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Aangenaam kennis te maken!   

 
 

25 jaar lang hebben wij meer dan 10.000 werknemers, werkgevers en 

zelfstandigen mogen veranderen in Onweerstaanbare  Professionals! 

Professionals die het bijvoorbeeld lastig vonden om zichzelf te ‘moeten verkopen’ bij 

sollicitaties en presentaties. Diezelfde professionals realiseerden in no-time hun 

droombaan, ideale inkomen en méér dankzij:  

3 Succes Pijlers 

                                                       

PowerMindset  PowerMarketing  PowerNetwerk 

Op pagina 4 lichten we de 3 Succes Pijlers toe. Ontdek in ons ePowerBook &  

3-Daagse PowerTraining 12 Gouden Loopbaan Geheimen wat deze 3 Succes- 

Pijlers voor jóu kunnen betekenen!  

Bij Succes Pijler 3   PowerNetwerk is ons motto: ‘Samen Staan We Sterk.’ 

Ervaar’t op LinkedIn! Plaats je comment bij onze Videoloopbaanvraag 

http://bit.ly/2IIYii0 en maak contact met 7000+  LinkedIn professionals.  

In totaal bestaat ons PowerNetwerk uit ruim  

20.000 Vrienden van AanZet!  

 

http://bit.ly/2IIYii0
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 Over deze AanZet Special  

   

 

Voor je ligt onze AanZet Special met als thema ons baanbre-

kende ePowerBook 12 Gouden Loopbaan Geheimen! Daar zijn we enorm trots 

op en om je alvast in de stemming te brengen hebben we de eerste 2 Gouden Loop-

baan Geheimen uit ons ePowerBook voor je samengevat. Wij helpen je graag om 

een Onweerstaanbare Professional te worden. En dat doen we met pássie, wat 

enorm aanstekelijk blijkt te zijn!  

 

En er is meer! Je krijgt van ons met regelmaat Online Advies en ons e-Zine 

Personal  LoopbaanPower kado, boordevol gouden loopbaantips, adviezen, 

inspirerende PowerBlogs en Onweerstaanbare Professional Interviews. Heb je 

er zin in? Hou dan je mailbox (inclusief je reclame- en spambox ;-) scherp in de 

gaten!  

 

Over kado’s gesproken: spread the news en deel onze inspirerende iveaways per 

mail/social media met iedereen die je het beste gunt op loopbaangebied. En ja, ons 

ePowerbook 12 Gouden Loopbaan Geheimen is hét ultieme kado voor jezelf en 

je vrienden, familie en collega’s die wel een loopbaanboost kunnen gebruiken. En je 

met je aankopen ook nog’ns een medemens in nood! Minimaal 10% van onze inkom-

sten investeren wij namelijk in het verhogen van de zelfredzaamheid van minder vali-

den in ontwikkelingslanden voor wie werk letterlijk van levensbelang is. 

  

Wij wensen je veel lees-, luister & kijkplezier! 

 

Op jouw Onweerstaanbare Succes!  

Annette & Ferry  
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Onze 3 Succes Pijlers  

     
 

 

Succes Pijler 1 PowerMindset 

 brengt je in de noodzakelijke en gewenste state of mind om op een hoger plan te komen. 

Ga er serieus mee aan de slag, dan creëer je in korte tijd een  

PowerMindset!   

 

  
Succes Pijler 2 PowerMarketing  

zorgt ervoor dat je met je PowerMindset gezien en gehoord gaat worden, door onder meer 

de accenten te leggen op jouw unieke kwaliteiten: je persoonlijke  

PowerMarketing! 

