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The ultimate measure of a man  
is not where he stands in moments of comfort and 

convenience,  
but where he stands at times of challenge and controversy 

Martin Luther King 
 

Sparkle! 
Geef jezelf en je business 

een stevige boost 

 
Combineer je Passie, talenten en kracht 

en maak een positieve impact op je 
team, business en klanten. 
Vooral tijdens uitdagingen 
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Ondernemend Leiderschap, hoe maak jij hét verschil? 

Maak een omslag in Denken, Durven en Doen. Inspireer collega’s om hetzelfde te doen 
 
Als ondernemer, zelfstandig professional of manager of ben je redelijk succesvol.  
Het gaat vaak goed, maar voel je diep van binnen dat het véél beter kan.  
- Je hebt te weinig impact op beslissers (DMU), terwijl je aanbod staat als een huis 
- Je hebt veel te bieden, maar zet jezelf te weinig in de picture. Je wilt niet pusherig 

overkomen 
- Uitdagende gesprekken met kritische sleutelpersonen verlopen moeizaam  
- Je krijgt recalcitrante teamleden moeilijk mee. Je remt jezelf af en stuurt hen niet bij. 
- Je wilt je team aansporen om dat extra’s te geven, maar je zwakt jezelf af 
- Als emoties oplopen, belangen uiteenlopen of ego’s botsen, laat je het zitten, en zet 

niet door. 
 
Er zit veel meer in je, dan dat er uit komt.  
Je weet drommelsgoed wat je wilt, maar toch. De mening van mensen, maar ook je 
eigen twijfels, beperkende gedachtes en emoties remmen je meer af, dan je lief is. 
Je focus vertroebelt en daardoor benut je jowu passie, talenten en kracht niet genoeg.. 
 
Je loopt daardoor kansen mis.  
Terwijl jij beter weet, blijf je reageren zoals je gewend bent.  
 
Het kriebelt en irriteert. Het wordt hoog tijd, dat je stopt met alles wat energie opslokt.  
Maar wat werkt dan wel?  
 
Neem de heft in eigen handen. Jij bent de krachtbron voor verbetering, vernieuwing 
en verandering 
 
Jij hebt nú al, alle kwaliteiten, talenten en kracht om je grootste uitdagingen te 
overwinnen. 
Maar hoe haal je er uit, wat er in zit?  
 
Door jouw natuurlijke talenten, passie en en authentieke kracht te verzilveren maak 
jij het verschil. Je inspireert hierdoor anderen om hetzelfde te doen.   
 
Hoe kan je nu de horizon afstruinen naar iets nieuws, met je mentale ballast? Terwijl 
je vanuit ondernemend leiderschap juist de katalysator bent voor vernieuwing! 
 
 

  
 
 

 
Its not stress that hurts us. It’s our reaction to it. 

Hans Seyle 
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Ik een GameChanger? Doe ‘s normaal 

Nee je hoeft geen Elon Musk te zijn. Noch Steve Jobs, Jeff Bezos, Richard Branson, 
Jonathan Ive, Eric Ries of Ingvar Kamprad.  
Je hoeft alleen Authentiek te zijn. Je talenten en kracht optimaal benutten, en 100% 
durven gaan voor waar je in gelooft. om daarmee hét verschil te maken 
 
Screw the Status Quo 
Te vaak accepteren we de status quo als een voldongen feit. We houden vast aan 
het oude vertrouwde, dat veilig voelt, terwijl deze niet meer voldoet 
Vaak zijn onze ingesleten gewoontes niet meer toereikend om effectief om te gaan 
met continue uitdagingen, veeleisende klanten en veranderende vraag van de markt  
Negatieve ervaringen en emoties uit het verleden, saboteren onze ideale toekomst 
 
Screw it, Just do it (Sir Richard Branson) 
Als Gamechanger breng je een verassende, positieve wending in problemen. Je zet 
een vliegwiel in werking, waardoor je verbetering en vernieuwing activeert. 
 
But Why Bother? Waarom zou ik mijn nek uitsteken? 
Omdat jouw input nét dát verschil maakt.  
⁃ Jouw ongevraagde advies kan juist nét dat 10% van het team activeren, 

waardoor de stille meerderheid eindelijk iets nieuws durft te ondernemen. 
⁃ Jouw feedback kan nét dat zetje geven aan een ‘recalcitrante’ teamlid, 

waardoor hij zich niet meer negatief uitlaat over alles en iedereen. 
⁃ Jouw call-to-action (pitch!) kan nét die investeerder over de streep trekken, 

waardoor anderen volgen. 
⁃ Jouw feedback heeft als effect dat een super-arrogante sleutelpersoon, zich 

minder als alfa-mannetje gedraagt. 

⁃ Door jouw nek uit te steken, geef jij juist aan dat 20% van het team nét dat 
extra's. Als alle enthousiasme en fut eruit is geslagen 

 
 
 

 
 
 

If your actions inspire others to dream more,  
learn more, do more and  

become more,  
you are a leader. 

John Quincy Adams  
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Jouw rol vanuit Ondernemend Leiderschap. Aanjager. Katalysator.  

In onze visie betekent Persoonlijk Leiderschap 
⁃ Leiding geven aan jezelf: je stuurt uit eigen initiatief je gedrag bij om het gewenste 

effect en de afgesproken resultaten te bereiken bij collega’s en klanten. 
⁃ Resultaatgericht zijn: collega’s en klanten herkennen in jouw gedrag en je resultaten 

de belofte aan klanten.  
⁃ Eigenaarschap nemen: je coacht jezelf om je mindset, attitude en gedrag in lijn te 

brengen met de Why, je Purpose en uitdagende doelen.  
⁃ Effectief, empathisch en in je kracht zijn in cruciale situaties waar je tegenop ziet: als 

ego’s botsen, als belangen strijdig zijn, meningen verschillen en emoties oplopen. 
⁃ Een continu leerproces: je neemt de regie over je eigen groeiproces door feedback te 

vragen van sleutelpersonen om jezelf bij te sturen. 
 
