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12  geheimen 
van invloedrijke 
leiders.
Verzameld tijdens 20 jaar 
praktijk ervaring.

Het ultieme zakelijke voordeel voor leidinggevenden die willen leren hoe 
ze effectief, accuraat en overtuigend kunnen produceren/communiceren.
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BELANGRIJK!

INLEIDING

Ongetwijfeld zal het voor jou niets nieuws zijn dat 
leiderschap niet alleen maar draait om zogenaamde 
managementvaardigheden. 
Het gaat vooral ook over de mens die jij, als leider, bent. 
Althans, dit is een van de overtuigingen waarmee jij je 
leidinggevende positie ingenomen hebt. 
Je schrikt dan ook niet wanneer je de volgende 
oneliner leest:

“De persoonlijkheid van de leider 
is bepalend voor de resultaten 
die hij of zij behaalt.”

Dit is immers een oneliner die jouw overtuiging volledig 
onderstreept. 
Laat ons voorop stellen dat ik dit document niet 
geschreven heb voor leidinggevenden die zijn of haar 
managementvaardigheden nog onder de knie moeten 
krijgen. Die nog volop lerende en ontdekkende zijn. 
Nee, ik heb dit geschreven voor leidinggevenden die 
het fietsen reeds vaardig zijn. Die grosso modo goed 
weten te plannen, te delegeren, te monitoren. Die in 
staat zijn te beslissen en concrete resultaten te boeken. 

Voldoe jij aan deze criteria en weet jij, in de vergelijking 
met jouw voorbeeldfiguren rondom leiderschap, dat er 
meer moet zijn tussen hemel en aarde?...
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JE BENT 
HIER AAN 
HET JUISTE 
ADRES

En als je je herkent in knelpunten als: 
• het hebben van een gebrek aan

passie voor het leiderschapsvak;
• het lekken van energie als

gevolg van sleur en/of irritatie
richting de mensen om je heen;

• het lastig vinden om bepaalde
mensen te (blijven) boeien en
binden;

• het ervaren van een gebrek aan
onafhankelijke reflectie op je
communicatieve vaardigheden.

Dan durf ik te wedden dat mijn 
verhaal ook mogelijk interessant 
is voor jou. Volgens mij ben jij 
toe aan een volgende stap in je 
leidinggevende carrière. 

Laat ik vooropstellen dat ik hier niet 
bespreek wat leiderschap nu precies 
is. Noch ga ik me wagen aan een 
bespreking van wat de wetenschap 
erover zegt en wat eventuele 

kritieken hierop zouden kunnen zijn. 
Het doel van mijn uiteenzetting over 
leiderschap is om je mee te nemen 
in de onderliggende psychologie- en 
gedragspatronen die ten grondslag 
liggen aan succesvol leiderschap.
Dit doe ik aan de hand van een paar 
key-insights. Zo kennen faal- en 
succesverhalen een gedragspatroon. 
Ik wil je kennis laten maken met 
12 stappen waarmee je meer uit je 
leiderschap kunt halen. Tenslotte 
hoop ik aan te tonen dat psychologie 
van belang is om een architect van je 
eigen succes te zijn.
Op dit punt vraag je je wellicht af wat 
dit je allemaal zal opleveren. Dragen 
bovenstaande inzichten bij aan “leuk 
werk” en brengt het je werk in balans 
met je privéleven? Ook namens 
meerdere leidinggevenden kan ik 
deze vraag met een volmondige “Ja” 
beantwoorden.
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DE VRAAG IS ECHTER:
BEN JIJ HIER ECHT IN 
ÏNTERESSEERD?

Als ook jouw antwoord “ja” is, neem ik je graag mee in mijn 
ervaringen. Dan geef ik je een kijkje in mijn keuken. Er zijn 
bepaalde stappen die wij gebruiken bij klanten die als ambitie 
hebben om hun leiderschap een nieuwe dimensie te geven.
Misschien is het goed om mezelf eerst aan je voor te stellen, 
voor we verder de diepte ingaan.

