
FOCUS
ENERGIE
BALANS
Ontdek in 6 eenvoudige
stappen, wat echt bij jou
past en waar jij energie

van krijgt!

 OER-kompas
 In 6 stappen helder wat

echt belangri jk voor jou is !



Voor meer
FOCUS
ENERGIE 
en
BALANS.

Waar wilt jouw motor voor starten?
Waar wilt jouw motor harder voor
gaan lopen?
Waar slaat jouw motor letterlijk van op
hol?
Slaat hij juist van af en gaat hij olie
lekken?

In dit E-book ga jij kennis maken met je
eigen interne motor;

Ontwikkel je eigen onderhoudsboekje,
zodat jij precies weet op welke olie en
benzine jouw motor het beste draait!

 
 
 

Energie hebben voor de
dingen die er echt toe doen!

Wat betekent het voor jou als jij zou
weten wat jou werkelijk drijft?

Waarom je van die bepaalde baan
helemaal leegloopt of juist zoveel energie
krijgt;
Wat jij echt belangrijk vind in een relatie
of vriendschap;
Hoe het kan dat je met de ene persoon
het contact leid tot irritaties en je met een
ander veel makkelijker schakelt?

Wat zou het jou opleveren?
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I N N E R L I J K E  M O T O R

Start vandaag met 
JOUW persoonlijke onderhoudsboekje!



De
MEETLAT
voor al

jouw
KEUZES en

DOELEN.

Die ene baan wel echt bij jou past; 
Die ene persoon wel echt de juiste
partner voor jou is; 
Waarom jij bepaalde aspecten in
de opvoeding van je kinderen
belangrijk vindt;
Waarom bepaalde gedragingen
van anderen jou irriteren;
Dat ene huis in die omgeving wel
echt is wat jij zoekt en jij op je plek
zult zijn!

Hiermee weet jij precies, of

 
 

En hoeveel gemakkelijker is het dan om
jouw eerste doel te formuleren? 

Een doel die jou in de richting van jouw
OER-verlangen brengt!

JOUW 
OER-

VERLANGENS

Weet jij waar je van aan gaat!
Heb jij meer flow!
Komen jou werkelijke dromen naar voren!

Start direct met jouw interne
meetlat!

Na 6 STAPPEN 

OER-kompas | 2

I N T E R N E  M E E T L A T



Jouw
persoonlijke
GESCHIEDENIS

Oftewel wat is de onderhouds-
geschiedenis van jouw innerlijke motor!
Waar is hij gefabriceerd? Had hij
vorige eigenaren? Hoe gingen zij er
mee om? Hoeveel kilometers heeft
jouw motor al gelopen? En waar is hij
overal al geweest?
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 S T A P  1  O E R - T I J D

Ook jij hebt een geschiedenis;
Je bent geboren in een bepaald gezin,
een bepaalde cultuur, bent opgegroeid
in een bepaalde omgeving en ging
naar diverse scholen, clubs, werkgevers
etc.

 
Als ik terug kijk op mijn leven, dan heb ik een

warm gevoel bij de gedachte aan  mijn 
 geboortegezin. 

Vond ik de verbinding met anderen
belangrijk. Bemiddelde ik op school tussen

kinderen vanuit mijn gevoel voor
gelijkwaardigheid en  had ik altijd al  de

behoefte aan keuzevrijheid. 

Als jij terug denkt aan deze periode wat
waren momenten die voor jouw gevoel
bijzonder waren, waar was jij trots op? 

 Momenten die belangrijk voor jou waren.

De periode van 0 - 12 jaar. 

De puberteit.
 Wat kenmerkt de fase tussen jou 12de

en je 18de levensjaar? 
Wat vond je belangrijk, wat voelde voor jou

als heel natuurlijk of gewoon?



 No matter
what you

think,
 you're always

more than
that!
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 S T A P  1  O E R - T I J D

 

Als jij nu terug denkt aan jou volwassen
leven, wat was kenmerkend voor jou? 

Met welk gevoel kijk jij daarop terug  en
wat heeft het jou opgeleverd?

Volwassen leven tot NU

Your life so far.
 Lees nu alle drie de verschillende fasen

door en streep dan alle emoties
(gevoelens), die je toen hebt ervaren aan.

