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JE DROOM REALISEREN 
HET DREAMERS WHO DO® MODEL (DWD MODEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe ziet je droom job eruit? 

Hoe vind je die organisatie, dat bedrijf, die context waar je droombaan en jij in passen? 

Hoe vind je je droombaan? 

Wat heb je nodig om deze 'professionele' droom te realiseren? 

TRAJECTUM HUMANLY RESOURCFUL – ONZE ROL 

We leiden je door 3 verschillende stappen om te komen van droom tot realisatie, van ambitie 
tot actie en dit alles in verbindend leiderschap.  

We zijn je ‘compagnon de route’ en we houden één doel voor ogen, dat jij je droom job vindt! 

STAP 1: DREAM 

In deze stap nodigen we je uit om te dromen. Hoe zie je je carrière, je professionele activiteit, je 
leven in de toekomst? Wat is jouw ambitie? We helpen je om het te omschrijven alsof het vandaag 
al de realiteit is. 

We beginnen van binnenuit. We helpen je om jouw interne kompas te vinden. 

Je interne kompas is de combinatie van je WHY en HOW. 

• Jouw WHY is het antwoord op de vraag: waarom doe ik wat ik doe? Je WHY is jouw 
oorsprongsverhaal. Hiervoor nemen we de tijd om naar je leven tot nu toe te kijken, waar 
kom je vandaan, wat zijn je verhalen? 

• Je HOW bestaat uit: jouw waarden, je identiteit (wie wil je zijn), je expertise, je ervaringen, 
jouw competenties: zowel degenen die vanzelfsprekend voor je zijn als degenen die je hebt 
aangeleerd. 

Als dit allemaal helder is en als je de juiste woorden hebt gevonden, jouw woorden om je interne 
kompas uit te drukken, kan je beginnen dromen. 

Wie wil je zijn, hoe zie je jezelf in de toekomst, wat wil je nog meer doen en beleven in je leven? 
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STAP 2: STAND 

Hoe praat je over je droom, hoe deel je jouw ambitie met anderen? Een droom of ambitie 
bestaat alleen als je erover praat. Met de juiste woorden zullen anderen echt begrijpen wat je wilt 
zeggen. Zodat zij je kunnen helpen jouw droom te realiseren. 

Als je je ambitie deelt, hoe zorg je er dan voor dat anderen geloven dat het mogelijk is? Ze 
geloven het pas als je het eerst zelf gelooft. Om je overtuiging concreet te maken, verzamelen we 
al je ‘secure base’ ervaringen. 

Aan het einde van Stap 2: De anderen kunnen ook uw droom zien, zij geloven dat u uw droom kunt 
realiseren en zij zullen suggesties doen waar en hoe zij u kunnen helpen. 

Wanneer je jouw ambitie de wereld in hebt geduwd en mensen bereid zijn je te helpen deze ambitie 
waar te maken, kun je deze gaan implementeren. 

 

STAP 3: PUSH 

Wij helpen je bij het formuleren van de projecten die essentieel zijn om je droom te realiseren. 
We noemen ze je WIN-projecten. 

De vragen die je je dient te stellen en de actie die je vervolgens dient te nemen: 

• Welke vaardigheid moet ik leren of verbeteren?  

• Waar wil ik beter in worden?  

• Hoe blijf ik gefocust tijdens mijn zoektocht?  

• Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf duidelijk online en offline presenteer?  

• Welke netwerken moet ik activeren, opzetten, uitbreiden, ...? 

• … 

Duidelijke projecten, met vaste start- en einddata. 

 

LET LOVE RULE 

Wij bij TRAJECTUM Humanly Resourceful zijn jouw "compagnon de route", jouw succes is ons 
succes. Liefde, wederzijdse steun en hulp zijn essentieel om dromen te realiseren. 

Zoals onze Founder Hilde Helsen zegt: liefde kan je pas echt helpen als ze alles kan zeggen, als 
ze kritiek mag uiten. Het feit dat liefde soms uit onverwachte hoek komt, is een van haar 
belangrijkste boodschappen. Door deze hulp en ondersteuning kan die liefde pas echt haar werk 
doen als jij als ontvanger er open voor staat. 

Daarom is het van vitaal belang dat je bewust en actief je geest opent voor dingen die je misschien 
nog niet begrijpt, voor dingen die je nooit had verwacht. 

Gedurende het hele proces zullen we je uitnodigen, je aanmoedigen om met open en nieuwsgierige 
geest aan de slag te gaan. 