Ik ben Marijn Dane, getrouwd 
met Hugo, moeder van 
drie fantastische dochters. 
Iedere zondag sta ik om 
09.00 met mijn hond op een 
verzamelplaats in Hattem, om 
net iets onder de 10 kilometer 
te canicrossen. Een hulpmotor 
in het dagelijks leven is altijd 
prettig, nietwaar ;-)?
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In 1998 heb ik Axis Consultancy opgericht. Samen met Hugo en mijn team 
help ik leidinggevenden met het ontwikkelen van zichzelf, hun organisatie, en/
of hun team. Hierbij passeren allerlei bedrijfskundige vaardigheden de revue. 

10 jaar later, in 2008, is daar de NLP School bijgekomen. Deze is speciaal en 
exclusief voor leidinggevenden. Op een dag besefte ik dat leidinggevenden 
in staat zijn veel meer plezier en ontspanning te ervaren wanneer er 
bepaalde psychologische kennis en kunde aanwezig is. Hier heb ik verder op 
voortgebouwd, met de NLP School als resultaat.

In al die jaren heb ik duizenden leidinggevenden verder mogen helpen en vol 
trots mogen aanschouwen hoe zij stuk voor stuk hun gewenste resultaten 
behaalden. Dit heeft geleid tot een gemiddelde waardering van een 9+ voor 
mijn trainingen en (executive) coaching.

Nu, na zoveel tijd, durf ik te zeggen dat ik in 95% van de gevallen goed weet 
wat werkt - maar ook zeker wat niet werkt.

Mijn achtergrond in bedrijfskundige processen en trainingsvaardigheden 
daargelaten, durf ik te stellen dat deze psychologische kennis en kunde mijn 
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eigen werkwijze enorm veranderd heeft. Twaalf jaar geleden keek iemand mij 
in de ogen en vertelde me, ‘it will change the way you do business forever’, en 
ik kan volmondig beamen dat dit het zeker gedaan heeft. 

Nu zal ik absoluut niet de eerste bedrijfskundige zijn die zegt dat het toepassen 
en verdiepen van psychologische kennis en kunde erg nuttig is voor het 
ontwikkelen van je eigen stijl van leiderschap. Het vergaren van dergelijke 
inzichten en het je eigen maken ervan is een bewezen manier om je charisma 
en impact als leidinggevende te vergroten.

Van huis uit heb ik deze interesse meegekregen om me te verdiepen in de 
psychologische methodieken. Mijn grootste inspiratiebron was mijn moeder, 
kinderarts en later uitzonderlijk succesvol in de jeugdzorg, bij het faciliteren 
in terugplaatsing. Deze thuisomgeving sloot goed aan bij mijn aangeboren 
nieuwsgierigheid naar antwoorden op eindeloze vragen als: kan het makkelijker 
of beter of sneller of anders of meer samen of bewuster of meer overtuigd of 
met meer passie... en hoe dan? Pure nieuwsgierigheid, dus.

Daarin hebben we iets gemeen. Ik denk namelijk dat jij dit ook hebt… Dat blijkt 
wel uit het feit dat je klikte en dit nu leest.

Hartelijke groet,

Jouw leiderschapscoach. Samen komen we een stapje verder,

Marijn ;-)
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Ik vind dat we in een bijzondere tijd 
leven! 

Het is een  tijd  waarin we veel 
succesverhalen horen. Tegelijkertijd 
bereiken ons ook vele verhalen waarin 
iets faliekant mis ging. Burn-out gevallen 
vliegen ons om de oren, failissementen, 
stakingen, depressies, algehele 
ontevredenheid... 

Ook als dit de faal- of succesverhalen van 
anderen zijn, beïnvloeden ze ons gedrag 
als leidinggevende wel degelijk. 

Gevoelens van angst, jaloezie en 
onzekerheid na het vernemen van weer 
zo’n verhaal zijn ons dan ook absoluut 
niet vreemd, als we weer eens goed in de 
spiegel kijken. 