Ondernemend betekent dat: 
- Je kansen ziet, creëert en durft te grijpen. Zonder je te laten afremmen door 

twijfels of negatieve gedachtes.  
- Als het onverhoopt fout loopt, veer je snel op, leer je van je falen en ga je weer 

vol energie aan de slag. Sterker en wijzer.  
- Je falen ervaart je als leren. FAIL: First Attempt In Learning. 

By the way, zonder falen, geen groots succes. That’s the Deal 
 
Authentieke Kracht 
Je krijgt mensen alleen mee met authentiek leiderschapsgedrag: men kijken naar 
wat je doet en niet zozeer naar wat je zegt. Wat je doet en laat zien, bepaalt hoe 
mensen jouw leiderschap ervaren. 
 
⁃ Ben je ontspannen en werk je vanuit je talenten, passie en kracht?  
⁃ Ga je 100% voor waar je in gelooft? 
⁃ Laat je jezelf zien, met al je kwaliteiten, talenten en kracht?  
⁃ Geef jij het juiste voorbeeld over hoe je met moed met uitdagingen omgaat? 
 
Draag daarom jouw Purpose inspirerend uit in wat je zegt en doet.  
Doe waar je in gelooft. Stroop je mouwen op en gaat uitdagingen aan. Vier samen 
successen, geef feedback als het beter kan, en bespreekt kwetsbaar je tegenslagen.  
Door jezelf te zijn, met al je kwaliteiten en kracht, maar ook je onvermogen, benut je 
alle kansen om mensen mee te krijgen. Omdat mensen vertrouwen in je hebben als 
mens. 
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Sta je op een kruispunt? 

Misschien heb jij ook wat tegenslagen achter de rug. Grotere of een reeks kleinere.  
Zakelijk of privé.  
Tegenslagen in het verleden, hebben je murw geslagen. de fut is er uit 
 
Of het gaat redelijk goed. Maar toch voel je al langer een ongemak. Alsof iets 
kriebelt. Op zakelijk of privé vlak. 
 
Of je doet het nu zelfs heel goed. Maar je weet dat je véél meer kan.  
Iets remt je (onbewust) af. 
Je stel je initiatief te vaak uit. Je stelt geen grenzen.  
 
I’ve been there, done that. Ik heb al dat bovenstaande meegemaakt. En door schade 
en schande geleerd hoe ik mezelf moet coachen om mijn grootste uitdagingen te 
overwinnen. 
 
En als ik het kan, kan jij het ook!! 
 
Gelukkig ben je ervan overtuigd dat er veel meer in je zit, dan dat er nu uit komt. 
Maar hoe haal je eruit wat er in zit? 
 
Te vaak verval je in de ingesleten manier van denken en doen, een ‘denk-en-doe’-
strategie die je afremt. Vanuit deze groeven komt weinig nieuws. Je blijft hetzelfde 
doen dat je altijd al hebt gedaan.  
 
Key Person of Influence 
Als je die kans durft te pakken, en doorgroeit, word je een Key Person of Influence. 
Want mensen waarderen je des te meer, als je uit eigen ervaring praat. Als je 
eigenhandig je grootste uitdagingen hebt overwonnen. Door Moed.  
 
Moed is: ondank twijfels en onzekerheden, toch actie durven nemen. Datgene doen, 
‘that scares the sh*t out of you. 
 
Omdenken en positief denken, zetten geen zoden aan de dijk. Als je bij denken, 
praten en overwegen blijft. En geen gedurfde acties neemt. 
Gelukkig zit moed in ons DNA verankerd. Moed is je onbenutte kracht. Je moed is 
alleen latent aanwezig. Moed, lef is net een spier, hoe meer je deze gebruikt, hoe 
krachtiger het wordt. Leren daarom meer durven doen.  
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Het heft weer in eigen handen nemen in 5 stappen  

Te vaak verval je in een ingesleten manier van denken en doen, die je afremt. Vanuit 
deze groeven komt weinig nieuws. Je blijft hetzelfde doen dat je altijd al hebt gedaan.  
 
Terwijl je weet dat het veel beter kan. Je laat je te veel verleiden door dagelijkse 
brandjes, weerstand, hersenspinsels en confrontaties. 
 
Hoe zorg je dat je, ondanks alle ‘drama’s’ gefocust en koersvast vanuit jouw rol als 
ondernemend leiderschap blijft denken, durven en doen? 
 
Gelukkig heb je nu al alle talenten en kracht om je grootste uitdagingen te 
overwinnen. Maar hoe verzilver je deze onbenutte talenten?  
 
5 stappen om sneller door te groeien 
Met deze 5 stappen zet het vliegwiel in gang om sneller door te groeien. 
 
1. Kies  

Beslis om de allerbeste versie van jezelf te worden. Neem geen genoegen met 
minder.  
 

2. Focus.  
Wat wil je bereiken, wat zijn je idealen: werk en privé?  
Waarom doe je wat je doet (Purpose), welke bijzonder meerwaarde lever je aan 
je team en klanten? Hoe ga je jezelf ontwikkelen om je idealen waar te maken?  

 
3. Durf.  

Toon lef. Meer van hetzelfde helpt niet. Wees kwetsbaar. Wees moedig: durf 
ondanks twijfels toch geïnspireerd actie te ondernemen. 
 

4. Doen.  
Screw it. Just do it. Welk gedrag is cruciaal om succesvol te zijn als 
ondernemend leider? Hoe maak jij het verschil? Neem geïnspireerd actie.  
 

5. Groei sneller door.  
Reflecteer. Vraag feedback. Wat gaat goed, wat kan beter? Wat ga je anders of 
beter doen?  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Your Playing Small, doesn’t serve the world 
Marianne Deborah Williamson 
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Kies 

 
Als je hoofd overloopt, kan je je niet focussen. Je bent minder enthousiast en 
energiek om mensen te inspireren.  
Niemand volgt een stresskip. 
 