Schrijf deze hieronder op.

De geboorte van mijn 4 kinderen, waar
ik veel liefde en verbinding voor voel.
De scheiding van mijn eerste partner

waardoor ik weer op eigen benen ging
staan. De vrijheid om mijzelf te

ontwikkelen in de relatie met mijn
huidige partner, waarin ik veel liefde,

erkenning, warmte en verbinding
ervaar. 

Het verlies van dierbare personen
waarvoor ik dankbaar ben ze in mijn
leven gehad te hebben en het starten
van mijn eigen bedrijf waarin ik eigen
keuzes kan maken en bij kan dragen

aan het leven van anderen
Staan centraal in mijn volwassen tot

nog toe.

-John Overdurf-
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 S T A P  2  O E R - T A L E N T

 

Kijk eens naar de situaties die je hebt
beschreven in stap 1, wat was jou bijdrage

aan de wereld om jou heen?

OER-talenten.

OER-identiteit
En als je naar de bovenste drie
voorbeelden kijkt; wat ben jij daar dan voor
een iemand? Hoe zie jij jezelf op basis van
wat je hierboven hebt opgeschreven?

Dat was stap 1! 
Hoe was het voor je om even
terug te gaan in jou geschiedenis en
wellicht al te zien dat er onbewust je
hele leven al bepaalde waarden en
gevoelens belangrijk voor je waren! 

Waarden geven sturing aan jouw
gedrag en daarmee de keuzes die je
juist wel of niet hebt gemaakt in het
leven.

Welke talenten en karakter-
eigenschappen heb jij altijd al
ingezet en horen bij jou als persoon?
Op welke manier hadden deze een
positief effect op jouw leven e/o jouw
omgeving?

Voor mij waren dit met name de
volgende woorden/ waarden;

verbinden, vertrouwen (geven),
inspireren en groei.

 
Daardoor zie ik mijzelf daar als een

bruggenbouwer, spiegel,
inspirator.



 Ik heb het nog
NOOIT

GEDAAN, dus
ik denk WEL

dat ik het
KAN!
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Voor mij was het tijdens mijn jeugd; pipi
langkous, in mijn puberteit Kurt Cobain

en tijdens mijn volwassen leven mijn Oma.

OER- Idool

Wat vonden zij belangrijk?
En wat betekent dit voor jou?

- Pippi Langkous- 

Wie waren in jou jeugd, puberteit en
volwassen leven jouw idolen? 
We hadden ze allemaal wel, in onze
jeugd waren we bijv. fan van een
bepaalde popster, stripfiguur etc. 

En in ons volwassenen leven hebben
we bewondering voor andere
mensen, gewoon om wie ze zijn of
omdat ze bijv. iets heel goed
kunnen.

Wie waren jou helden of heldinnen? 

Voor mij was pipi langkous ‘nieuwsgierig’, Kurt
Cobain, ‘Authentiek’ en mijn Oma ‘liefde'.
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De vorige stappen waren vooral gericht op
jou verleden, jouw OER-tijd. 

De volgende stap gaat richting jouw OER-
toekomst..

OER-toekomst

 Learn from
your PAST, 
think about 

your 
FUTURE.

Wat vind jij belangrijk in jouw
toekomst?

 In gesprek met je oudere zelf.

Zorg ervoor dat je voor deze
oefening in een voor jouw prettige
omgeving bent, ontspannen 
en je even helemaal HIER kan zijn.

Vraag eventueel iemand uit jouw
omgeving de onderstaande vragen
te stellen en voor jou de antwoorden
op te schrijven.

Sluit even je ogen en probeer je aandacht te 
verplaatsen naar jouw ademhaling, doe dit zo'n
10 x. En voel hoe het NU met je gaat;
- waar sta jij op dit moment in jouw leven?
- waar ben je (meer dan) tevreden over?
- waar zou je graag verbeteringen zien?
- waar wil je meer van ervaren?
- waar droom je van? En als je dat bereikt;
- wat zou jou dat opleveren?
- welke gevoelens/ stemmingen ervaar jij meer?
- wat zal jouw omgeving aan jouw merken?

Heel goed, met dit gevoel en deze inzichten 
stap je in jouw tijdmachine en reist;

- 5 jaar verder jouw toekomst in, waar ben je nu?
Wat zie je om je heen? Met wie ben je?
Herhaal de vragen uit het bovenstaande blok.

