
Vind je ikigai

Minigids

Met een opdracht 

die je dichter bij je 

ikigai brengt



Volgens de Japanse cultuur, is het vinden van je ikigai 

één van de meest eerbare en lonende dingen die je 

voor jezelf kan doen. 

Hierin ligt de sleutel tot een zinvol en vervullend leven. 

Het is geen grandioos motivationeel raamwerk, maar 

een levensfilosofie.
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Waarom ikigai?

Ik was meteen geïnspireerd 

want ik besefte dat het je op 

eenvoudige wijze terug 

dichter bij jezelf kan brengen.

Ik ben Annelies Harvent. Als mentor, coach en 

therapeut begeleid ik al jaren mensen in hun 

zoektocht naar een beter leven. 

Hoe houd je contact met je optimisme, je intuïtie 

en je dromen in een wereld waarin het makkelijk 

is ten prooi te vallen aan een overvloed aan 

prikkels, de stress van de ratrace en dagelijkse 

sleur?

Op mijn zoektocht naar wat mensen in zulke 

omstandigheden echt helpt, kwam ik uit bij 

ikigai. 

Dit is mijn passie en mijn missie en heeft alles 

te maken met mijn ikigai. 

Ondertussen ontwierp ik er een 

heel begeleidingstraject rond. Dit 

ikigai-coachingprogramma kan je 

volgen in groep of één op één. 



Ikigai is je ‘raison d’être’ of de reden waarom je ’s 
ochtends graag je bed uit komt.

Het gaat over levensvreugde die voortkomt uit het 
schenken van aandacht aan alles wat zin en 

bezieling geeft aan je bestaan.

De zoektocht naar je ikigai start steeds met de vraag:

‘Wat maakt jouw leven de moeite waard?’
Wat is ikigai? 

In Japan dekken woorden vaak meerdere ladingen. 
Zo is het ook met ikigai. 

Het betekent zoveel als het leven, dat wat waardevol 
is en wat voorrang heeft. Maar het staat evengoed 

voor schoonheid en gratie. 



Het kan gaan over ‘hier-en-nu-geluk’

Zulk geluk is te vinden in kleine, alledaagse 

dingen. Hoe meer oog je hiervoor hebt, hoe 

beter je je in je vel voelt. Dit wordt ook wel 

‘hedonistisch geluk’ genoemd. 

Hedonistisch welbevinden wil zeggen dat 

je veel goede gevoelens hebt, weinig 

lastige én dat je een grote tevredenheid  

over je eigen leven ervaart. 

Het gaat over spelen, dagdromen, 

plezier maken met vrienden, 

geestelijke voldoening, sensueel 

genot, esthetische verrukking, … 



“In het eerste deel van mijn volwassen

leven had ik geen tijd voor de kleine

dingen waarvan ik wist dat ze me 

gelukkig zouden maken, ‘dat komt later 

wel’. Ik had het geluk dat ik op een

gegeven moment besefte dat ik nooit 

de tijd zou hebben, tenzij ik de tijd zou

maken. Toen begon de rest van mijn

leven.”

– Chris Peterson (één van de 

grondleggers van de positieve

psychologie).



Maar ikigai is vooral ook te vinden op 

het niveau van je missie in het leven. 

Je kan het ervaren in je werk, in een 

hobby, in het onderhouden van 

waardevolle vriendschappen, in alles 

wat je met overgave doet. 

Vooral in de weer zijn met iets wat 

zowel jezelf als anderen deugd doet, 

blijkt enorm vervullend te zijn.

Misschien ken je dat gevoel wel; dat 

je helemaal opgaat in hetgeen 

waarmee je bezig bent… dat je in de 
‘flow’ bent. 

Dat is iets heel  typisch voor ikigai… 
én ook voor de positieve psychologie! 

Die twee hebben veel met elkaar 

gemeen. 

Eudaimonisch welbevinden gaat over het 

creëren van betekenis in je leven. Een 

zinvol leven duidt in deze context op het 

vermogen om je levensgebeurtenissen 

te begrijpen en te kaderen in een hoger, 

overkoepelend perspectief en in het 

hebben van een levensmissie. 