Beïnvloedt het mijn gedrag echt?

Veel mensen zetten hier hun vraagtekens 
bij. Hoe kan het lezen of horen van 
dergelijke verhalen mij helpen in het 
realiseren van mijn persoonlijke wensen 
en doelen? 

Wel, dit kan op verschillende manieren. Ik 
noem er maar een paar.

FAAL- EN 
SUCCESVERHALEN 
KENNEN EEN 
GEDRAGSPATROON
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1. Angst motiveert mensen 
 
Een ding is in mijn branche zeker: angst is een goede motivator. De 
behoefte aan persoonlijkheidstrainingen neemt alleen al hierdoor flink 
toe. Nieuwe management- en leiderschapstrainingen schieten als 
paddenstoelen uit de grond, omdat veel leidinggevenden nu eenmaal 
zoeken naar informatie, houvast, en een oplossing voor dergelijke 
negatieve gevoelens. We willen niet falen, maar succesvol zijn.

2. Empathisch gedrag: helpt het je medewerker? 
 
Vaak knikt iedereen dan instemmend. Maar weet je überhaupt wat er 
in je brein aan vooraf gaat om daadwerkelijk empathisch gedrag te 
tonen? Dat is dus echt megaveel. Precies daarom komt het er soms 
zo gekunsteld uit. Zulk gekunstelde gedrag wekt dan soms ook weer 
wantrouwen op. Hierdoor kan het doel dat je gesteld had, bijvoorbeeld 
meer respect en vertrouwen naar elkaar toe, compleet in duigen vallen.  
 
Het na-apen van een succesverhaal waarbij het accent op het belang 
van empathie ligt, pakt niet altijd goed uit. Neem dit voorbeeld van een 
cliënt die ik onlangs tegenkwam in mijn praktijk. In de training op de hei 
heeft de betreffende leidinggevende te horen gekregen dat hij/zij heel 
goed kan luisteren en heel hoog op empathie scoort. Een geweldige 
student! Echter bleek dat tijdens een vergadering op het werk deze 
persoon 90% van de beschikbare tijd vulde.  
 
Hier gaat het wat mij betreft goed mis. Zodra een leidinggevende tegen 
mij zegt dat hij/zij goed kan luisteren, hoog op empathie scoort versus 
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non-stop zenden, en hierbij zelf geen discreprantie ontdekt. In mijn ogen 
wordt er dan een succesverhaal nagestreefd dat nog helemaal niet in zijn/
haar DNA zit.  

Het gevolg? De leidinggevende ontwikkelt veelal vanuit eigen 
onwetendheid een onderstroom van wantrouwen onder zijn/haar 
medewerkers. Hij/zij heeft geen idee wat wel werkt, maar weet wel zeker 
dat er íets is dat niet werkt. Ik heb al meerdere van zulke leidinggevenden 
oprecht welkom mogen heten in mijn trainingsruimte om samen te 
werken aan authentiek leiderschap.

3. Empatisch gedrag: helpt het de leider/medewerker?

Hier wil ik nog een geheel ander punt aan toevoegen. Wanneer
leiderschap wél oprecht empathisch is, wordt dat dan ook op een
resultaatgerichte wijze verwerkt door de ontvanger? Roept het
gedachten op als “Oh, heerlijk, mijn luisterende en empathische leider
begrijpt me zo goed!”

Dit is kenmerkend gedrag van een opgeluchte medewerker of collega. Zo
staat gedrag onder het mom van “we begrijpen elkaar” recht tegenover
gedrag met een onderhandelend aspect. Dit is veel zakelijker en focust
op de feiten. Wie doet wat, en wanneer?

Als je niet oppast, loopt dit erop uit dat jij, als leidinggevende, het plan
van aanpak dicteert. En loop je naar het eind toe de grootste kans
dat jij het niet goed hebt gedaan. Bedrijfskundige en psychologische
lessen; waaronder het leren een minder belerende positie in te nemen,
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te maken
en schaamteloos te delegeren worden in mijn praktijk door zulke
leidinggevenden als een spons opgenomen.