 

  

Succes Pijler 3 PowerNetwerk 

geeft je inzicht in je sociale kring, het belang daarvan en het effectief onderhouden en 

uitbreiden van je netwerk. Gewapend met je PowerMindset & PowerMarketing raak je  

in een stroomversnelling, dankzij jouw fonkelnieuwe platform: Vrienden van AanZet 

LoopbaanPower! Jouw hoogst persoonlijke  

PowerNetwerk! 
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 10.000  

Onweerstaanbare Professionals 

 

 
   

De 3 Succes Pijlers vormen de basis van ons ePowerBook en báánbrekende  

3-Daagse PowerTraining 12 GoudenLoopbaan Geheimen. Met ons Loopbaan-

Power Programma zijn meer dan 10.000 deelnemers Onweerstaanbare  Pro-

fessionals geworden. ‘Word een Onweerstaanbare Professional’ & ‘Maak Werk 

van je Passie’, 2 statements die ons heilig zijn. Met ons ePowerBook en in de Loop-

baan PowerTraining ga je ermee aan de slag op basis van je waarden. Stel dat je baan 

niet strookt met je persoonlijkheid en je (veel te) hard werkt vanwege de ‘ratrace’, dan 

kun je een transitie maken door bewust te gaan bouwen aan een passende levensstijl 

waar een bevlogen werkwijze een belangrijk onderdeel van uit gaat maken. Een goed 

inkomen en andere prachtige resultaten zijn daar dan een logisch gevolg van!   

Hoe pak je dit aan? Wij gaan je helpen met het maken van dagelijkse, kleine, gerichte 

stappen met een positieve focus. Denk terug aan je babytijd, waarin je leerde lopen 

met vallen & opstaan. Dat is je uitstekend gelukt, toch? In de jaren daarna heb je  

moeiteloos duizenden kilometers te voet afgelegd, zonder dat je daar een gevoel van 

hard werken aan hebt overgehouden. Precies dát is wat we bedoelen. ;-) Door steeds 

meer vertrouwd te raken met de 3 Succes Pijlers krijg je er steeds meer plezier in. 

En vóór je het weet ben je veranderd in een Onweerstaanbare  Professional! 



 AanZet  
Loopbaan Power!                  

 

7 
 

Succes Pijler 1 PowerMindset!  

 
 

PowerMindset! Hoezo?  

Of onze huidige economie nu wél of níet goed draait heeft er allemaal 

minder mee te maken. Ja, véél minder dan je in eerste instantie zou 

vermoeden. Die doet er niet echt toe, hoewel je zou verwachten dat mensen zich 

dankzij een goedlopende arbeidsmarkt lekker voelen en daardoor een positieve 

mindset hebben. Zo simpel ligt ’t echer allemaal niet, dus vergeet dat maar snel! 

Hoezo? Horen we je denken. 

Juist wanneer het goed schijnt te gaan met alles en iedereen, kan het zomaar zijn 

dat het een hype betreft. Of dat iedereen om je heen zich wel degelijk lekker voelt, 

maar juist jíj niet lekker in je vel zit…  

Veel mensen hebben het reuzedruk met het presenteren van niet aflatende high-
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lights via de sociale media en profileren zich aan de lopende band als winnaars. 

Het leven lijkt dan ook een ware aaneenschakeling van successen te zijn.  

Wanneer je je over het algemeen prima voelt en wellicht af en toe een mindere 

dag hebt kan dat zeker inspirerend zijn. Je voelt je goed en gaat je door alle 

positiviteit die je contacten uitstralen nog beter voelen. Of je voelt je ‘ns wat 

minder gemotiveerd en de ‘feel good’ verstrooiing helpt je er weer doorheen. 

Kortom: je wordt erdoor gestimuleerd! 

Andersom kan ook. Je raakt door alle goed nieuws berichten behoorlijk geïnti-

mideerd en ja, het grote gevaar ligt dan op de loer dat je het gevoel krijgt op 

een bepaalde manier achter te lopen bij de rest.                                                               

Vergeet er echter niet bij stil te staan dat je connecties hun saaiere momenten, 

mislukkingen en andere minder geslaagde zaken liever niet delen op deze soci-

ale media. Want, dat is slecht voor hun reputatie. In alle gevallen is het adagi-

um: ‘succes uitstralen’ dus. 

 

En ja, het kan zo zijn dat je geen vergelijkbare successen in je leven kunt opte-

kenen of niet bezig bent die te realiseren. Echter, als je dergelijke successen ei-

genlijk wel degelijk nastreeft, heb je een vet probleem.  

 

Niet alleen wordt je continu geconfronteerd met andermans successignalen: 

de heersende opvatting is dat het dan allemaal aan jezelf ligt. Tja, je zal maar 

in de categorie lui, zwak, ziek, misselijk of aanstellerig worden weggezet... 