Als je geen regie voert over jezelf, hoe kan je dat dan aan anderen leren? 
 
Succesvol leidinggeven kan alleen als je eerst leidinggeeft aan jezelf. Persoonlijk 
leiderschap is de sleutel tot succes. 
 
Als je niet enthousiast bent over je resultaten en de impact die je hebt op 
medewerkers en je team, kies er dan voor jezelf te coachen.  
 
“Hoe ga je anders denken, hoe wil je je voelen en wat ga je anders doen,  
om weer enthousiast te zijn over je rol en impact als coachend leider?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

Man’s main task in life is to give birth to himself,  
to become what he potentially is.  

The most important product of his effort is  
his own personality.   

Erich Fromm 
 
 
 
 
 

! Marvin Sutherland ! 

 

PERSONAL POWER: VERSTERK JE MINDSET  
Maak een omslag in denken, durven en doen 
Je denken, voelen en doen, hangen nauw met elkaar samen. Hoe je denkt en voelt, 
bepaalt je overtuigingskracht, je daadkracht, empathie en veerkracht. Deze bepalen hoe je 
uitdagende gesprekken voert en omgaat met tegenslagen 
 
• Beperkende overtuigingen remmen je af in je gedrag, je prestaties en je groei.  
• Bekrachtigende overtuigingen geven je moed, lef, daadkracht, enthousiasme, 

optimisme en veerkracht. 

“Het is onmogelijk", zei trots 
"Het is riskant", zei ervaring 

"Het is zinloos", zei het verstand 
"Geef het een kans", fluisterde het hart 

TWEAK JE MINDSET  
- Welke belemmerende overtuigingen remmen je af?  
- Waar krijg je ruimte voor als je deze loslaat? 
 
 
 
 
 
- Welke bekrachtigende overtuigingen helpen je om succesvoller te zijn?  
- Hoe ga je deze elke dag sterker maken? 
 
 
 
 
   

 
 
Beperkende overtuigingen die je afremmen zijn: 

1.  Ik ben niet goed genoeg om uitdagende klanten te overtuigen. 
2. Ik ben bang om iets verkeerd te zeggen of te doen. 
3. Klanten zitten niet op mij te wachten 
4. Ik wil niet pushy zijn 
5. If I lose, I’m a loser. 
6. Wat zullen mensen van mij zeggen (denken)? 
7. Wij zijn te duur 

 
Bekrachtigende overtuigingen geven je moed, daadkracht, optimisme en veerkracht  

1. Ik heb – nu al - alles in mij om succesvol te zijn 
2. Ik kan nooit falen. Ik win of ik leer iets nieuws 
3. Ik ben liever een Pietje Bel, dan een Calimero. 
4. Het grootste risico in het leven is om geen risico te nemen. 
5. Ik doe waar ik in geloof. De rest is afleiding. 
6. Wat er dan ook gebeurt (in een gesprek met een klant), ik kan het aan. 
7. Ik ben elke dag positief, optimistisch, gepassioneerd en blij! 
8. Ik neem eigenaarschap voor mijn gedrag en resultaten.  
9. Ik focus op wat ik wel kan  i.p.v. wat ik niet kan 
10. Mijn Why en Passie is sterker dan mijn twijfels.  

 
Whether you think you can, or you think you can't--you're always right.  Henry Ford 

It’s in your moments of decision that your destiny is shaped. Tony Robbins 
 

Werkboek Authentiek Presenteren & Adviseren  
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Empowerment: tweak je mindset  
Maak een omslag in denken, durven en doen 
Je denken, voelen en doen, hangen nauw met elkaar samen.  
Hoe je denkt en voelt, bepaalt je overtuigingskracht, je empathie, je flexibiliteit en je gedrag. 
En dit gedrag bepaalt hoe je een uitdagend gesprek voert en hoe je reageert. En dit gedrag 
bepaalt je resultaten en de relaties met klanten. Je bouwt met je gedrag je reputatie op, of 
breekt deze af.  
 
Beperkende overtuigingen remmen je af in je gedrag, je prestaties en je groei.  
Als je authentieker, succesvoller, daadkrachtiger en invloedrijker wilt zijn, moet je daarvan af. 
Door deze ‘mentale handremmen’ eraf te halen, maak je de weg vrij voor jouw unieke kracht, 
moed, inspiratie en daadkracht.  

1.  Ik kan ben niet goed genoeg om lastige klanten te overtuigen. 
2. Ik ben nu eenmaal zo. 
3. Ik ben bang om iets verkeerd te zeggen/te doen. 
4. Als ik iets niet zeker weet of niet 100% overzie, dan doe ik liever niets. 
5. Ik durf geen risico’s te nemen. Ik speel liever op safe.  
6. If I lose, I’m a loser. 
7. Wat zullen anderen van mij zeggen (denken)? 

 
Bekrachtigende overtuigingen geven je moed, kracht, energie, openheid en optimisme.   

1. Ik heb reeds alles in me om succesvol te zijn in ……. 
2. Ik ben liever een Pietje Bel, dan een Calimero. 
3. Ik creëer mijn eigen succes (geluk). 
4. Het grootste risico in het leven is om geen risico te nemen. 
5. Falen bestaat niet, alleen leerervaring. FAIL = First Attempt In Learning. 
6. Ik handel vanuit mijn visie en doe waar ik in geloof. De rest is afleiding. 
7. Wat er ook gebeurt (in een gesprek met een klant), ik kan het aan. 