4. Vaardigheid ontwikkelen in falen en succes

Deze laatste manier waarop faal- en succesverhalen ons beïnvloeden is
van een heel ander kaliber. Vaak is dit het punt waarmee leidinggevenden
bij mij komen. Dit zijn leidinggevenden die alle managementvaardigheden
onder de knie hebben. Hun vraag luidt bijvoorbeeld, “Wat kan ik
nog aan vaardigheden bijleren om goed met mezelf en/of anderen te
communiceren?”
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Deze en soortgelijke vragen vertaal ik naar een doelstelling om een 
topper te worden in onderhandelen en te heronderhandelen om tot win-
win situatie te komen. 
 
Ik denk zelf dat ik de meeste waarde toevoeg voor leidinggevenden die 
zoeken naar dit vierde punt. Degene die het beste kan communiceren 
en weet te onderhandelen naar een win-win is succesvoller.  
 
Vanuit het perspectief van ‘onderhandelen voor een win-win’ kun je 
ook kritisch kijken naar mensen met een burn-out versus mensen 
die werk en privé in balans hebben. Burn-out mensen zijn veelal hun 
grenzen ver voorbij gegaan. Misschien wel omdat hen niet geleerd is te 
onderhandelen voor een win-win. Zo hebben zij hier geen intuïtie voor 
ontwikkeld.

Weet dat zij die de kunst beheersen van het communiceren en onderhandelen 
voor een win-win, doorgaans de beste banen krijgen, de meest effectieve 
leidinggevenden zijn, het minst in echtscheidingen belanden, de beste 
resultaten bereiken in de opvoeding van hun kinderen, het meest zelfverzekerd 
overkomen, en het meest voor de mensheid kunnen betekenen.

Strategische en complexe vraagstukken

Al deze manieren die aantonen hoe faal- en succesverhalen ons kunnen 
beïnvloeden, draaien vaak om een strategischer en dieperliggend vraagstuk; 
bijvoorbeeld gerelateerd aan: 

• Je gemoedstoestand in het moment;

• Eigen normen en waarden;

• Het karakter van de ontvanger;

• Ervaringen uit het verleden;

• Prioritering en belangen.

ZODRA JE MEER GRIP HIEROP KRIJGT, 
HEB JE ECHT EEN WAARDEVOLLE 
VAARDIGHEID GELEERD OM IN TE 
ZETTEN. 
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Mij viel het de afgelopen tijd op dat juist succesvolle leidinggevenden, die 
rustig en gedegen leidinggeven, meer behoefte lijken hebben aan een 
dergelijke strategische aanpak. Dat dit niet iets is dat uit de lucht is komen 
vallen, weet ik wel zeker. Zo kwam ik erachter dat juist zij veel informatie 
verzamelen over:

1. Hoe constructief te beïnvloeden met psychologische 
wetmatigheden. 

2. Hoe oprecht geïnteresseerd te zijn 
in de medemens. 

3. Hoe authentiek en vanuit verbinding resultaatgericht te 
communiceren.

Gedrag aanleren door faal- en succesverhalen

Bovenstaande 3 punten tonen wat mij betreft aan dat deze leidinggevenden 
een gezond, fris boerenverstand hebben als het aankomt op faal- en 
succesverhalen. Het biedt succesvolle mensen de handgrepen om dankzij 
communicatie/onderhandeling tot meer win-win inzichten te komen. Een 
logisch gevolg hiervan is dat er meer bruikbare opties lijken te ‘ontstaan’.

Bij het doorgronden van faal- en succesverhalen is het voor mij altijd het 
interessantst om te zien welke psychologische processen eraan vooraf zijn 
gegaan. Neem nu een voorbeeld van een succesverhaal. 