 

Schaam je er vooral niet voor. Velen hebben er last van, weinigen zullen het  

echter toegeven. Goed dat je hier bent om jezelf te herpakken en je zelfver-

trouwen terug te winnen!  
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 Succes Pijler 1 PowerMindset  

Gouden Geheim 1  

 Droom het! Durf het! Doe het!            

 
 

Laten we van start gaan en meteen met de deur in huis vallen. Durf jij 

voor jezelf te bepalen wat je écht zou willen, zonder jezelf nu ‘ns allerlei beperkin-

gen op te leggen? Schrijf je eigen sprookje, serieus, je eigen sprookje! Maak een 

kleurige ’droomcollage’ waar je elke dag naar kijkt en waarin alles mogelijk is!  

 

a. Bepaal De Gewenste Richting. => Droom het!  

Wat zou je jezelf toewensen als er geen belemmeringen waren? Waar voel jij je 

goed bij, wat gaat je al goed af? Wanneer begint het te stromen? Schrijf alles op! 

  

b. Toon Lef!  => Durf het!  

Kijk, de meeste mensen komen gewoonweg niet uit hun luie stoel. Doe jij dit dus   

wél! Ga de uitdaging aan, juist met thema’s die je spannend vindt. Toon wat lef en 

voel dat je leeft! 
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c. Onderneem Gerichte Actie. Zet structureel stappen richting a. nadat  

 je b. hebt getoond. => Doe het!  

Jouw reeks van stappen in de gewenste richting zorgt voor het door jou gewenste 

resultaat en leidt tot het felbegeerde….. succes!  

Dit is de rode draad in het leven van alle succesvolle mensen om ons heen. 

Bestudeer hen tot in detail en ontdek wat ze zo succesvol maakt. Imiteer niet, 

maar modelleer. ‘Model’ en ‘leer’ dus: leer van een model, zie je? En voeg 

er vervolgens je eigen unieke persoonlijkheid aan toe. Wat jij nodig hebt om je  

doelen te bereiken is de juiste Mindset. Dat is waar Onweerstaanbare Profes-

sionals over beschikken: een PowerMindset!  
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 Succes Pijler 1 PowerMindset  

Gouden Geheim 2  

 Onderneem Actie, Actie, Actie!    

 
 

De Magie zit in de Actie! Wat heb je daar voor nodig?  

a. Energie! Kom in beweging. En doe iets wat bij je past. Het liefst iets dat 

je van nature goed afgaat, dat je vanzelfsprekend vindt, want dat gaat je verder 

brengen. Breng jezelf in beweging en ervaar hoe je ondertussen actiegerichter 

bent geworden dan ooit tevoren!   

 

b. Richting! Bepaal specifiek de richting van het door jou gewenste resul-

taat en denk een stuk groter dan je in eerste instantie van plan was! Is je wens 

meer salaris? De snelste weg naar succes is dan meteen te denken aan het 

door jou beoogde eindresultaat. In dit geval: hoevéél wil je dan gaan verdie-

nen of simpelweg je droombaan. Hoe? Gouden Tip: Maak een Stappenplan! 
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In ons ePowerBook geven we je een raamwerk voor je Stappenplan. Denk al-

vast na over je prioriteiten. Waar wil je écht aan gaan werken. Waar besteed je 

op dit moment je tijd en energie aan? Voel je een daadwerkelijke noodzaak om 

je huidige situatie te willen veranderen of valt dat wel mee? Noteer de voor-

delen van mogelijke acties op in volgorde van belangrijkheid. Blijf deze lijst 

regelmatig monitoren. Het kan zijn dat je prioriteiten na verloop van tijd ver-

schuiven.   

En ga te werk met kleine, behapbare stappen. Staar je niet blind op al die acti-

viteiten die je moet verrichten om je doel te bereiken. Het aanschouwen van 

een eindeloze to-do lijst met een onoverzichtelijke berg aan taken waar je hui-

zenhoog tegenop ziet demotiveert enorm, zodat je al moe bent voordat je zelfs 

maar begonnen bent. En dat werkt uitstel in de hand. En van uitstel komt ... 

 .. 

 Nog 10 Gouden Loopbaan Geheimen! 