 
Daag beperkende overtuigingen  
1. Welke beperkende overtuigingen of gedachtes en negatieve emoties heb je genoteerd? 
2. Wat is het effect van deze belemmerende gedachtes op jouw gevoel? En op je je gedrag? 
3. Zijn de belemmerende gedachtes 100% waar? Altijd?  
4. Wat leveren die beperkende gedachtes jou op? Waar beschermen zij jou tegen? (Wat is de 

positieve intentie?)Wat zou je verliezen als je de belemmerende gedachtes zou loslaten? 
5. Je kan kiezen om deze beperkende gedachtes vast te houden. Of los te laten. Waar kies je 

voor? 
6. Waar krijg je ruimte voor als je deze belemmerende gedachtes loslaat? 
7. Buig deze belemmerende gedachtes positief om. Waardoor je positief voelt over jezelf.  

 

 
Mindset - Overtuigingen 
- Over welke bekrachtigende overtuigingen beschik je al? 
- Welke wil je adopteren of versterken? 
- Welke belemmerende overtuigen ga je loslaten? 
 
 

“Het is onmogelijk", zei trots 
"Het is riskant", zei ervaring 

"Het is zinloos", zei het verstand 
"Geef het een kans", fluisterde het hart 

 

MINDSET 

      Klant 

© Essential Leadership  

Leadership Mindset 
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Persoonlijk leiderschap: duurzaam vernieuwen 

Je gedrag is slechts het topje van de ijsberg.  
Je gedrag wordt vanuit de onderstroom gedreven door je overtuigingen, 
kernwaarden en visie. 
 
Vaak handel je vanuit je Why- visie, passie en positieve overtuigingen.  
Met jouw ‘make it happen’- gedrag pak je uitdagingen voortvarend aan. 
 
Als je tegen je grenzen aanloopt, doe je iets anders dan wat je je hebt voorgenomen.  
 
Ondanks je positieve intenties en beloftes, verval je in oud, ongewenst gedrag. Een 
beperkende mindset en belemmerende overtuigingen en emoties remmen je dan af. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen: 
- Als ik feedback geef, verstoor ik onze relatie 
- Ik kan niet overtuigend presenteren aan recalcitrante managers 
- Het lukt me nooit om …. 
- Ik krijg koppige mensen moeilijk mee 
 
Deze overtuigingen leiden tot emoties zoals twijfels en onzekerheid. Deze remmen je 
af om 100% van jezelf te geven 
 
Welke training of coaching je daarom ook volgt, het is essentieel dat je deze 
‘handremmen’ aanpakt die je onder de oppervlakte beperken.  
Anders blijven deze je saboteren in je positieve intenties.  
 
Neem daarom het heft in eigen handen als coachend leider.  
 
Versterk je mindset en overtuigingen die je inspiratie, optimisme en moed geven. 
Alleen door zelf de regie in handen te nemen, kan je het werk van anderen 
regisseren. 
 
Maar hoe doe je dat dan?  
 

Niveaus in Ontwikkeling 
 

 
 
 
Change will not come if we wait for some other person or some other time. We 

are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.  
Barack Obama 
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Duurzaam groeien 
Je vaardigheden en dit gedrag beschouwen we als het topje van een ijsberg.  
De zichtbare factoren: wat je daadwerkelijk 
zegt, doet en laat zien in je lichaamstaal, 
worden sterk bepaald door wat er onder de 
waterspiegel zit: de onderstroom. 
Onder de oppervlakte word je voor meer 
dan 90%, (onbewust) beïnvloed door je   
- overtuigingen,  
- waarden,  
- drijfveren,  
- emoties, gevoelens en  
- identiteit en je visie.  
Onzichtbare, maar wel impactvolle factoren. 
 
Deze ‘onderstroom’ bepaalt in grote mate 
je gedrag: wat je uiteindelijk zegt en doet. 
Om duurzaam te groeien als professional 
spoor je jouw beperkende overtuigingen 
en emoties in de onderstroom op. Door 
deze positief om te buigen, breng je jouw 
gewenst gedrag in lijn (alignment) met 
deze onderstroom.  
 
Onze uitganspunten voor groei 
Je beschikt over veel meer talenten dan je 
momenteel benut. Je hebt nú al, alle 
kwaliteiten en kracht om je, om je grootste 
uitdagingen te overwinnen.  
Haal eruit wat erin zit. Word bewust van 
wat je van onder de ijsberg drijft in je 
gedrag. Pak de innerlijke ‘handremmen’ in de kern aan. Leer je innerlijke krachtbronnen aan te 
spreken, zoals passie, plezier, inventiviteit en moed door acties te nemen buiten je comfortzone.  
Je overstijgt daarmee stap voor stap je ‘oude’ ingesleten manier van denken, voelen en doen.   
 
Coach jezelf: Personal Empowerment   
Neem eigenaarschap voor je gedrag, de effecten daarvan en je resultaten. Externe gebeurtenissen 
kan je niet controleren. Je kan niet bepalen 
wat mensen doen, hoe uitdagend en 
vervelend zij ook zijn.  
Wat je wel kan bepalen zijn je eigen 
gedachtes, gevoel, emoties en gedrag. Deze 
liggen wél in je cirkel van invloed. 
Je denken, voelen en doen, hangen nauw met 
elkaar samen. Hoe je denkt en voelt bepalen 
je overtuigingskracht, je empathie, je 
flexibiliteit en je gedrag. En dit gedrag bepaalt 
hoe je overkomt en de resultaten die je bereikt.  
Sommige van je denkpatronen (overtuigingen) 
remmen je af in je gedrag en prestaties.  
Als je succesvoller, daadkrachtiger en 
invloedrijker wilt zijn, moet je daarvan af.  
Door deze ‘mentale handremmen’ los te laten, 
je ook belemmerende emoties los. Je maakt de weg vrij voor jouw authentieke kracht, inventiviteit, 
daadkracht en actie.  
 
PE: leren door te doen, al doende leren 
Met PE leer je een omslag te maken in je denken, durven én doen. Je blijft niet in je analyse steken, 
maar neemt in de praktijk actie: learning by doing. Leer gaandeweg jezelf coachen om positiever en 
krachtiger te zijn. Je gaat je open en zelfverzekerder voelen, door een switch in Denken, Durven en Doen.  
Focus daarom niet op perfectie, maar op je leerresultaten. Je wordt daardoor elke dag, beter en beter. 