Dit gaat over wat je bestaan een diepere 

betekenis geeft, over het gevoel hier thuis te 

horen en hier te zijn voor een reden. Dit wordt 

ook wel ‘eudaimonisch geluk’ genoemd. 



Ikigai is the real deal

Als je op zoek bent naar duurzame tevredenheid, dan blijkt de zoektocht naar 

betekenis wel belangrijker dan het najagen van hedonische doelen. 

Je laten leiden door het goed gevoel dat iets je geeft, zal je welbevinden zeker 

bevorderen. 

Het gaat wel over wat wezenlijk levensvreugde brengt en niet over de holle 

pleziertjes die voortkomen uit een exces aan feesten, alcohol of andere 

roesmiddelen die een leeg gevoel moeten compenseren.

Neen, Ikigai is the real deal. Als we ons erdoor laten inspireren, is het een krachtige 

drive die ons leven naar een hoger niveau tilt. 



Ikigai & Positieve Psychologie

Die twee hebben veel met elkaar gemeen. 

In een ikigai-begeleiding gaan ze hand in hand. 

In de positieve psychologie staan veerkracht, positieve 

ervaringen en kwaliteiten van mensen centraal. 

Dit in tegenstelling tot de klassieke psychologie, dat zich richt 

op problemen en gebreken. 

Deze laatste focust vnl. op strategieën om mensen minder 

ongelukkig te maken. 

Terwijl de positieve psychologie zich net bezig houdt met het 

ontwikkelen van methodes die mensen echt gelukkig maken. 

Deze insteek zul je  zeker ook terugvinden binnen het  ikigai-

traject. 



Ikigai

Hiervoor deed Seligman en zijn team research over de hele wereld. Ze  

concludeerden dat er een aantal goede eigenschappen zijn die in alle culturen 

terugkomen. Volgende drie licht ik er graag even uit, want ze hebben ook alles met 

ikigai te maken: 

Dit is Martin Seligman, één van de pioniers van de 

positieve psychologie. In de de jaren ’90 werd het zijn  
missie om alles wat tot dan geweten was over de 

gebreken van de mens, aan te vullen met kennis over 

het welbevinden van de mens.

• Wijsheid. Is eerlijk kijken naar hoe de dingen werkelijk zijn. Je visie kan alleen helder

worden door je naar binnen te richten: waar loopt het goed en wat heeft je aandacht

nodig om positief te kunnen ontplooiien.

• Moed. Die heb je nodig om de obstakels op je weg aan te pakken. Ook je innerlijke

saboteurs. Die zijn vaak het hardnekkigst… Boven je angsten en belemmerende

overtuigingen uitstijgen, helpt je het leven te leiden waar jij trots op kunt zijn.

• Liefde en medemenselijkheid. Hier draait het allemaal om. Dit als basisprincipe

omhelzen, maakt al ons streven nobel en de moeite waard. Er is geen geluk mogelijk

zonder dat van de ander.



We leven in een maatschappij die vnl. de focus 

legt op ratio, efficiëntie en doelgerichtheid. De 

rol die ons verstand vaak met brio opneemt.

Deze capaciteiten brengen ons ongetwijfeld 

ver vooruit.  Ze zuigen ons echter leeg als we

tegelijk niet voldoende beroep doen op de 

talenten van ons hart. Met name ons gevoel, 

onze intuïtie en creativiteit. 
Als ons hart en ons verstand goed op elkaar 

afgestemd zijn, dan voelen we ons goed in ons 

vel. Zo blijven de batterijen opgeladen. 

Genieten van je leven is dan gewoon 

werkelijkheid en niet iets waar je pas recht op 

hebt wanneer je eerst al de rest van je 

problemen hebt opgelost. 

Het voorkomt dat je leegloopt en dat je meer 

rust en vervulling vindt in de zaken waar je mee 

bezig bent. 

Waarom de wereld ikigai nodig heeft

Aandacht schenken aan je ikigai geeft deze 

kwaliteiten terug de ruimte die ze verdienen. 