Top dat je deze 2 Gouden Geheimen uit Succes Pijler 1 PowerMindset 

(verkort) hebt doorgenomen. Heb je de smaak te pakken en wil je óók zo 

snel mogelijk een Onweerstaanbare  Professional worden? Dan val je met je 

neus in de boter! De 2 verkorte geheimen zijn namelijk een voorproefje van al 

het moois dat je te wachten staat! Niet alleen gaan we deze 2 Loopbaan Gehei-

men véél uitgebreider met je bespreken; we hebben zelfs een meer dan com-

pleet ePowerBook voor je geschreven, getiteld 12 Gouden Loopbaan Gehei-

men! In het boek gaan we aan de hand van de 3 Succes Pijlers die wij ontwik-

kelden op basis van onze 25-jarige ervaring met meer dan 10.000 kandida-

ten, véél dieper in op de Gouden Loopbaan Geheimen en reiken we je essen-

tiële tools aan. Je krijgt bijvoorbeeld een raamwerk om een kwalitatief hoog-

waardig Stappenplan op te stellen (Gouden Geheim 2). En: we practise what 

we preach. Lees op de volgende pagina hoe!      
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We Practise What We Preach     

 

 

 

We practise what we preach en passen onze 3 Succes Pijlers dage-

lijks toe. Zo neem ik (Ferry) interviews af met Onweerstaanbare Professio-

nals. Succesvolle, drukbezette personen, die overvolle agenda ’s vaak laten be-

heren door PA’s. Maar, na doorpakken op de wijze zoals wij die bespreken in 

ons boek, krijg ik véél vaker JA te horen! Zo trof ik in een lunchroom op een  

doordeweekse middag niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk. Dankzij 

de kracht van onze 3 Succes Pijlers pakte ik direct mijn ‘nu-of-nooit’ kans!’   

 

 Succes Pijler 1 PowerMindset bood uitkomst: ‘Gefocust op mijn einddoel 

wil ik deze bereiken: links- óf rechtsom! Wanneer ik onverwacht een interes-

sante interviewkandidaat tref, ben ik dankzij mijn zorgvuldig opgebouwde Po-

werMindset in staat om direct op diegene af te stappen. Gerichte actie dus, 

zonder teveel twijfel. Wellicht daarna, maar op dat moment even niet!’  

  

 Succes Pijler 2 PowerMarketing ’Deze succespijler heeft me onder meer 

bewust gemaakt van mijn sterke punten én het uitdragen daarvan, zoals de 

‘elevator pitch’ op de vraag waar ik me mee bezighoud in het dagelijks leven.’ 

 

 Succes Pijler 3 PowerNetwerk ’Ik ben me bewust van de kracht van net-

werken en maak véél betere keuzes. Ik zorg ervoor dat ik gezien word op bij-

eenkomsten waar ik degene die ik wil interviewen persoonlijk zou kunnen ont-

moeten, of eventueel iemand die mij met hem of haar in kontakt kan brengen. 

Deze succespijler werkt als een speer! 
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Onweerstaanbare  Professional Interview  

 Matthijs van Nieuwkerk  
 

     

    klik  & bekijk!     

 

Het was een eer om de meest Onweerstaanbare Presentator van ons land  

te mogen interviewen!  

 

 ‘Over het algemeen ben ik niet gemakkelijk te porren voor interviews.  

Bij Ferry twijfelde ik geen moment vanwege zijn directe, ontwapenende benadering.  

Ik nodigde hem uit in de DWDD Studio om mij kort & krachtig te interviewen!’ 

 

Mis niets! Klik hier op   YouTube   en klik daar op ABONNEREN.  

Doe kado aan vrienden en collega’s: Special  2 Gouden Loopbaan Geheimen ... en meer  

E info@aanzetamsterdam.nl       W www.aanzetamsterdam.nl 

 Word een Onweerstaanbare Professional!   

https://bit.ly/2qqwvP6
https://www.youtube.com/results?search_query=aanzet+loopbaanpower
https://bit.ly/2hLsBYr
http://nl.linkedin.com/in/ferrymoenna/
http://www.aanzetamsterdam.nl/
https://www.facebook.com/aanzetamsterdam
http://www.linkedin.com/pub/annette-schroeten/6/61a/517
http://twitter.com/AanZet
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Vrienden van AanZet! 