Context : de opdracht en het specifieke type klanten (DISC) 

Gedrag  : wat ik zeg, doe, laat zien: lichaamstaal, oogcontact,  
 mimiek    

Skills      : wat ik kan. Gesprekstechniek, faseren gesprek, LSD 

Intenties : wat ik wil 

Overtuigingen:  Waar ik (onbewust) van overtuigd ben, waar geloof ik in  
                                 (beliefs, mindset) 
 
Waarden:           Wat ik belangrijk vind: respect, groei, oprechtheid, eerlijk  
     zaken doen, openheid, authenticiteit, kwetsbaarheid 
 
(Anti) Waarden: Wat ik (onbewust) vermijd: fouten maken, falen,  

onveilig/hulpeloos voelen, gezichtsverlies, kwetsbaar
 zijn 

 
Emoties:     Onzekerheid, twijfels, angst 
 
Gevoel:       Passie, plezier, zelfvertrouwen, geluk, optimisme, open  

zijn, enthousiasme, durf, moed, lef 
 
Ego:   Aangeleerd ‘onecht’ beeld van jezelf. De Macho, het  

Slachtoffer, de Redder, de Helper 
 
Visie-Zelfbeeld:  Wie ik ben, wie ik wil zijn of wat ik wil betekenen voor  

opdrachtgevers, mijn collega’s. Waar sta ik voor,  
waar ga ik voor (zie: Start with The Why, Simon Sinek) 

Persoonlijk leiderschap 
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Durven 

Benut je moed, lef, durf.  
 
Waarom? 
Je hebt nú al alle kwaliteiten, talenten en kracht in je om je grootste uitdagingen te 
overwinnen.  
 
Je hebt wel durf nodig om anders te denken en te doen dan je gewend bent. Lef om 
je kwetsbaar op te stellen. Moed om actie te ondernemen, ook al twijfel je. Durf de 
vrees los te laten, om fouten te maken en daarmee het gevoel te krijgen dat je 
afgaat, gezichtsverlies lijdt. 
 
Als je buiten het oude vertrouwde, actie onderneemt, prikkel je jouw onbenutte 
talenten en kracht die latent in je aanwezig zijn. Jouw moedige acties buiten je 
comfortzone wakkeren je leerproces aan. Je groeit sneller door.  
De zoveelste ‘skills’ training kan hier niet tegenop! Meer van hetzelfde helpt echt niet.  
 
Maar, hoe spreek je jouw moed nog meer aan? 
 
a. Versterk Ondernemend leiderschap 

Verzilver je rol als inspirator en katalysator van vernieuwing. Jouw Why  en 
Purpose en leiderschap inspireert anderen om dat extra’s te doen. 

 
b. Tweak je mindset  

Buig belemmerende gedachtes die je afremmen om het allerbeste uit jezelf te 
halen om. Want vanuit oude groeven komt weinig nieuws. Maak een omslag in 
je denken, durven en doen.  

 
c. Scherp je ‘denk en doe’ strategieën aan 

Spoor je innerlijke ‘denk – en doe strategieën’ die ineffectief zijn en je saboteren. 
Creëer effectieve die jou helpen om succesvoller te zijn als coachend leider.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courage is not the absence of fear;  
it is the making of action in spite of fear.  

M. Scott Peck 
 
 

 
 
 

©Cranach 
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a. Versterk Ondernemend Leiderschap  
Met ondernemend leiderschap focus je niet alleen op jouw persoonlijke groei, maar 
ook op een mooie, gave ideale toekomst. Dat grootser is dan jezelf. 
Dit punt aan de horizon geeft energie, passie inspiratie.  
 
En als ondernemer, directeur, afdelingshoofd, manager, teamleider of (zelfstandige) 
professional draag jij hieraan bij.   
Leiderschap gaat niet om een functietitel, maar om jouw attitude, actie en bijdrage. 
 
Met leiderschap zijn drie zaken cruciaal voor je succes: 
1. Focus. Welke bijzondere meerwaarde leveren we voor onze klanten? Waarom 

doen we wat we doen? (The Why - Simon Sinek.) Wat zijn de wow-resultaten 
die wij onze (interne) klanten beloven? 
 

2. Coachend leiderschap. Hoe inspireer en coach ik ons team en onze teamleden 
om het allerbeste uit zichzelf te halen? Waardoor zij bijzondere meerwaarde 
creëren voor klanten? En onze beloftes aan hen waarmaken? 

 
3. Persoonlijk leiderschap. Hoe coach ik mezelf om mijn focus vast te houden? 

Hoe blijf ik met mijn voorbeeldgedrag ons team inspireren? Hoe blijf ik ondanks 
alle uitdagingen koersvast? 

 
Praktijk  
Neem jezelf onder de loep en vraag jezelf af: 
- Welk rapportcijfer geef je aan je focus, coachend leiderschap en persoonlijk 

leiderschap? 
- Doorloop je dagelijkse en wekelijkse agenda. Focus je je op de juiste dingen die 

er echt toe doen?  
- Welk percentage van je tijd besteed je aan je visie uitdragen, evaluatie van 

klanttevredenheid en coachen van je team?  
- Investeer je genoeg in jezelf? Benut je jouw talenten, passie en kracht voor de 

volle 100%?  
Wanneer wel, wanneer niet? Wat laat je liggen? Wat helpt je om te excelleren? 
Wat remt je af? 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leadership is the capacity to translate vision into reality.  
Warren Bennis 
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a. Tweak je Mindset 
Onze gedachtes hangen nauw samen met ons gevoel. Ons gevoel bepaalt ons 
gedrag.   
Bepalende gedachtes en gevoelens geven je inspiratie, moed en veerkracht.  
Sommige gedachtes remmen je in een split second af. Zelfs voordat je het doorhebt. 
Daar moet je vanaf. 
Vooral in stressvolle situaties treden deze innerlijke saboteurs op. 
  