Iemand die succesvol de ommezwaai van een burn-out naar een gezond 
leven heeft gemaakt, zal je van alles kunnen vertellen over hoe hij/zij die burn-
out opgebouwd heeft. Wat hij/zij absoluut niet meer moet doen en wat hij/
zij juist wel moet doen om te bewerkstelligen dat hij/zij weer in - en weer uit 
- die burn-out situatie raakt. Ze delen kleurrijke verhalen over wat precies het 
verschil maakt tussen die situaties. 

Een terugkerend thema in hun verhalen is hoe zij hun dag anders ingericht 
hebben. Hoe zij hun gedrag, vaardigheden, overtuigingen en identiteitsniveau 
aangepast hebben om te voorkomen dat ze opnieuw in een burn-out raken.

Zo kan je, als je oprecht goed luistert, de succesvolle psychologische 
patronen bestuderen. Dit kun je gebruiken om enkele, met jezelf in verbinding 
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blijvende en logisch voelende, aanpassingen door te voeren; zowel voor je 
eigen persoon als voor je omgeving. Uitgangspunt is dat je leiderschap echt 
‘neemt’. Je gaat voorin de bus zitten en pakt het stuur. Jij rijdt die bus!

Het is een complex gebeuren. Iets wat je niet met één goeroe tooltje oplost. 
Nu wil ik je niet door mijn verhaal ontmoedigen, of je het idee geven dat je het 
zelf maar uit moet zoeken. Dan haak je af. Ik zou hetzelfde doen.

Daarom wil ik mijn onderstaande 12 geheimen op een luchtige manier 
introduceren. Als mensen me vragen wat ik onder leiderschap versta, wil ik 
nog wel eens een grapje maken om het lekker luchtig te houden. 

Wie, denk je, heeft de meeste invloed op een schip? De 
kapitein, de stuurman of de machinist?

Ik kan mensen onderscheiden op basis van hun antwoord. Er zijn, wat mij 
betreft, 4 antwoorden die mogelijk zijn. In de meeste gevallen wordt, na soms 
lang nadenken, gekozen uit de drie personen die ik voorstelde. Al is het echte 
antwoord natuurlijk de architect van het schip. 

De architect heeft invloed op de wendbaarheid, de hoeveelheid lading, de 
communicatievormen (radio, telefoon, intercom), dashboards, een gezellige 
of functionele kantine, et cetera.

Stephen Covey gebruikt om duidelijk te maken wat leiderschap is   
verschillende pakkende oneliners. Deze zullen mijn punt over wat leiderschap 
is verder verduidelijken. 

“MANAGEMENT IS 
NADENKEN; LEIDERSCHAP 
IS VOORDENKEN.”
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Waar Covey zich goed van bewust is, is dat er twee soorten creaties zijn. Je 
hebt een mentale creatie en een fysieke creatie. De kwaliteit van de fysieke 
creatie wordt bepaald door de mentale creatie. Of, zoals Stephen Covey het 
zelf zo mooi verwoordde: 

“BEGIN WITH THE END IN MIND.”
In de geest van highly effective people heb ik over de jaren praktisch 
onderzoek gedaan naar een generieke weg in gedrag, die door succesvolle 
leiders bewandeld wordt. 

Op de leiderschaps highway komen we allemaal obstakels tegen, of, zoals 
je wilt, problemen. Bij elke probleem kom je erachter waar je goed in bent - 
en waar je minder hoog op scoort. Je hebt geleerd dat sommige dingen je 
minder energie kosten. Soms brandt je lamp als vanzelf, terwijl je voor andere 
dingen een lichtknop nodig hebt die je bewust aan moet drukken. 

Weer andere zaken kosten je zoveel energie dat het meer lijkt op een 
bouwlamp, waarvoor je op je knieën onder de werkbank tracht de stekker in 
het stopcontact te duwen. 