 

    
 

 Na twee keer een periode van 'inbetween jobs' zit ik nu weer 

helemaal op mijn plek, dankzij AanZet! Van tijd tot tijd is het goed om jezelf te onder-

werpen aan een evaluatieve en kritische blik. Welke kennis, ervaring en capaciteiten heb je 

door de jaren heen opgedaan, hoe zou je dat kunnen inzetten en nog belangrijker: hoe zou je 

dat WILLEN inzetten.  Met behulp van Annette en Ferry heb ik een heldere zelfanalyse kunnen 

maken en meer zicht gekregen op mijn persoonlijke wensen en behoeften. Bijzonder is dat 

wordt uitgegaan van je unieke, persoonlijke situatie en je de ruimte krijgt om op eigen onder-

zoek uit te gaan. Zij hebben me hierbij ongelofelijk geïnspireerd, en richting gegeven aan de 

hand van de 3 succespijlers. Kansen en perspectieven waar ik zelf nooit opgekomen zou zijn! 

Ik voel me een rijker mens door AanZet! De PowerTraining en Community en de global 

mission zijn voor mij uitstekend gebleken. Het extra duwtje in de rug. Dank voor de introduc-

tie bij het gerenommeerde Kon. IGC. Met zoveel meer energie en plezier ga ik nu aan het 

werk! Vriendin van AanZet, Marcella van Tol, MSc, Content Manager 

  Zelfs hier in Swinging London Town ben ik geen enkel bureau tegen-

gekomen dat kan tippen aan AanZet. Met groot gevoel voor zakelijke doelstellingen in 

combinatie met 25+ jaar know how op carrièregebied blinkt AanZet werkelijk uit. De 3 

SuccesPijlers werken als een speer! Annette & Ferry, You Rock! Vriend AanZet, Etienne 

Spa Londen, HR Consultant 

  AanZet inspireert je om nieuwe carrièrepaden te bewandelen en 

javascript:void(0)
http://www.aanzetamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/07/Bloemlogo-AanZet-zonder-achtergrond.png
http://www.aanzetamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/07/Bloemlogo-AanZet-zonder-achtergrond.png
javascript:void(0)
http://www.aanzetamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/07/Bloemlogo-AanZet-zonder-achtergrond.png
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het beste uit jezelf te halen. Je wordt voorzien van instrumenten die direct toepasbaar 

zijn. Je wordt geprikkeld en voorzien van knowhow om loopbaanuitdagingen structureel het 

hoofd te bieden. Ongekend positieve resultaten volgen als vanzelf! Vriendin van AanZet, 

Lana Dördregter, Planning Manager  

  Annette van AanZet heeft ons complexe ABN AMRO-project perso-

neelsmobiliteit voor IT-ers zeer positief afgerond. Annette is breed ontwikkeld en 

legt de vinger in no-time op creatieve en analytische wijze op de juiste plek waar het (in)effec-

tief gedrag betreft. Haar scherpe intuïtie en mensenkennis laten haar bijzonder snel to the 

point komen. Frans Woelders, Oud Bestuurder & CIO ABN AMRO 

 Ferry van AanZet heb ik leren kennen op een evenement dat we beiden 

een warm hart toedragen: Discussiëren Kun Je Leren voor basisscholieren. De 

Onweerstaanbare Professionals van de toekomst dus. AanZet werkt! Akwasi, Artiest 

 Ferry nodigde ik uit bij mij op kantoor voor een Onweerstaan-

baar Professional Interview. Het resultaat is te zien op de site. Ik verwees ‘m door naar 

een andere Onweerstaanbare Professional Max Moscowicz  voor een volgend interview. Hou 

AanZet dus in de gaten! Roland Kahn, Oprichter & Voorzitter Cool Investment 

(Cool Cat, America Today, MS Mode, Sapph) 

 Ferry van AanZet en ik waren betrokken bij het jaarlijkse Discussiëren 

Kun Je Leren (DKJL) event voor basisscholen. Helemaal top! Check binnenkort  

het Onweerstaanbare Professional met mij! Anne-Mar Zwart, Presentator 

 AanZets PowerTraining 12 Gouden Loopbaan Geheimen zorgt er-

voor dat je acties gericht en effectief verlopen! Het beoogde resultaat wordt vastge-

steld en daar wordt gestructureerd naar toe gewerkt. Bij AanZet gaat het altijd om jóuw suc-

ces. De ondersteuning en strategieën zijn scherp, inspirerend en creatief. Resultaatgerichte 

actie dus: precies wat je nodig hebt! Ing. Rifai Sahebali, Examinator CBR   

                                                   Geïnspireerd geraakt? 