Wat zijn jouw uitdagingen als manager? 
Ga eens goed na voor jezelf welke uitdagingen er echt toe doen, zoals: 
- een pijnlijk gesprek met een uitdagend, over-assertief persoon; 
- een collega feedback geven, die steeds in verdediging schiet; 
- leiding die je onder druk zet en vooral kritiek op je heeft; 
- een presentatie aan beslissers, die keihard en sceptisch reageren; 
- een team meekrijgen dat ‘ja zegt, maar nee doet’; 
- een confrontatie die je steeds uit de weg gaat. 
 
Loop jouw grootste uitdagingen na en reflecteer op je ‘innerlijke’ wereld: 
- Welke gedachtes komen op? Hoe denk je over jezelf, over de ander?  
- Wat zeg je, hoe reageer je? Hoe reageren anderen op je? 
- Wat ervaar je, wat voel je? Welke negatieve emoties komen bij je op? 
- Welke beelden komen in je op? Hoe zie je mensen op je reageren? 
 
Deze gedachtes, wat je hoort, ziet en voelt, vormen jouw innerlijke wereld.  
Wat in je omgaat en hoe je de situatie interpreteert bepaalt je gedrag en niet de 
feitelijke situatie. Je gedrag bepaalt vervolgens jouw resultaten en de impact die je 
hebt op collega’s, topleiding en klanten. 
 
Als je niet tevreden bent met je impact en resultaten, tweak dan je mindset.  
Buig beperkende gedachtes om, die je afremmen. Adopteer nieuwe.  
Versterk je mindset die je optimisme, inspiratie, moed en daadkracht geven. 
Transformeer je innerlijke saboteurs in bondgenoten. 
 
Hou het heft in eigen handen. Bepaal zelf hoe je denkt, voelt en wat je doet.   
Draai zelf aan de knopjes. Laat mensen en situaties niet bepalen wie jij bent en hoe 
jij je gedraagt.  
Blaas nieuwe energie in je rol als coachend leider.  
Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Je zet het vliegwiel in gang. Je bent (weer) 
de aanjager, koploper en facilitator voor vernieuwing en verbetering. 

 Your inner world creates your outer world 
 
 

 
 

 
You must learn a new way to think  

before you can master a new way to be.  
Marianne Williamson 

 

! Marvin Sutherland ! 

 

PERSONAL POWER: VERSTERK JE MINDSET  
Maak een omslag in denken, durven en doen 
Je denken, voelen en doen, hangen nauw met elkaar samen. Hoe je denkt en voelt, 
bepaalt je overtuigingskracht, je daadkracht, empathie en veerkracht. Deze bepalen hoe je 
uitdagende gesprekken voert en omgaat met tegenslagen 
 
• Beperkende overtuigingen remmen je af in je gedrag, je prestaties en je groei.  
• Bekrachtigende overtuigingen geven je moed, lef, daadkracht, enthousiasme, 

optimisme en veerkracht. 

“Het is onmogelijk", zei trots 
"Het is riskant", zei ervaring 

"Het is zinloos", zei het verstand 
"Geef het een kans", fluisterde het hart 

TWEAK JE MINDSET  
- Welke belemmerende overtuigingen remmen je af?  
- Waar krijg je ruimte voor als je deze loslaat? 
 
 
 
 
 
- Welke bekrachtigende overtuigingen helpen je om succesvoller te zijn?  
- Hoe ga je deze elke dag sterker maken? 
 
 
 
 
   

 
 
Beperkende overtuigingen die je afremmen zijn: 

1.  Ik ben niet goed genoeg om uitdagende klanten te overtuigen. 
2. Ik ben bang om iets verkeerd te zeggen of te doen. 
3. Klanten zitten niet op mij te wachten 
4. Ik wil niet pushy zijn 
5. If I lose, I’m a loser. 
6. Wat zullen mensen van mij zeggen (denken)? 
7. Wij zijn te duur 

 
Bekrachtigende overtuigingen geven je moed, daadkracht, optimisme en veerkracht  

1. Ik heb – nu al - alles in mij om succesvol te zijn 
2. Ik kan nooit falen. Ik win of ik leer iets nieuws 
3. Ik ben liever een Pietje Bel, dan een Calimero. 
4. Het grootste risico in het leven is om geen risico te nemen. 
5. Ik doe waar ik in geloof. De rest is afleiding. 
6. Wat er dan ook gebeurt (in een gesprek met een klant), ik kan het aan. 
7. Ik ben elke dag positief, optimistisch, gepassioneerd en blij! 
8. Ik neem eigenaarschap voor mijn gedrag en resultaten.  
9. Ik focus op wat ik wel kan  i.p.v. wat ik niet kan 
10. Mijn Why en Passie is sterker dan mijn twijfels.  

 
Whether you think you can, or you think you can't--you're always right.  Henry Ford 

It’s in your moments of decision that your destiny is shaped. Tony Robbins 
 

Werkboek Authentiek Presenteren & Adviseren  
 
 

Essential Leadership !  www.essentialbi.nl  ! marvin@essentialbi.nl   ! Ouderkerk ad Amstel  !  020 4967397 
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Empowerment: tweak je mindset  
Maak een omslag in denken, durven en doen 
Je denken, voelen en doen, hangen nauw met elkaar samen.  
Hoe je denkt en voelt, bepaalt je overtuigingskracht, je empathie, je flexibiliteit en je gedrag. 
En dit gedrag bepaalt hoe je een uitdagend gesprek voert en hoe je reageert. En dit gedrag 
bepaalt je resultaten en de relaties met klanten. Je bouwt met je gedrag je reputatie op, of 
breekt deze af.  
 
Beperkende overtuigingen remmen je af in je gedrag, je prestaties en je groei.  
Als je authentieker, succesvoller, daadkrachtiger en invloedrijker wilt zijn, moet je daarvan af. 
Door deze ‘mentale handremmen’ eraf te halen, maak je de weg vrij voor jouw unieke kracht, 
moed, inspiratie en daadkracht.  

