
D E  G O U D E N  U I L

HET PURPOSE

WERKBOEK
 

F R A N K  B O O N

DE 5 STAPPEN OM ACHTER JOUW
EIGEN PURPOSE TE KOMEN EN DEZE

IN ÉÉN ZIN TE FORMULEREN



Als je  nu z i t  en dit  leest ,  dan is  mijn doel  bereikt .  Nameli jk  om mensen te bereiken die een bi jdrage wi l len

leveren aan deze wereld.  Die op hun eigen manier  de wereld een klein beet je  beter  wi l len maken.

Ik  geloof  er  sterk in dat iedereen iets  bi jzonders heeft .  Het  is  aan jou om erachter  te  komen wat dat precies

voor jou is ,  en om dit  vervolgens ook daadwerkel i jk  in de wereld te  gaan zetten.

En daarom ben je  nu hier  en heb je  dit  werkboek voor je .

Omdat je  er  net  als  al  die  anderen achter  wi l t  komen wat nu precies jouw purpose is  en hoe je  jouw r icht ing

scherper kunt maken.  Zodat je  uiteindel i jk  jouw bi jdrage vorm kunt geven en daar je  werk van kan maken.

Want hoe mooi  zou het  z i jn als  je  straks niet  al leen energie kr i jgt  van wat je  doet ,  je  er  impact mee maakt

maar er  óók nog eens je  inkomen mee kunt verdienen?!

In dit  werkboek heb ik  dr ie  delen opgenomen om daar te  komen:

Deel  1:  Wat is  een purpose en waarom is  het  belangri jk

Deel  2:  Oefeningen om tot  jouw purpose te komen

Deel  3:  Bepalen wat je  vanaf nu kunt doen

En ik weet  het ;  dit  is  niet  l ive en z i t  ik  niet  naast  je  om je te  begeleiden,  dus er  komt best  wat op jou aan.

Maar geloof  me;  als  je  hier  even voor gaat z i t ten en je  doet  de opdrachten,  dan kom óók j i j  tot  antwoorden.

Dus voor we beginnen,  laat  ik  mezelf  even voorstel len,  zodat je  weet  wie je  begeleidt  in dit  proces .

Mijn naam is  Frank Boon en ik  ben eigenaar van De Gouden Ui l .  

  

Na een carr ière bi j  één van de grote banken in Nederland,  besloot  ik  7 jaar geleden om voor mezelf  te

beginnen en mijn eigen droom real i te i t  te  laten worden.

In die t i jd gaf  ik  veel  trainingen over  gedragstransformaties ,  maar ik  kwam er gaandeweg achter  dat er

eigenl i jk  maar één ding eigenl i jk  écht  belangri jk  is .  Nameli jk  dat je  een hoger doel  hebt met wat je  doet .

Dat je  leeft  en handelt  vanuit  je  e igen purpose.  Dat was de basis  van elke gedragstransformatie .

En daar ging het  vaak mis .  Mensen hadden geen eigen purpose.  Ze waren wel  hard aan het  werk.  Maar meer

hard aan het  werk om steeds hoger op de carr ière ladder te  komen.

Maar niks is  zo pi jnl i jk  dan keihard werken om bovenaan die ladder te  komen,  en er  dan uiteindel i jk  achter

te komen dat die ladder tegen de verkeerde muur stond.  Of  dat het  niet  jouw ladder was.

En dat is  preciés waarom ik een paar jaar geleden besloot  om een methode te creëren waardoor iedereen

antwoord zou kunnen kr i jgen op de vraag ‘wat wi l  ik  nu eigenl i jk  zel f? ’

Inmiddels  heb ik  meer dan 1.000 mensen geholpen in dit  proces en elke keer  weer met prachtige resultaten.

Dus ik  weet  zeker  dat we ook bi j  jou mooie stappen kunnen nemen.

Simpelweg omdat bi j  mij  al les  draait  om 2 dingen:  praktische opdrachten en de juiste energie creëren.

WELKOM!
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Ik  heb maar één groter  doel  met al les  wat ik  doe.  Ik  wi l  je  laten groeien.  Ik  wi l  dat  je  de volgende versie  van

jezel f  wordt  ( Ik  geloof  niet  in ‘de beste versie  van jezel f ’  worden.  Het  gaat erom dat je  groeit .  Want vanuit

groei  ontstaat geluk.  En vanuit  geluk kun j i j  vervolgens een posit ieve invloed z i jn op iedereen om je heen)

 

Het  doel  van dit  werkboek is  speci f iek gericht  op het  jou helpen scherp kr i jgen van jouw koers .  Dat je  jouw

purpose formuleert .  Jouw ‘why’ .