Stap weer in jouw tijdmachine en reis;
  
- 10 jaar verder de toekomst in, waar ben je nu?
Wat zie je om je heen? Met wie ben je?
Herhaal de vragen uit het bovenstaande blok.

Stap nogmaals in jouw tijdmachine en reis verder;

- naar jouw oude & wijze zelf, waar ben je nu?
Wat zie je om je heen? Met wie ben je?

En als jij nu terugkijkt op jouw leven, wetende dat
jouw leven bijna is voltooid;
- waar ben jij trots op?
- wat was er echt belangrijk in jouw leven?
- welke wijze les wil jij jouw jongere zelf
meegeven?

En doe dat maar!



 

Hoe was het voor je om een kijkje te
nemen in jouw toekomst?
En vandaaruit terug te kijken over je
leven, wetende dat alles vanaf nu
nog open ligt…… 

Welke keuzes ga jij NU maken?
Welke doelen ga jij jezelf stellen?

In stap 1 t/m 4 heb je al verschillende
waarden opgeschreven die naar voren
kwamen uit de oefeningen die je deed.

Heb jij naast naast deze 
waarden, nog waarden die ECHT héél

belangrijk voor je zijn?
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OER-kern

Welke
5 waarden zou jij nog wil toevoegen?

Avontuurlijk
Autonomie
Bewustzijn
Respect
Gastvrijheid
Trouw
Balans
Focus
Groei
Rust
Liefde
Vrijheid

Geduld
Bescheidenheid
Onbaatzuchtig
Gevoeligheid
Optimisme
Vasthoudendheid
Betrouwbaar
Samenwerking
Vertrouwen
Betrokkenheid
Vergevingsgezind-
heid

Erkenning
Zekerheid
Gezondheid
Creativiteit
Harmonie
Eerlijkheid
Openheid
Eer
Integriteit
Ambitie
Schoonheid
Discipline

 

Bedenk, voel en maak afwegingen.
Welke zijn echt het allerbelangrijkste in jou

leven, voorwaarden om dat leven te leiden dat
jij wilt en bij jou past

 Onderaan staan een aantal voorbeelden.

Nog 2 stappen te gaan.. 
 

Zie jij al overeenkomsten; waarden die  
geregeld terugkeren?

 
Welk

OER-verlangen houd zich
schuil?

 



 

Voor het maken van een onbewuste
hiërarchie gaan we uit van ons
gevoel & intuïtie, ons hart- &
buikbrein. Je zult begrijpen dat
wanneer je naast al jouw benoemde
waarden, jij ook jouw onbewuste
hiërarchie helder hebt, er meer
overeenstemming is tussen jouw
hoofdbrein (ratio), hartbrein
(passies) en buikbrein (intuïtie) en
daarmee jouw levensmissie, jouw
OER-kern…concreter is!

Dit noemen we een bewuste
hiërarchie, want je schrijft het
op terwijl je er over nadenkt. Dit doe
je dus vooral vanuit jouw hoofd, jouw
ratio. Voor nu is dit voldoende om
mee verder te werken, aangezien
deze 5 waarden al een goede indruk
geven aan wat jij echt van belang
vind in het leven.
Tijdens de online training OER-
verlangens gaan we deze bewuste
hiërarchie stap voor stap omzetten
naar een onbewuste hiërarchie. 
Je zult dan ervaren dat er een
verschil zit in de volgorde
van waarden, aangezien onze ratio,
ons hoofdbrein beïnvloed wordt door
verwachtingen van onze omgeving.
Wat wij denken dat wel of niet kan
en hoe wij de wereld om ons heen
waarnemen.
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Schrijf de 5 waarden uit stap 5 op.

 

Voor nu gaan we lekker verder met
alweer de allerlaatste stap!

Stap 6: Jouw OER-kompas

Je weet nog wel, jouw persoonlijke
onderhoudsboekje om jouw motor lekker te

kunnen laten draaien!



 
Staan er dubbele waarden in de

bovenste  categorieën? 
Schrijf ze eenmaal op! 

