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Kleur jouw Kracht. Dat is de ontwikkeling die je
aangaat door het lezen van dit boek. Jouw Kracht
Kleur geven en zo aan jezelf en de wereld laten
zien hoe bijzonder en krachtig je bent. Door
jouw kracht kleur te geven, krijg je inzicht in jouw
unieke kwaliteiten en diepste drijfveren, maak je
makkelijker keuzes en vergroot je vol zelfvertrouwen
jouw zichtbaarheid voor meer succes en geluk.

Stop met jezelf klein maken, wegcijferen, verstoppen of onzichtbaar maken. Stop met twijfelen
of je wel goed genoeg bent. Stop met zijn wie je
niet bent en met doen wat niet bij je past of wat
anderen van je verwachten. Dat kost teveel energie
en daar word je niet gelukkig van. Het is tijd om
jouw unieke kracht te omarmen en zichtbaar jezelf
te zijn.

Dit boek is voor jou bedoeld als je op zoek bent
naar wie jij bent, wat je grootste kracht is, wat jouw
unieke talenten zijn en hoe je deze vol vertrouwen
zichtbaar maakt en ontwikkelt. Misschien sta je
voor een belangrijke keuze of kruispunt in je leven.
Misschien heb je te maken met een ingrijpende
verandering of gebeurtenis en zoek je naar een
manier om dit een plaats te geven en daar zo goed
mogelijk mee om te gaan.

Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen
te laten zien hoe bijzonder en krachtig ze zijn.
Dit geldt voor alles wat we doen. Voor het Imago
Spel met de 15 bijbehorende Themasets die je
laten hoe bijzonder je bent door de ogen van een
ander. Voor ons vorige boek “Krijg toch allemaal de
Kleuren hoe je krachtig uit de verf komt’’. En voor
de Persoonlijke Kracht Methodiek, die persoonlijke
kracht meet, ontwikkelt en zichtbaar maakt. Deze
methodiek vormt ook de basis voor dit boek en
biedt de structuur om kracht kleur te geven.

Misschien gaat alles prima met je en wil je vanuit jouw grote passie en ambitie jezelf verder
ontwikkelen om vol zelfvertrouwen het leven te
leiden waar jij van droomt. Jij hebt het juiste boek
in handen als je meer kracht of kleur in je leven wilt.
Door jouw kracht kleur te geven krijg je inzicht
in wie je bent en wat bij je past. Hiermee start de
erkenning en waardering voor wie jij bent. Met dit
inzicht kun je keuzes maken om jouw prachtige
talenten de ruimte geven en verder te ontwikkelen.
Door te laten zien wie jij bent, kun je van jezelf
een sterk merk maken, je impact vergroten en zo
bereiken en betekenen waar jij van droomt.
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Dit boek brengt jou naar je gedroomde bestemming als je er niet alleen in leest, maar als je ook
actie durft te nemen, tips in de praktijk toepast en
open staat voor de kracht van kleur om zichtbaar
de beste versie van jezelf te worden.
De kick-off vraag voor jou is: ben je er klaar voor
om jouw kracht kleur te geven voor persoonlijke
ontwikkeling en zakelijke groei. Dat gunnen we jou
van harte.
Jannie & Pauline
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Kleur jouw Kracht gaat over kracht en kleur. Met
kleur maak je kracht zichtbaar. Door jouw kracht
zichtbaar te maken laat je zien wie je bent, wat je
kunt en wat je wilt. Geloven, vertrouwen en bouwen
op je kracht bepalen de keuzes die je maakt, de
aandacht die je geeft aan het ontwikkelen van jouw
persoonlijke en zakelijke groei voor meer succes
en geluk. Dit is voor jou wellicht niets nieuws, dus
waarom zou je dan verder lezen? Je kracht kleur
geven gaat over het zetten van je doel (hoofdstuk
2), de adviezen voor de branding van jouw kracht
toepassen (hoofdstuk 3) en het opdoen van
inspiratie om hiermee verder te gaan (hoofdstuk 4).
Wat nieuw is aan deze manier van je kracht kleur
geven is de visie, het onderliggende model en
de aanpak van de Persoonlijke Kracht Methodiek
(hoofdstuk 1). Dit is de kapstok die jou logisch
inzicht geeft en praktische adviezen biedt om
concreet aan de slag te gaan.
Voor wie is dit boek?
Dit boek is bedoeld voor:
• Krachtzoekers & Kleurliefhebbers
• Grafisch Vormgevers & Merkenbouwers
• Coaches & Trainers
• Studenten & Scholieren
• Werknemers & Managers
• Loopbaanbegeleiders & Imagoprofessionals
Hoe gebruik je dit boek?
Jouw voorkeursmanier van lezen en leren wordt
bepaald door je grootste kracht. Daarom geven we
je hier 4 manieren om dit boek te gebruiken.