Veel  mensen hebben wel  eens van een purpose gehoord,  maar hebben geen idee hoe ze daar achter  moeten

komen.  Ik  heb bi jna al le  boeken gelezen die hierover  gaan en honderden uren onderzoek gedaan.  Dat heeft

geresulteerd in een aantal  interessante inzichten…

Waar ik  onder andere achter  kwam, is  dat  je  jouw purpose eigenl i jk  in één z in kan bevatten.  Een hele

belangri jke z in .  Dat wel .  Het  is  de z in die j i j  aan jouw leven geeft .  Daarom heet  het  ook ‘z in-geving’  ; )

Het  tweede waar ik  achter  kwam, is  dat  een purpose maar uit  een aantal  componenten bestaat .

Dus vandaag gaan we daar eens een invul l ing aan geven en jouw 1e versie  van je  purpose maken!  Een 1e

versie  ja ,  want geloof  me;  gaandeweg je  leven zal  je  continu jouw purpose aanscherpen.

Laten we niet  langer wachten;  let ’s  go!

HET DOEL
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Purpose.  Iedereen heeft  er  één.  Maar de meeste v inden ‘m helaas nooit .

Waarom niet?  Omdat ze al leen maar hard rondjes aan het  rennen z i jn .

En wat gebeurt  er  als  je  hard in rondjes bl i j f t  rennen?

 

Dan kom je nergens uit ,  geeft  het  een ontzettend onrust ig gevoel  en in het  ergste geval  raak je  ook nog

eens opgebrand.

De enige manier  om uit  die  ' rat-race '  te  komen is  door zel f  r icht ing te bepalen.

En r icht ing begint  alt i jd met helderheid.  Helderheid le idt  tot  kracht .  Kracht le idt  tot  act ie .  En act ie  is  de

basis  voor resultaat ,  voldoening en geluk in je  leven.

Zonder die helderheid in jouw r icht ing loop je ,  zoals  ik  al  zei ,  continu rondjes óf  erger  nog;  word je

onderdeel  van iemand anders z 'n plan (en ben je  het  met me eens dat het  beter  is  om je e igen plan te

volgen?)

 

Ki jk ,  we z i jn helemaal niet  v ies om hard te werken.  Maar we wi l len wel  werken aan iets  dat ons betekenis

geeft .  Iets  dat er  toe doet .  Iets  waar je  anderen daadwerkel i jk  mee helpt .  Eens?

Ik ga je  vandaag de techniek vertel len hoe je  er  zel f  ook achter  komt.

Maar laten we eerst  eens st i lstaan bi j  het  woord 'purpose ' .  Want je  zult  misschien hebben opgemerkt  dat er

verschi l lende termen voor worden gebruikt .

De één noemt het  ‘The why’  (S imon Sinek) ,  de ander noemt het  je  ‘ Ik igai ’  (Francesc Mirales) ,  en weer een

ander noemt het  dus 'Purpose ' .

Maar volgens mij  komt het  al lemaal op hetzel fde neer .  Nameli jk ;  wat is  je  grotere doel  in het  leven? Wat is

de reden dat je  e lke dag uit  bed stapt?  De reden waarom je doet  wat je  doet .  Jouw bi jdrage om de wereld op

jouw manier  een stukje beter  te  maken.  

En dan hoef  je  echt  niet  groots te  denken (armoede oplossen,  de hele wereld verduurzamen,  etc ) .  Dat kan

soms al  door hele kleine dingen.

Veel  belangri jker  is  dat  het  in l i jn is  met waar j i j  energie van kr i jgt ,  waar j i j  goed in bent ,  en waar j i j  een

verschi l  in wi l t  (en kan)  maken.

En iedereen heeft  iets .  Ook j i j .  We moeten het  al leen z ien te v inden. . .

WAT IS EEN
PURPOSE?
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Een werkwoord ( iets  dat helemaal past  bi j  wie j i j  bent en wat je  van nature doet )

Een bi jdrage (datgene waar j i j  iets  in kan en wi l  betekenen)

Een effect  (datgene waarvan j i j  hoopt dat dat het  resultaat is  van de bi jdrage hierboven)

Het is  belangri jk  om eerst  even uit  te  zoomen.  Zoals  ik  al  zei ,  een purpose bestaat in pr incipe maar uit  één

zin.  En deze z in bestaat vervolgens weer uit  dr ie  componenten:

1 .