In het ikigai-traject creëren we de nodige 

ruimte zodat je kan landen bij jezelf. Van 

daaruit kijken we naar wat jij graag in de 

wereld wil zetten en hoe dat een bijdrage is 

aan jouw welzijn en dat van je omgeving.

In deze levensfilosofie hebben we aandacht voor: 

• de kleine, kostbare dagelijkse rituelen 

• het leven naar je waarden

• het bouwen aan duurzame en waardevolle 

relaties, inclusief die met jezelf! 

• het vervullen van de rollen in je leven op een 

voor jou bevredigende wijze

• je levensdoelen te verhelderen en verwezenlijken 

met een gezonde drive! 

Wat kan ikigai voor jou betekenen? 
Je wordt aangespoord om:

• op authentieke wijze te 

connecteren met jezelf en met 

anderen,

• diverse aspecten van je 

persoonlijkheid te ontdekken en 

te ontplooien, 

• je te openen voor nieuwe, 

verfrissende perspectieven

• komaf te maken met 

belemmerende overtuigingen 

die je weerhouden een 

vervullend leven te leiden

• geluk te ont-dekken als een 

alomtegenwoordige, innerlijke 

zijnstoestand

• die betere versie van jezelf te 

worden



Ikigai is geen bestemming, noch een doel op zich

Het is een doorlopende ontdekkingstocht om je eigen, unieke 

antwoord te formuleren op volgende vragen: 

• Wat betekent het voor jou om een vervullend leven te leiden? 

• Hoe wil jij je verhouden ten opzichte van jezelf en ten opzichte 

van je omgeving? 

• Wat heb jij nodig om te floreren? 

Ikigai draagt bij tot een betekenisvol leven. Het nodigt je uit 

initiatief te nemen en iets te creëren waar je trots op bent. 



Iets hebben om voor te leven, het vooruitzicht op 

iets goeds of de hoop op iets beters, werkt als een 

baken wanneer je in moeilijker vaarwater terecht 

komt.

Het is een mooie respons op de ‘fast lane’ van de 
huidige tijdsgeest. Een ikigai-traject stimuleert 

vertraging en reflectie. Je leert meer aanwezig zijn 

bij jezelf en beter voelen wat iets met je doet. Zo 

ben je grondiger in staat je grenzen te erkennen en 

aan te geven. Hierdoor kan je energielekken 

vermijden. 

Ikigai als baken

Als je bewust je ikigai voedt, dan zal deze 

jou ook gaan voeden en bezielen. Dan 

werkt het als een kompas voor zingeving. 

Het geeft niet enkel richting, het maakt de 

ervaring van je bestaan ook innemender 

en levendiger. 

Het stimuleren van je levenslust 

is bij uitstek ook een mooi 

antidotum voor negativiteit en 

toxische invloeden van mensen, 

systemen en tendensen.

Ikigai als kompas



Ruimte geven aan je ikigai, wakkert je passie en 

levenslust aan. Je ontwikkelt een duidelijke focus. 

Je hebt iets om naar te streven en voor te leven.

Het is de reden waarvoor je ‘s ochtends je bed uit te 
komt. 

Omdat je beter weet wat wel en niet in je kraam 

past, maak je makkelijker keuzes en leef  je meer in 

lijn met wie je werkelijk bent. Door authentiek te zijn 

inspireer en motiveer je ook anderen.

Je ervaart automatisch meer genoegen in je leven. 

Dat brengt een positieve spiraal teweeg. Je goed in 

je vel voelen is iets waar ook je omgeving van 

meegeniet. 

Ikigai verhoogt je draagkracht. Hierdoor zul je meer 

zin en energie hebben om de uitdagingen die op je 

pad komen, positief te tackelen! 

Je ikigai volgen heeft vele voordelen:



Voor wie is ikigai? 

Ikigai is iets voor jou als je:

• uit bent op persoonlijke ontwikkeling in je job 
of  je privéleven

• streeft naar meer focus

• een burn-out of een bore-out wil voorkomen 
of tegengaan

• pro-actief wil werken aan een succesvolle 
toekomst

• het sluimerende vuur in jezelf (opnieuw) wil 
aanwakkeren

• (innerlijk) leiderschap wil ontwikkelen

• je levensvisie wil vertalen naar een 
levensmissie



Wat mag je verwachten van het traject zelf?