EN bedenk hoe vaker een bepaalde
waarde terugkomt hoe belangrijker

deze waarschijnlijk voor jou is!
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 S T A P  6  O E R - K O M P A S

De 3 waarden uit jouw OER-toekomst

Schrijf hieronder de 3 waarden van jouw
oudere zelf op:

De 3 waarden van jouw OER-talenten

Schrijf hieronder de 3 waarden van jouw
OER-talenten (stap 2) op:

De 3 waarden uit jouw OER-tijd.

Schrijf hieronder de 3 waarden uit jouw
OER-tijd(stap 1) op:

De 3 waarden van jouw OER-idolen.

Schrijf hieronder de 3 waarden van jouw
OER-idolen (stap 3) op:

Reduceer jouw lijstje tot maximaal 5
waarden.



 

Bijvoorbeeld: 
De waarde gezondheid:
Jij legt dit misschien voor zichzelf uit als 3
keer in de week intensief sporten, absoluut
geen alcohol drinken, en  elke dag veel
groenten eten. Terwijl de ander
gezondheid voor zichzelf veel meer uitlegt
als elke dag een wandeling, voldoende rust
en balans in zijn leven en in het weekend
best eens een wijntje drinken..
Je kan je dus voorstellen dat het hebben
van dezelfde waarden nog niet direct
betekend dat je deze op dezelfde manier
invult. En dit dus kan leiden tot
miscommunicatie en verwachtingen naar
elkaar die niet overeenkomen. 
Dit kan bijv. ook gelden in een relatie,
opvoeding, werksituaties, vriendschappen
etc.

Met jouw OER-kompas maak jij
bewuster keuzes, keuzes die bij jou
passen!
Hoe dat werkt?
Leg de keuze die je wilt maken; bijv.
een nieuwe baan, een andere woning,
een nieuwe relatie enz. naast jouw
kompas en check jij of je de
allerbelangrijkste waarden
(in ieder geval jou top 3) meer dan
voldoende terug ziet?
 
Is dit het geval, dan kun je
vervolgens nog eens checken of die
waarden op dezelfde manier worden
uitgelegd of heeft de ander er
een heel ander beeld bij?
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Schrijf de 5 waarden uit stap 6 op.

 

Begin met de in jouw ogen belangrijkste
waarde!

Met
jouw OER-kompas 

maak jij keuzes 
die bij

jou passen!



 

Nieuwsgierig naar hoe jouw
OER-kompas eruit ziet als je

ook de stap op onbewust niveau
hebt gemaakt?

 
Hoe het hebben van jouw OER-
kompas jou helpt bij het helder

krijgen van jouw OER-
verlangens 

 
EN daar de juiste doelen bij te

stellen?

En wat als jij merkt dat jij en de
ander in eerste instantie niet
dezelfde waarde delen? 
Dan zou jij je kunnen afvragen of
deze keuze jou op langer termijn
plezier & energie op blijft leveren.
EN is het van belang dat je dit nog
nader onderzoekt. Soms blijkt er wel
een overeenkomstige waarde te zijn
alleen benoemd de ander deze op
een andere manier.
Bijvoorbeeld; : de ene heeft
op nummer 1 liefde staan en  de
ander in verbinding.

Blijf nieuwsgierig naar het verhaal
achter de ander en zijn waarden!  
EN naar het verhaal achter jouw
eigen waarden! 
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O E R - V E R L A N G E N

 

Voeg nu de 2 lijstjes (Stap 5 en stap 6) samen. 
Zet alle 10 waarden in belangrijkheid onder elkaar:

Gratis start gesprek

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

WOW!WOW!WOW!
Gefeliciteerd! 

Jouw eigen OER-kompas!
Knip hem uit, maak er een foto of maak een
screensaver van. Zorg dat jij hem altijd tot je

beschikking hebt!

 Coaching zorgt er voor dat jij:
- meer inzicht krijgt in jouw onbewust processen

& patronen;
- jouw doel/vraag vanuit meerdere kanten kan

bekijken;
- verbanden gaat zien in verschillende

levensgebieden.

 Vanuit  inzichten de volgende stap
zetten naar jouw OER-kern!

https://messink-coaching.nl/contact
https://messink-coaching.nl/contact
https://messink-coaching.nl/contact
https://messink-coaching.nl/contact
https://messink-coaching.nl/contact