2 .

3 .

En met deze 3 componenten,  kun je  de volgende construct ie  maken:

' Ik  (werkwoord)  anderen om (bi jdrage) . .  zodat (ef fect ) '

Z ie  die z in als  jouw kapstok.  Als  jouw r icht ing.  Iets  waar al les  wat je  doet  onder kan val len.

Deze z in mag dan ook groot genoeg z i jn om er  je  hele leven aan te wi jden,  en tegel i jkert i jd helder  genoeg

voor jou om daar vanaf nu al  bepaalde keuzes of  act ies in te  maken.

We gaan deze z in samen met elkaar formuleren en daarvoor heb ik  een paar krachtige oefeningen voor je .  

Ik  wi l  je  uitnodigen om deze oefeningen op een redel i jk  tempo te maken.  Waarom?

Omdat het  antwoord alt i jd vanuit  je  intuït ie  komt.

(Jouw intuït ie  weet  3 .000x snel ler  en beter  het  antwoord dan jouw rat io .  Je buik/maag heeft  100 mil joen

neuronen,  oftewel ;  gedachte cel len.  Dat is  meer dan honden in hun hersenen hebben.  Daar komt dus ook de

term ‘gut  feel ing ’  vandaag.  Vertrouw daarop)

Let 's  start !  Pak pen en papier  en schri j f  daarop al  jouw antwoorden van de oefeningen op.

DE 5
OEFENINGEN
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Alles begint  met de juiste vragen stel len.  De kwalite i t  van de je  vragen bepaalt  de kwalite i t  van je

antwoorden.  En de kwalite i t  van je  antwoorden bepaalt  de kwalite i t  van je  leven.  Het  begint  met vragen.

Ik  heb de top 8 vragen daarom voor je  onder een r i j t je  gezet…

Schri j f  de antwoorden van deze vragen op het  papier  dat je  nu (als  het  goed is )  voor je  hebt l iggen.

Vraag 1:  Waar kun je  bevlogen over  praten? /  Waar weet  je  meer van dan de gemiddelde Nederlander?  /  Of

waar merk je  bi j  jezel f  dat  je  het  leuk vindt om meer over  te  weten? 

Vraag 2:  Welke studie(s )  heb je  gedaan? En waarom leek je  deze studie op het  eerste gezicht  interessant?

Vraag 3:  Als  je  opnieuw zou mogen kiezen voor een studie ,  welke studie(s )  zou je  dan kiezen? En waarom?

(Wat trekt  je  daar precies in aan?)

Vraag 4:  Bi j  welke act iv i te i t (en)  voel  je  de meeste voldoening in de t i jd die je  eraan besteed?

Vraag 5:  Welke verbetermogel i jkheden,  problemen of  kansen z ie  je  om je heen waar je  diep in je  hart  wat

aan zou wi l len doen? ( “ Ik  geloof  sterk dat dit  het  moment is  dat  …… anders kan” )

p .s .  Problemen en kansen hoeven niet  al leen maar grote en zware onderwerpen te z i jn .  Je kunt natuurl i jk

denken aan problemen op globaal  niveau (duurzaamheid,  vervui l ing,  etc ) ,  maar ook aan maatschappel i jke

problemen,  problemen in je  directe omgeving,  dingen die je  f rustreren op je  werk,  in pr ivé ,  iets  waar je

tegenaan loopt gerelateerd aan je  interesses en hobby's ,  iets  bi j  jezel f ,  iets  bi j  de mensen om je heen.

Dingen waarvan je  aan al les  voelt  dat  het  beter  zou moeten kunnen als  het  aan jou lag.  Schri j f  het  op!

Vraag 6:  Om welke bedri jven,  communit ies ,  mensen,  plaatsen of  issues geef  j i j  veel  én zou je  graag op een

bepaalde manier  een bi jdrage aan wil len leveren? (Bi jv .  helpen van mensenrechten,  k inderen met beperking,

werklozen,  carr ière vrouwen,  moeders ,  studenten,  echtparen,  etc

Vraag 7:  Als  je  een boek zou schri jven over  hoe de wereld geholpen zou worden en wat gegarandeerd een

bestsel ler  zou z i jn ,  wat zou de t i te l  van dat boek z i jn?

Vraag 8:  En waar gaat het  boek over?

Vraag 9:  Wat heb j i j  aan kennis ,  ervaring of  vaardigheden waar je  anderen mee kunt helpen?

Schri j f  de antwoorden op.  Valt  je  een patroon op? Omcirkel  wat je  aantrekt  van jouw antwoorden.