      

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAtAqJEBmhEW-4QeOwHeUrfy5iUPoIwdgqM&authType=name&authToken=WfWo
http://www.aanzetamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/07/Bloemlogo-AanZet-zonder-achtergrond.png
https://www.linkedin.com/in/rifaisahebali/
http://www.aanzetamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/07/Bloemlogo-AanZet-zonder-achtergrond.png
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 ePowerBook 

12 Gouden Loopbaan Geheimen  

 
 

 

Heb je wel eens last van: 

X   Gebrek aan overtuigingskracht  

X Uitstelgedrag dat leidt tot het mislopen van belangrijke kansen    

X Een onzeker gevoel, waardoor je dromen onvervuld blijven  

X Onbewust opkroppen van ongedane zaken 

Wat kun je hier aan doen? 

V Ontdek de 12 Geheimen uit ons ePowerBook en ga je véél beter voelen. Leer je po-

sitief te profileren als géén ander en word een Onweerstaanbare Professional! 

V  Na aanschaf ben je Vriend van AanZet! Maak kennis met je fonkelnieuwe netwerk 

van professionals die elkaar iets gúnnen en breek snel door naar die opwindende fase.                                                      

Voor nog geen 2 tientjes!  

Dat is toch peanuts om een Onweerstaanbare Professional te worden? 

 

  .ePowerBook  12 Gouden  Loopbaan Geheimenn        

Per verkocht ePowerBook investeren wij minimaal 10% in de zelfredzaamheid van minder validen, dus 

bestel er meer en doe deze kado aan collega’s, vrienden en familie!  

https://bit.ly/2GuK9Ia
https://bit.ly/2GuK9Ia
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  Conscious  LoopbaanPower   

Producten  

   
Samen Sterker voor een Rechtvaardigere Wereld! 

 

   

Met onze LoopbaanPower Producten en jouw doorzettingsvermogen be-

loven wij je dat je in no-time een Onweerstaanbare Professional wordt!   

Maar er is meer. Wij zien Onweerstaanbaar  zijn als het resultaat van activiteiten 

met een missie. Eén daarvan is wat ons betreft het bundelen van krachten voor een 

rechtvaardigere wereld! Ons platform Vrienden van AanZet LoopbaanPower  

richt zich dan ook op zowel global minds uit ons rijke, vrije westen als op vrienden uit 

minder welvarende landen. Minimaal 10% van de opbrengst van onze producten in-

vesteren wij met trots in het verhogen van de zelfredzaamheid van minder validen in 

ontwikkelingslanden, voor wie werk van levensbelang is. Voor onze deelnemers is 

deze missie voldoende reden om ook anderen te enthousiasmeren en ons PowerNet-

werk te laten groeien. ‘United We Stand!´Als Vriend van AanZet LoopbaanPower  

investeer je in je loopbaanontwikkeling én in het welzijn van je medemens. En bij ons 

kost het je niets extra´s ‘to make this world a better place!’ Iedereen die onze 3 Suc-

ces Pijlers hanteert is een professional met een geweldige missie! 

  

Nepal 

Aan het begin van ons millennium bezocht Annette Nepal voor de eerste keer. Zij 

raakte in de hoofdstad Kathmandu geïnspireerd door het initiatief van eigenaar van 
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The Bakery Café Shyam Kakshapati. Hij besloot dove mensen in dienst te nemen, die 

nergens anders in aanmerking kwamen voor werk. Wij willen projecten als dat van 

Shyam in een stroomversnelling brengen. Hoe? Door er bekendheid aan te geven bij 

een groot publiek. Hoe meer Vrienden van AanZet LoopbaanPower hun kwetsbare 

medemens helpen een menswaardiger bestaan op te bouwen, hoe beter! In 1997, toen 

Shyam The Bakery Café opende, nam hij 12 jonge dove mensen in dienst. Vandaag de 

dag bestaat het eetcafé uit meerdere filialen en zijn er zo’n 50 minder valide mede-

werkers in dienst en worden er nieuwe trainees met een beperking opgeleid! De ge-

rechten zijn er top en hun toewijding en professionaliteit is geweldig! 