Voor de snelle doener:
1. Kijk op pagina 10 hoe jij jouw krachtmeting
kunt doen.
2. Zie pagina 33 om je doel nu te stellen.
3. Lees de personal branding van jouw krachttype
in hoofdstuk 3 en pas de tips toe.
4. Laat je inspireren door het advies van een
gespecialiseerde coach. Zie pagina 220 en 221
om snel jouw keus te maken.
Voor de creatieve verkenner:
Blader door het boek met een kopje koffie of thee.
Kijk wat je aanspreekt en gebruik dat op jouw
manier. Waardevol om samen met een dierbare
de opdrachten uit dit boek te verkennen en toe te
passen.
Voor de diepe denker:
Lees het hele boek grondig van voor naar achter.
De logica en de tekst wijzen je de weg. Vergeet
niet de acties en tips ook echt uit te voeren en er
niet alleen over na te denken…
Voor de luchtige inspirator:
Sla hoofdstuk 3 op een willekeurige pagina open.
Draag de kleur van de kracht die je ziet op deze
pagina voor een dag en houd bij hoe jij je voelt en
hoe anderen op je reageren. Herhaal dit als je weer
even inspiratie nodig hebt.
Voor als je niet langer wilt wachten:
Ga direct naar de kwaliteitenwijzer op pagina 56 om
de kracht die je zoekt kleur te geven en zichtbaar
te maken in je omgeving en je personal branding.
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Ben jij er klaar voor om jouw kracht kleur te geven?
Dat was de hoofdvraag uit de kick-off.
Maar wat is kracht? Wat is jouw kracht? Het
kan zijn dat je je op dit moment niet zo krachtig
voelt, dat je je kracht of een deel daarvan verloren
bent of dat je je niet vaak echt krachtig hebt
gevoeld. Misschien associeer jij kracht vooral
met vanzelfsprekend op de voorgrond treden,
met sterke spierballen of met een flinke dosis lef.
Misschien is voor jou kracht een onuitputtelijke
hoeveelheid energie of de wilskracht om bergen te
verzetten en zelfs op je tandvlees nog even door
te gaan.
Kracht is een fysische eigenschap, een bepaalde
energie die iets van snelheid, vorm of richting
kan doen veranderen. Kracht heeft te maken met
sterkte en met de invloed die deze uitoefent. Kracht
kan trekken, duwen, wrijven, veren, aantrekken of
afstoten.
Kracht is ook een mentale eigenschap. Persoonlijke kracht is de kracht die je in je hebt en die
voortkomt uit jouw drijfveren, kwaliteiten, ambitie
en verlangens. Het maakt je tot wie je bent. Als
je met impact iets wilt bereiken of betekenen,
dan vraagt dat om zelfvertrouwen, effectieve
afstemming op de ander en bewustzijn van je
eigen kracht en kwaliteiten. Door bewust te kiezen
om jouw kracht en talenten in te zetten, weet je
makkelijker doelen te bereiken, houd je meer
energie en vergroot je jouw succes en geluk.