OEFENING 1
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We gaan beginnen met het  eerste deel  van de construct ie ,  nameli jk ;  jouw werkwoord.

 

Zet  een t imer op 6 minuten.

Lees onderstaande l i jst  met werkwoorden.  Noteer  eerst  een top 10,  vervolgens streep je  er  5 weg,  en

uiteindel i jk  kies je  dat ene werkwoord dat het  meeste resoneert  bi j  je  ( iets  wat je  voelt  dat  je  nu al  doet ,  en

misschien al  wel  je  hele leven doet )

Ps:  Denk eraan dat het  antwoord vanuit  je  intuït ie  komt : )

Versnel len – Bereiken – Handelen – Act iveren – Administreren – Adverteren – Adviseren – Pleiten voor –

Bevest igen – Bekrachtigen – Helpen – Versterken – Analyseren – Waarderen – Goedkeuren – Arbitreren –

Monteren – Inventariseren – Helpen – Balanceren – Boosten – Verhelderen – Bouwen – Verklaren – Coachen

– Communiceren – Componeren – Construeren – Overbrengen – Overtuigen – Raadgeven – Creëren –

Cult iveren – Verdedigen – Def iniëren – Leveren – Demonstreren ( laten z ien)  – Ontwerpen – Ontwikkelen –

Diagnost iceren – Leiden – Ontdekken – Dromen – Ri jden – Opleiden – El imineren – Aanmoedigen –

Uitvoeren – Bekrachtigen – Verbeteren – Verl ichten – Werven – Verzekeren – Entertainen – Tot  stand

brengen – Evalueren – Examineren – Uitbreiden – Onderzoeken – Uitdrukken – Faci l i teren – Voorspel len –

Formuleren – Bevorderen – Vervul len – Verzamelen – Genereren – Begeleiden – Rondleiden – Identi f iceren

– Voorstel len/ inbeelden – Implementeren – Inl i jven ( incorporeren)  – Verhogen – Beinvloeden – Informeren –

Innoveren – Inspireren – Integreren – Uitvinden – Toevoegen – Leiden – Leren – Opti l len – Luisteren – Lief

hebben – Managen – Manifesteren – Vermarkten – Maximaliseren -  Meten – Samenvoegen – Samenbrengen

- Bemiddelen – Mobil iseren – Motiveren – Onderhandelen – Koesteren – Openen – Arrangeren –

Organiseren – Overkomen – Vertonen – Overhalen – Fotograferen – Pr i jzen/Loven – Presenteren –

Voorkomen – Pr inten – Pr iot iseren – Promoten – Beschermen – Voorzien – Ophalen – Bereiken – Real iseren

– Beredeneren – Werven – Oplossen – Redden – Zoeken – Dienen –Steunen – Vernieuwen – Bewaren –

Meemaken – Uitbouwen – Verzorgen – Meegeven – Doen groeien Simpli f iceren/vereenvoudigen –

Stroomli jnen – Versterken – Dagvaarden – Overtreffen – Doel  stel len – Aanraken – Trainen – Transformeren

– Vertalen – Reizen – Ontwikkelen – Verenigen – Val ideren – Bevest igen – Schri jven – Vervul len –

Vooruithelpen – Schenken – Scheppen – Enthousiasmeren – Genezen – Inspireren – Integreren – Opvoeden

– Hervormen – Verf i jnen

Pak een vel  papier ,  en schri j f  de eerste inventarisat ie  van jouw werkwoorden op.  Kies vervolgende de top

één of  twee werkwoorden eruit .  Omcirkel  deze.

OEFENING 2
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We gaan een stapje verder .  We gaan ki jken naar jouw bi jdrage.  Iets  waar j i j  anderen mee kan/wil  helpen.

Iets  wat j i j  zou kunnen overbrengen op anderen.  

Zet  de t imer op 5 minuten.

Stel  jezel f  de vraag ‘Wat/waarin wi l  ik  (vul  hier  jouw werkwoord van oefening 1 in)?

Of  ‘Waar wi l  ik  anderen mee/over  (vul  hier  jouw werkwoord van oefening 1 in)?

Bi jvoorbeeld:  Als  je  werkwoord ‘ inspireren’  is ;  ‘Waar wi l  ik  mensen of  bedri jven precies over  inspireren? ’

Als  je  werkwoord ‘ redden’  is ;  ‘Waar wi l  ik  mensen of  bedri jven precies in redden? ’ .  Etc…

Nu j i j .  Vul  jouw werkwoord in in bovenstaande vragen.

