste versie van jou kunt worden en 
jouw kennis en ervaring ook weer door kunt geven. 

Of je nu een dienst of een product verkoopt, of je dit nu doet 
in je eigen bedrijf of in het bedrijf van een ander, wanneer jij 
het gevoel hebt dat er meer is, dat jij meer te bieden hebt, 
meer uit het leven kunt halen dan je nu aan het doen bent, 
meer te ontdekken hebt dan zijn wij de plek voor jou. 

Bij De Pioniers Plek vind je  persoonlijke ontwikkeling, een 
netwerk om mee te delen, thema’s waar je mee aan de slag 
gaat zoals zichtbaarheid, acquisitie, groei en nog heel veel 
meer.

Voel je welkom om ons te ontdekken! 
En daarmee jezelf.

De Pioniers Plek
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“We zijn allemaal tijdreizigers die 
de geschiedenis achter ons laten 
en pionieren in de toekomst.” 
Erwin Raphael McManus 
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WWW.DEONTWIKKELCIRKEL.NL

http://www.deontwikkelcirkel.nl