We gaan samen op zoek naar wat jouw ikigai precies inhoudt.

Waar ben je je ikigai al tegengekomen? Hoe zou je deze vorm willen geven in de 

toekomst? Wat kan je doen om deze ook in het hier en nu meer te integreren? 

Daarbij maken we gebruik van:

• verhalen die inspireren

• je vermogen tot creativiteit (spelend denken en handelen)

• denken voorbij de beperkingen

• het formuleren van realistische doelen

• stappenplannen die structuur en houvast bieden

• hoeksteengewoonten

• visualisaties

• opdrachten die je comfortzone zullen stretchen

• tips & tricks die je leven zullen verrijken



Je kan ervoor kiezen om dit traject individueel of in groep te volgen. 

Als je gaat voor de individuele versie, krijg je natuurlijk exclusieve 

aandacht waardoor we goed in de diepte van jouw wensen en 

mogelijkheden kunnen werken. 

Als je gaat voor de beleving in groep, dan is de kans groot dat je 

elkaar gaat optillen. Het samen-gevoel kan ontzettend stimuleren en 

deugd doen. 

Krijg alvast wat meer zicht op jouw levensgeluk of ikigai-

gevoel met deze twee testen: 

o Meaning Of Life Questionnaire.pdf

The meaning of Life Questionnaire zal je inzicht geven 

in hoe jij vandaag je gevoel van zingeving of je 

‘eudaimonisch geluk’ beleeft.

o Satisfaction with Life Scale .pdf

De Satisfaction with Life Scale is een instrument dat je 

tevredenheid met je huidige levensomstandigheden, 

of je ‘hedonistisch geluk’ onderzoekt. 

https://anneliesharvent.be/meaning-of-life-questionnaire/
https://anneliesharvent.be/satisfaction-with-life-scale-swls/


Opdracht

Geef dit onderdeel een cijfer van 1 tot 10 

om aan te geven hoe tevreden je bent 

over dit stuk van je leven (1 = absoluut niet 

tevreden en 10 = zeer tevreden). 

Kies een levensdomein waarmee je met je ikigai aan de slag wil. 



Reflecteer dan over volgende vragen:



Pak een pen en schrijf op: “Iets wat ik over mijzelf/de wereld geloof is……” Laat je 

gedachten de vrije loop en vul aan. Oordeel er niet over en censureer jezelf niet. 

Laat alles toe wat naar boven komt, zelfs als het absurd klinkt. 



Kies nu een overtuiging uit waar veel lading 

op zit en die je als belemmerend ervaart. 

Denk dan na over volgende vragen: 

• Op welke vlakken beperkt deze

overtuiging mij in mijn leven? Op welke

vlakken heeft ze me misschien wel vooruit

geholpen? 

• Hoe ben ik eraan geraakt? Heb ik ooit

bewust gekozen om dit te geloven? Vanuit

welke drijfveer dan? 

• Wie zou ik zijn zonder deze overtuiging?

• Sta ik open voor een andere zienswijze? 

Wat zou ik dan liever willen aannemen? 



Literatuur

Kan je niet wachten om alvast meer te weten te 
komen over ikigai? 

Dan kan ik je alvast deze boeken aanraden: 

• ‘Ikigai. De Japanse wijze om het doel van je leven te 
ontdekken’ door Ken Mogi

• ‘Ikigai. De Japanse geheimen voor een lang, gezond en 
gelukkig leven’ door Héctor Garcia en Francesc Miralles

• ‘Vind je ikigai’ door Héctor Garcia en Francesc Miralles

• ‘Vind je ikigai in 12 weken. Het Japanse geheim om je ware 
zelf te ontdekken en gelukkig te leven.’ Door Caroline de 
Surnay

• ‘In het spoor van ikigai’ door Christina van Geel

Tot slot ook wel leuk: nog een kort filmpje over ikigai dat 
Nescafé maakte ☺

https://www.youtube.com/watch?v=_X7LQZXllUk


Meer info:

anneliesharvent.be

https://anneliesharvent.be/
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