Wat is  jouw bi jdrage?

Ps;  Je kunt best  meerdere bi jdragen hebben.  Kies degene die voor nu het  meest  resoneert .

Nu komt de volgende oefening.  Een leuke hersenkraker .  Wat is  het  ef fect  op jouw bi jdrage? Welk verschi l

hoop je  te  maken? Welk probleem wil  j i j  opgelost  z ien worden door jouw bi jdrage?

Zet  de t imer op 6 minuten

Stel  jezel f  de vraag;  Wat is  het  ef fect  als  ik  (vul  jouw werkwoord en jouw bi jdrage van hierboven in)?

OEFENING 3+4
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“ Ik  inspireer  anderen om hun maximale potentie  te  z ien zodat ze kunnen doen wat er  echt  toe doet”

“ Ik  act iveer  anderen om hun dichterbi j  hun innerl i jke waarheid te  komen zodat ze meer keuzevri jheid

ervaren”

“ Ik  help anderen om hun kracht te  v inden,  zodat ze betere keuzes kunnen maken” 

“ Ik  laat  teams beter  samenwerken zodat de hele organisatie  f loreert ”

Vul  nu voor jezel f  de hele z in in .

' Ik  (werkwoord)  anderen om (bi jdrage) . .  zodat (ef fect )

T ip;  je  mag de construct ie  best  anders gebruiken als  dat taal-technisch beter  uitkomt.

Een paar voorbeelden:  

Zet  de t imer op 6 minuten.

Maak nu jouw eigen versie (s ) .

Nogmaals;  dit  is  een klein beet je  een hersenkraker omdat je  nu woorden moet gaan geven aan iets  wat je

voelt .  En dat is  last ig .  Maar je  kunt het!

Kies de versie  die voor nu het  beste kl inkt .

Reminder:  Het  gaat hier  om een 1e versie .  De 1e grove versie  die r icht ing geeft ,  maar waar je  je  hele leven

over mag doen om deze steeds verder vorm te geven.

Ps;  Ik  weet  dat het  f i jn is  om een ander mee te laten ki jken met jouw purpose.  Dus stuur me jouw 1e versie

via een DM in mijn instagram kanaal  en dan geef  ik  je  persoonl i jk  feedback!  (k l ik  hier  voor mijn kanaal )

OEFENING 5

DE GOUDEN UIL BLZ 8

Deel II

https://www.instagram.com/_frankboon_/


Zoals ik  al  zei ;  een purpose gaat over  je  levenswerk.  Een goede purpose is  groot genoeg om je hele leven

aan te wi jden,  en klein genoeg om nu een act ie  in te  nemen.

Een goede purpose is  iets  wat je  nu al  bent (niet  iets  wat je  graag zou wi l len z i jn) .

Doe de check dus op bovenstaande punten.  Is  ie  groot genoeg? En is  het  iets  wat j i j  diep in je  hart  al  bent

en van nature doet?

Scherp 'm eventueel  aan.

Ki jk  vervolgens eens naar je  huidige leven.

Hoe zou je  meer invul l ing kunnen geven als  je  naar jouw purpose ki jkt?  Wat kun je  meer doen in je  pr ivé

leven? En in je  werk?

Ik weet  zeker  dat je  nu al  kleine stappen kunt nemen.  Je hoeft  niet  in één keer  de wereld te  veranderen.  Het

enige dat j i j  hoeft  te  doen is  een klein stapje nemen.  Een klein stapje om op jouw manier  de wereld een

stukje beter  achter  te  laten dan hi j  nu is .

Hoe ga j i j  dat  doen?

Ik heb in ieder geval  al le  vertrouwen in jou.  Mocht je  nog eens wi l len sparren,  stuur me dan een bericht je

via één van onderstaande kanalen.

Het  was een genoegen om je hier  in dit  proces al  een stukje te  helpen.

Mochten we elkaar niet  meer spreken:  Zet  'm op!

Groet jes ,

WHAT'S NEXT
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Deel III

 Volg me hier  op Instagram Volg me hier  op L inkedIn  Volg me hier  op Youtube

https://www.instagram.com/_frankboon_/
https://www.linkedin.com/in/frank-boon/
https://www.youtube.com/channel/UCCzO24i0TEfelRn_aDmqtjQ
https://www.instagram.com/_frankboon_
https://www.linkedin.com/in/frank-boon/
https://www.youtube.com/channel/UCCzO24i0TEfelRn_aDmqtjQ