 

Ons doel: 100+ minder valide kanjers aan de slag!  

Wij maken ons sterk voor een opmars naar 100+ minder valide medewerkers bij The 

Bakery Café in Kathmandu te Nepal! Minimaal 10% van de opbrengst van onze ver-

kochte producten (PowerMailConsults, ePowerBooks en PowerTrainingstickets) in-

vesteren wij dan ook hun zelfredzaamheid. Dus doe mee: bestel je PowerMailCon-

sults, ePowerBooks en PowerTrainingstickets naar hartelust en investeer op die 

manier in jezelf én je medemens! PS: Binnenkort organiseren wij ook reizen naar 

Nepal voor Vrienden van AanZet! Meer weten? Mail! info@aanzetamsterdam.nl   

    Ferry heeft de gave om je te inspireren.  

Ik leerde hem kennen in Business Sociëteit de Koninklijke IGC Amsterdam waar hij 

mentor is en ik een lezing gaf als visual storyteller over mijn werk als fotograaf. Op 

de vraag een interview met mij af te willen nemen in het kader van AanZet Loop-

baan PowerStation heb ik direct ja gezegd, vanwege zijn enorm energieke en posi-

tieve uitstraling die zeer aanstekelijk is en waar ik mezelf in herken.  

 

Ik raad iedereen die een Onweerstaanbare Professional wil worden van harte aan 

de PowerTraining van AanZet LoopbaanPower te volgen! En je levert automatisch 

ook nog ‘ns een bijdrage aan het welzijn van minder validen in ontwikkelingslanden 

die AanZet helpt zelfredzamer te worden op de arbeidsmarkt. Geweldig toch? Het 

interview liep als een trein! Bekijk 'm direct! https://bit.ly/2qqwvP6  

 

Sacha de Boer, Oud-Presentator NOS 8 Uur Journaal, Fotograaf 

mailto:info@aanzetamsterdam.nl
https://bit.ly/2qqwvP6
http://www.aanzetamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/07/Bloemlogo-AanZet-zonder-achtergrond.png
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 9Onweerstaanbare Professional  

Vragen! 

   
 
 

Ter inspiratie stellen we jou als Onweerstaanbare Professional  

9 Onweerstaanbare  Professional Vragen.  

Doe mee! Mail je antwoorden naar: info@aanzetamsterdam.nl  

Liever anoniem meedoen? Ook goed!  

 

1. Wat wilde je als kind worden en had je (een) rolmodel(len)? 

 

2. Hoe ben je in je huidige positie terechtgekomen? 

 

3. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit? 

4. Hoe ga je om met werkdruk? 

5. Welke aspecten van je werk vind je minder leuk? 

6. Hoe kijk je naar je professionele toekomst? 

7. Ben je wel eens onzeker (geweest) over je carrière? 

8. Wat is het grootste compliment dat je je kunt herinneren? 

 

9. Aan welke 2 of 3 Onweerstaanbare Professionals zou je deze vragen 

door willen geven en eventueel: waarom? 

 

Dank! 

 

Met jouw unieke antwoorden inspireer je ons! Je kunt jezelf óók laten inspireren 

door andere Onweerstaanbare Professionals! Check: https://bit.ly/30kmT5U 

mailto:info@aanzetamsterdam.nl
https://bit.ly/30kmT5U
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Tot Snel Ziens!  

 AanZet LoopbaanPower!  

 

 

 

 

 

             

 

E info@aanzetamsterdam.nl | W www.aanzetamsterdam.nl 

 

http://nl.linkedin.com/in/ferrymoenna/
http://www.aanzetamsterdam.nl/
https://www.facebook.com/aanzetamsterdam
http://www.linkedin.com/pub/annette-schroeten/6/61a/517
http://twitter.com/AanZet