1.  Ik kan ben niet goed genoeg om lastige klanten te overtuigen. 
2. Ik ben nu eenmaal zo. 
3. Ik ben bang om iets verkeerd te zeggen/te doen. 
4. Als ik iets niet zeker weet of niet 100% overzie, dan doe ik liever niets. 
5. Ik durf geen risico’s te nemen. Ik speel liever op safe.  
6. If I lose, I’m a loser. 
7. Wat zullen anderen van mij zeggen (denken)? 

 
Bekrachtigende overtuigingen geven je moed, kracht, energie, openheid en optimisme.   

1. Ik heb reeds alles in me om succesvol te zijn in ……. 
2. Ik ben liever een Pietje Bel, dan een Calimero. 
3. Ik creëer mijn eigen succes (geluk). 
4. Het grootste risico in het leven is om geen risico te nemen. 
5. Falen bestaat niet, alleen leerervaring. FAIL = First Attempt In Learning. 
6. Ik handel vanuit mijn visie en doe waar ik in geloof. De rest is afleiding. 
7. Wat er ook gebeurt (in een gesprek met een klant), ik kan het aan. 

 
Daag beperkende overtuigingen  
1. Welke beperkende overtuigingen of gedachtes en negatieve emoties heb je genoteerd? 
2. Wat is het effect van deze belemmerende gedachtes op jouw gevoel? En op je je gedrag? 
3. Zijn de belemmerende gedachtes 100% waar? Altijd?  
4. Wat leveren die beperkende gedachtes jou op? Waar beschermen zij jou tegen? (Wat is de 

positieve intentie?)Wat zou je verliezen als je de belemmerende gedachtes zou loslaten? 
5. Je kan kiezen om deze beperkende gedachtes vast te houden. Of los te laten. Waar kies je 

voor? 
6. Waar krijg je ruimte voor als je deze belemmerende gedachtes loslaat? 
7. Buig deze belemmerende gedachtes positief om. Waardoor je positief voelt over jezelf.  

 

 
Mindset - Overtuigingen 
- Over welke bekrachtigende overtuigingen beschik je al? 
- Welke wil je adopteren of versterken? 
- Welke belemmerende overtuigen ga je loslaten? 
 
 

“Het is onmogelijk", zei trots 
"Het is riskant", zei ervaring 

"Het is zinloos", zei het verstand 
"Geef het een kans", fluisterde het hart 

 

MINDSET 

      Klant 

© Essential Leadership  
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b. Scherp je ‘denk en doe’ strategieën aan 
Al onze informatie en ervaringen verwerken we op een specifieke manier in ons 
brein. We kiezen vaak een weg, een strategie die ons in het verleden heeft geholpen. 
Om problemen op te lossen en uitdagingen te overwinnen. Een specifieke ‘denk–en-
doe’-strategie.  
Sommige ‘verouderde’ strategieën uit het verleden zijn niet toereikend om huidige 
problemen op te lossen. Uit deze oude groeven komt weinig nieuws.  
 
Voorbeelden van ineffectieve strategieën 
Loop vervelende ervaringen na.  
- Gesprekken die uit de hand zijn gelopen.  
- Confrontaties die zijn geëscaleerd.  
- Een actie die je op het laatste moment niet uitvoerde. Terwijl je zo graag wilde. 
 
In al deze situaties paste je onbewust, een denk-en-doe-strategie toe die niet 
effectief is. Die je saboteerde, Waardoor je meer doet dan waar je hart naar uitgaat.  
 
Hoe dan? 
- Spoor strategieën die ineffectief zijn op; 
- Leer deze ineffectieve strategieën ontkrachten; 
- Formuleer je eigen oplossing, een effectievere denk-en-doe-strategie; 
- Veranker deze successtrategie, leer deze toepassen wanneer jij dat wilt. 
 
Met je nieuwe ‘denk–en-doe’-strategie benut je meer kansen op succes. 
 
Deze ‘succes’-strategie is vaak niet echt nieuw, want hiermee heb je in het verleden 
uitdagingen overwonnen. Onbewust, zonder er te diep bij na te denken. 
 
Je spoort deze ‘succes’-strategie op en zet deze bewust in.  
Je neemt de regie in eigen handen en reageert niet meer als een ongeleid projectiel 
op uitdagende mensen, confrontaties en tegenslagen. 
 

 

 
                  © Sekorkin 

 

 
 

Insanity: doing the same thing over and over again  
and expecting different results. 

Albert Einstein 
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Doen. Screw it. Just do it 
Welk gedrag is essentieel voor succes als coachend leider: jouw cruciaal gedrag. 
 
Versterk je gedrag dat essentieel is om succesvol te zijn. Als inspirator, aanjager, 
facilitator, katalysator en coachend leider.  
 
Juist als situaties ontsporen, impasses dreigen, mensen de kat uit de boom kijken of 
vernieuwing vertragen, wordt van jou als coachend leider verwacht dat je mensen 
een duwtje in de rug geeft.  
 

Je brengt een positieve beweging op gang en helpt je team 
doorpakken. Waardoor je gewaagde doelen realiseert. En 
verwachtingen van klanten overtreft. 
 
Niet door het zoveelste zeepkistverhaal, maar door 
voorbeeldgedrag.  
Geen woorden, maar daden! 
 
 
 

 
Welk gedrag heeft een bijzondere meerwaarde voor je team en klanten? 
- Hoe heb je nu een positieve impact op je team, klanten en resultaten?  
- Hoe maak je met jouw kwaliteiten, talenten en passie hét verschil?  
- Wat waarderen individuele medewerkers, je team en klanten in jou? 
- Welk positief effect heeft jouw gedrag op mensen en projecten? 
 