Heb jij wel eens het gevoel dat er meer kracht in
je zit dan je laat zien? Misschien weet je nog niet
zo goed wat jouw talenten zijn of zoek je nog naar
de juiste richting om ze in te zetten. Misschien maak
jij jezelf door twijfel of gebrek aan zelfvertrouwen
wel kleiner of zelfs onzichtbaar en verstop jij jouw
talenten en wat jij het liefste zou doen.
Ieder mens heeft een bijzondere kracht en unieke
talenten. Ook jij. Jij bent bijzonder en krachtig en
voegt op jouw unieke manier waarde toe. Jij hebt
duidelijke drijfveren en een specifieke manier van
handelen en communiceren die het beste bij jou
past. Door inzicht in jouw kracht, kwaliteiten en
drijfveren, kun je bewust kiezen voor de invulling
van je werk en leven op een manier die helemaal
bij jou past.
Weet jij al wat jouw grootste kracht is en wat jou
zo bijzonder maakt? Misschien heb je al eerder
via de Persoonlijke Kracht Test gemeten wie je
bent of heb je een heel scherp zelfinzicht en weet
je precies wat jouw kracht en kwaliteiten zijn. Voor
de meeste mensen is deze vraag niet zo makkelijk
te beantwoorden.
Om te ontdekken wat jouw grootste kracht
is, kun je deze het best laten meten met de
Persoonlijke Kracht Test. Aan de hand van een
online vragenlijst meet je exact wat jouw grootste
kracht en blauwdruk voor succes en geluk is.
Dit kun je doen bij één van de gecertificeerde
PK-coaches met een persoonlijke bespreking en
een uitgebreid PK-Rapport. Dit boek biedt dan
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ROOD

DE GEPASSIONEERDE WINNAAR
DAADKRACHTIG
De Gepassioneerde Winnaar combineert
werklust, energie en doortastendheid met
snelheid, actie- en resultaatgerichtheid. Vanuit
passie zet deze winnaar ambitieuze doelen die
scherp in het vizier blijven en vol daadkracht
altijd verwezenlijkt worden.
RESULTAATGERICHT
De Gepassioneerde Winnaar heeft een
enorme drive om iets te bereiken. Met
bruisende energie en torenhoge ambitie gaat
deze winnaar graag uitdagingen aan met het
doel om te winnen en het beoogde resultaat in
volle vaart te halen. Hierna dient zich meteen
een volgend doel aan.
BESLUITVAARDIG
De Gepassioneerde Winnaar ziet altijd kansen
en wacht niet om een beslissing te nemen. Als
jij dit bent, durf je risico’s te nemen, snel te
beslissen en meteen te starten. Je bent een
geboren ondernemer met enorm veel lef en
moed.
SNEL
De Gepassioneerde Winnaar krijgt in korte tijd
heel veel voor elkaar omdat het tempo hoog
ligt, er tomeloze energie is en voortdurend
actie genomen wordt om het doel te halen.
Deze winnaar zoekt steeds vernieuwing voor
prestatieverbetering.

58

DE KRACHT VAN ROOD
Passie & Ambitie met snelheid
Rood is de Vuurkleur uit de Kleurfamilie
Rood. Dat betekent dat Passie & Ambitie de
belangrijkste drijfveren zijn voor De Gepassioneerde Winnaar. Als dit jouw kracht is, houd
jij van een stevige uitdaging, ambitieuze doelen
en vooral van winnen. Jij speelt niet voor
het spel, jij speelt voor het resultaat. Je bent
nergens bang voor, altijd bezig, razendsnel en
heel ad rem. Jij verzet bergen en trekt succes
aan. Jij bent actiegericht en houdt absoluut niet
van stilzitten.

HOUDT VAN
Winnen
Topsport
Personal Training
Snelle auto’s
MEDIAVOORKEUR
Bellen, business news en
zakelijke netwerken.
COMMUNICATIESTIJL
Scherp, ter zake en duidelijk
LEIDERSCHAPSTIJL
Direct en resultaatgericht
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OLIJFGROEN
BALANS

Heldere Vuurkleuren.
Combinaties van koele &
warme kleuren.
Contrastrijke kleuren
bij elkaar of unie
Sprekende basiskleur
of zwart
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Olijfgroen geeft Rood rust
om te luisteren en aan te
voelen wat anderen nodig
hebben om beter samen
te werken.

fg

Olijfgroen is bescheiden en neemt
voldoende rust om te luisteren
naar het hart en om vitaal te
blijven.
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Rood is extravert, komt snel in
actie om vanuit een diepgevoelde
passie successen te behalen.
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PERSONAL BRANDING

Stijl: extravagant & klassiek
Vorm: recht met duidelijke snit
Contrast: contrasterend
kleurcontrast
Stof: glad, glans & modern
Combinaties: opvallend met lef
Accessoires: uitgesproken,
geraffineerd met
klasse

61

