
  



 
 

 
 
 
Je hoofd en je hart zitten vol. Met ideeën, gevoelens, gedachten, plannen en wensen. Je draait een 
tijdje mee en volgens de handleiding van het leven kun je een aantal zaken ‘afvinken’. Huisje, 
boompje, beestje. Of juist niet. Zit daar de frustratie of de wens? Alleen hoe kun je dat voor elkaar 
krijgen. Je weet het wel, maar durft het niet. Wat je denkt en voelt komt niet overeen met wat je 
doet. Of juist omgekeerd. Met alle mentale en of fysieke gevolgen van dien. En dan hebben we het 
nog niet gehad over hoe de tijd te verdelen tussen je partner, gezin en vrienden. Om deze de 
aandacht te geven die ze verdienen. Laat staan tijd en aandacht voor jezelf, op emotioneel, 
energetisch, fysiek en cognitief gebied. Je balanceert tussen wat je denkt en voelt. De dingen die je 
doet, komen die daarmee overeen?   
 
 
Wat nou als jij met richting, rust en energie je eigen leven vormgeeft?  
En daar ook daadwerkelijk in leeft? 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Bij Life Design denk je groot en droom je nog groter. Om dan te leren dat te vertalen naar kleine 
praktische zaken die je morgen meteen kan uitvoeren. Het resultaat van jouw actie draagt bij aan 
jouw volgende stap, omdat jij weet waar jij naar toe wil. En het dan ook daadwerkelijk te doen. Zodat 
je met richting, rust en energie de dingen doet die jij wil doen. 
 
Life Design is voor iemand met plannen, ideeën en dromen. Je bent ondernemend en jij wil de 
touwtjes zelf in handen hebben om dat waar te maken! Je bent opzoek naar inspiratie, inzichten en 
vooral praktische handvatten om de juiste afstemming voor jou te vinden tussen ‘making a living’ en 
‘making a life’! 
 
Life Design bestaat uit 1 Circle of Life, 4 kaders en 12 segmenten.  
De vier kaders zijn:  

1. Persoonlijk: je ontwikkeling op energetisch, emotioneel, cognitief en fysiek gebied. 
2. Prive: de tijd die jij doorbrengt met anderen. 
3. Wat: de praktische zaken. 
4. Actie: de dingen die jij doet. 

De segmenten zijn: Lichaam, Voedsel & Hoofd – Intimiteit, Relaties & Community – Spullen, Tijd & 
Kapitaal – Ontspanning, Geluk & Werk.  
 
Life Design draait om positief egoïsme. Jij stelt vast wat elk segment voor jou betekent, wat de 
waarde van het segment voor jou inhoud en wat de impact van dat segment op jou leven mag zijn. 
Life Design leert je deze segmenten zo af te stemmen, zodat het past precies zoals jij dat wil. 
 
Opbrengst 

- Bewustzijn van wat jij wil op werk, privé en persoonlijk gebied. 
- Afstemming en verbinding tussen je werk, privé en persoonlijk gebied. 
- Afstemming en verbinding tussen je financiën, tijd besteding en energie level. 
- Geen schuldgevoel bij momenten waarop je ‘niets aan het doen bent’.  
- Concrete en kleine actiepunten, waarvan het resultaat bijdraagt aan datgene wat jij wil. 
- Inventarisatie van wat je nu hebt om als vertrekpunt te gebruiken om in actie te komen.  
- Redenen om ja te zeggen voor jezelf. 

 

 



 
 
Recensies 
Tijdens de sessie met jou ervoer ik je als ondersteunend, open, betrokken, oordeelloos, respectvol en 
lief. Vol met zachte energie bleef je vragen stellen die mij hielpen om een plan te maken. Ik werd 
vrolijk van het overzicht in mijn leven dat jouw strategie brengt en nu heb ik een helder stappenplan, 
waarmee ik aan de slag kan. Daarnaast heb ik nu ook inzicht in wie mij hierbij kan helpen en dat 
stimuleert mij. Je hebt mij geïnspireerd en ik wil dit iedereen aanraden. 
 

 
 
Er is veel om te laten bezinken en over te denken. Ik ben erg dankbaar voor het gesprek, dat ik, 
ondanks mijn weerstand, aan ben gegaan. Ik zou oppervlakkig kunnen zeggen dat we aan mijn 
zelfvertrouwen hebben gewerkt. Maar het gaat dieper dan dat. Het zorgt ervoor dat mijn (levens)doel 
op een goede manier verankerd zal worden in mijn ziel. 

 

 
 
Ik heb het als zeer waardevol ervaren en zo ervaar ik het nog. Het werkt nog door, er is iets veranderd 
in mijn vertrouwen naar mezelf en wat er allemaal mogelijk is. Daar hebben de met respect 
afgevuurde vragen een grote bijdrage aan geleverd! Jacob is rustig, vol kennis, zelfverzekerd, helder, 
vol respect tijdens het samen zijn. Ook was humor een aanwezige factor die maakte dat de ruim 3 uur 
omvlogen en ik naar hem maar bovenal naar mezelf zo open en vrij durfde te zijn! 

 

 
 
Ik vond je ontspannen, waardoor ik me uitgenodigd voelde om mee te wandelen. 
Ik vond je geduldig, waardoor ik ruimte voelde mijn aandacht op mezelf te houden, mijn proces. 
Ik vond je 'zonder oordeel', waardoor ik me veilig voelde mijn gedachtegangen, overwegingen (en 
mijn kwaliteiten) met je te delen. 
Ik vond je opmerkzaam, waardoor ik me serieus genomen voelde en waardoor ik me gezien voelde. 
Ik vond je 'zonder (ongewenste) oplossingen', waardoor ik me gesterkt voelde in de oplossingen en 
ideeën die ik zelf aandroeg. 
Ik vond je licht, waardoor ik mezelf ook herkende. 
  



 
 
 

 

Jacob van Hoek (1983) is een Life Designer. Hij 
helpt jou je eigen leven vorm te geven, zoals jij 
wil dat dat er uit komt te zien. Door vragen te 
stellen maakt hij je wakker, zodat je kan 
beginnen met dromen. Met alleen willen kom je 
nergens, Jacob helpt je met het uitzetten van 
een waardevolle route. Zodat jij weet welke 
stappen je gaat zetten, je energie hebt om 's 
ochtends uit bed te komen, een reden hebt 
(naar anderen toe) om nee te zeggen, je weet 
waarom je de dingen doet die je doet. 

 
 
 
Een ander verhaal, 
 
Als spreker vertelt Jacob over zijn zoektocht naar Lylli, een reis naar licht leven en ondernemen. Hij is 
energiek & nieuwsgierig. Een 'Life Designer' die altijd iets aan het ondernemen is. Met het 
gedachtengoed van de strategie-met-ballen-methode - “Iets doen, voor een ander, waar een ander 
wat aan heeft” onderweg is om de wereld te veroveren met movefulness. Te pas en te onpas doet hij 
dingen, maar wel altijd in beweging om te ervaren hoe het is om (zo) licht mogelijk te leven. Een 
ondernemer, een inspirator en een verteller. Een docent met een verhaal. Een verhaal over mensen, 
het leven, ondernemen en strategie. Vol humor, inzicht en stof tot nadenken. Een man die nog wel 
eens iets vindt, maar dat is weer een ander verhaal. 
 
 
 
 
 
 

 