Wat doe je (nog) niet? 
- Welke gedrag vertoon je nog niet, maar heeft een positief effect op je team, 

projecten of resultaten? 
- Wat stel je uit? Wat doe je te weinig? Wat ga je onbewust uit de weg? 
- Hoe kan je als leider nóg meer bijzondere meerwaarde leveren? 
- Hoe kan jij als coachend leider nog meer hét verschil maken? 
- Hoe wil je zijn of wat wil je betekenen voor je team en klanten? 
 
                   

  
                                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Screw it.  
Just Do it. 

Richard Branson 
 

© Fotolia 
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Leer 

Gebruik zelfreflectie en feedback om je leerproces te versnellen.  
 
1. Durf je kwetsbaar op te stellen.  

- Durf je onvermogen en fouten onder ogen te zien, zonder Calimero-gedrag. 
Laat je ego hierbuiten. 
 

2. Reflecteer op het effect van je gedrag. 
- Wat gaat goed, hoe heb je jouw team en klanten geholpen? Wat waarderen 

zij? En: Wat kan beter?  
 

3. Organiseer feedback. 
- Vraag aan leidinggevenden, collega’s en klanten waar je heel goed in bent en 

wat jouw meerwaarde is.  
- Vraag ook aan hen wat je kan verbeteren om nóg meer meerwaarde te 

creëren. 
- Bedankt hen voor de feedback. Ga niet in discussie, niet bagatelliseren of 

verdedigen. ‘Ja, maar’ werkt contraproductief. 
 

4. Maak een keuze: groei door.  
- Wat ga je meer, minder of anders doen? Wanneer? 
- Wie is jouw stok achter de deur? Wie houdt jou accountable? 
- Waarom is het essentieel om door te groeien? Wat gebeurt er als je niet leert 

van je feedback? 
 
Falen bestaat niet; je kan alleen winnen of leren. FAIL= First Attempt in Learning.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is not the strongest or the most intelligent who will survive  
but those who can best manage change.  

Leon C. Megginson 

 
  

©Odessa 
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Doorbraak en Inspiratie: versnel de groei van jezelf en je business  

Sparkle Groeiversneller: Doorbraak en inspiratie in 3 x 30 Day Challenge 
Je hebt een omslag nodig in denken, durven en doen. Om 100% te gaan voor waar je 
in gelooft.  Met véél meer impact en invloed!  
Jij geeft daardoor een verrassende, creatieve wending aan problemen, tegenslagen, 
lastige gesprekken en presentaties met uitdagende mensen.  
Dat is precies wat jij ervaart in deze workshop. 
 

Laat handremmen los.  
Versterk jouw kracht om uitdagingen te overwinnen: Empowerment! 

Van Analyseren en Praten naar Durven Doen 
 
Veranderen in één dag! 
Ja Maar, kan ik in één dag veranderen? 
Jazeker! Want jij hebt nú al, alle kwaliteiten, kracht en energie om je grootste 
uitdagingen te overwinnen. Maar, hoe haal je er uit, wat er in zit? 
 
Het draait allemaal om hetzelfde: Empowerment. Empowerment valt of staat met jouw 
mindset. Deze bepaalt je gedrag en daarmee jouw moed, daadkracht en invloed.  
 
De volgende stap? 
Je hebt waarschijnlijk al langer gewikt en gewogen. Aan collega’s feedback 
gevraagd en oplossingen uitgewisseld. Jezelf onder de loep genomen. 
 
Beslis of je toe bent aan je volgende stap. Omdat je diep van binnen weet dat er 
véél meer in je zit dan eruit komt.  
 
Je kan als manager of ondernemer vier dingen doen: 
1. Leg in een kosteloos, telefonisch strategische sessie jouw vraagstuk voor en 

we bespreken de mogelijkheden. Stuur een mail om een afspraak in te 
plannen Marvin@essentialbi.nl. Ik bel je via 0655372833  

2. Boek via het secretariaat een gratis 15-minuten coaching met Marvin  
3. Schrijf je meteen in voor de workshop.  
 
Welke optie je dan ook kiest, we helpen je graag. Zónder verkooppraatje.  
 
Wij hoeven jou namelijk niet te overtuigen om verder door te groeien.  
Want pas als je daar bewust voor kiest, gaat het je lukken.  
Jij kiest ook zelf wat het beste bij je past. Wij hoeven dus niets aan jou te verkopen. 

 Niet eindeloos praten en alles 
kapot analyseren en eindeloos 
discussiëren.  
 
Geen lange luister workshops, 
maar krachtige stappen die je zelf 
leert zetten.  
 
Iets anders durven doen. Ontdek 
dat je veel meer kan, dan dat je 
denkt. Praktisch. Pragmatisch. Plezierig.  
 
Onze stijl?  
Interactief, speels, positief confronterend, maar altijd respectvol. 
 

Ben je klaar voor een volgende stap? 
Neem contact op met Marvin: 0655372833 

Stuur een mail: marvin@sparkleworkshop.nl 

Testimonials 
… de neuzen van onze medewerkers dezelfde kant op met  'Jumpstart je team 
in 1 dag'. Met zijn enthousiasme en flexibiliteit waar de mensen het nu nog 
over hebben. De start is gemaakt, men is gemotiveerd en gefocust, met geloof 
en vertrouwen in hunzelf.  Manager HRD Telegraaf Media groep 
 
..He has amazing energy and really made the group comfortable very quickly. 
One of the best team building I ever had. Very approachable and nice to work 
with. He got us all at the top of our mood elevator and fully energized.  
Director Merger & Acquisitions Bpost 
 
….geleerd hoe wij als bedrijf onze grenzen kunnen verleggen. …. veel energie 
en empathie die ieder mens raakt en motiveert.  
Regiomanager Home Care 

….are again emphasised by him as important factors for stakeholder 
management.  
Global Operations Performance manager Danone 

Zij gaan de diepte in en dringen tot de kern van het individu door. Vanuit de 
kern is het moeilijker om te veranderen, maar de veranderingen zijn blijvend.  
Afdelingshoofd Hypotheken 

 