Als gevolg van een tekort aan energie heb je wellicht in de loop van de tijd 
geleerd om bepaalde taken uit te besteden. Misschien niet omdat je het niet 
meer kon, maar omdat je zag dat anderen er simpelweg beter in waren en het 
hen veel minder energie kostte. 
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Als je dit doet, ben je al een heel eind op de goede weg. En ja, je hoort het 
me inderdaad zeggen: een heel eind op weg. 

Ik wil je nu vragen om je een beeld te vormen van je gehele organisatie, als 
een architect die alle obstakels/problemen probeert te doorgronden.

Kijk door je wimpers. Probeer te voelen of er een weg is te vinden, de 
befaamde weg van de minste weerstand, waarmee je financieel gezond kan 
zijn terwijl je tevreden medewerkers creëert. 

Als het je niet lukt om een verhaal of gevoel erbij te voelen, ben je al snel 
overgeleverd aan de grillen van de waan van de dag. In de woorden van 
Covey, dan ben je geen leider maar een manager die te kampen heeft met 
een hoge werkdruk en iedere dag opnieuw brandjes aan het blussen is.

Voel je je aangesproken? Blijf dan nog even bij me. Ik weet maar al te goed hoe 
lastig het soms kan zijn om van een afstandje naar jezelf en je medewerkers 
te kijken, zonder een model waar je je enigszins aan vast kunt houden. Ik 
heb daarom een soort actielijstje, die dienst doet als een roadmap of een 
blauwdruk voor je gedrag. 

Ik zal je door dit schema heen praten. Wellicht spiek je even mee op het 12 
geheimen van invloedrijke  leiders schema* om te zien waar we zijn.

*( bladzijde 16)
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Tijdens de weg die je bewandelt als 
leidinggevende, hanteer je soms bewust maar 
veelal onbewust de weg die ik het gedrags-
fundament van leiderschap noem.

Op zulke momenten denk je DE architect te zijn 
van je team of organisatie en wil je weten wat 
het doel is van je team/organisatie. Dan lijkt het 
erop dat je doel optimaal ingericht is om zowel 
financieel als voor je medewerkers een succes 
te zijn.

Herken je deze momenten? Ik wil deze graag 
vrij van andere sores, op een bewuste wijze, 
inplannen. Het is een logisch en fundamenteel 
onderdeel van mijn leiderschapscoaching. 
Daarbij merk ik dat dergelijke momenten ervaren 
leidinggevenden bijna nooit geheel vreemd zijn.

Het is hetzelfde als wanneer je een gezin hebt 
en er zorg voor draagt dat je op vakantie gaat 
en even uit je eigen omgeving weg bent. Denk 
jij op zulke momenten ook niet vaak over na om 
de verhouding werk en privé te verbeteren? Kom 
je zelfs al tot concrete maatregelen die je je 
voorneemt te implementeren?

DE ROADMAP: 
EEN BLAUWDRUK 
OM MEER UIT JE 
LEIDERSCHAP TE 
HALEN

PRAGMATISCH GEZIEN 
IS HET “FUNDAMENT VAN 
LEIDERSCHAPSGEDRAG” 
NIETS ANDERS DAN DE 
CREATIE VAN TIJD.
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Fundament
Door het 1. Opschonen van je activiteiten zul je de vrijgekomen tijd 
kunnen gebruiken om 2 en 3. Ontwikkelen en Doelen uit te werken.

Dit is het fundament van het gedrag van een leider. Als leider is je gedrag 

De 12 geheimen van invloedrijke leiders
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bepalend voor zowel de financiën van het bedrijf en de tevredenheid van je 
medewerkers. Wanneer je 365 dagen per jaar geleefd wordt door de waan 
van de dag, is het bijna onmogelijk om een uitstekende leider te zijn.

Als je de tijd neemt om even om je heen te kijken, zul je dan ook zien dat het 
zowel financieel als met het moraal van je medewerkers niet goed gesteld is. 

Denk je al je huidige activiteiten te moeten doen om de financiën op orde 
te houden? Of doe je het omdat je medewerkers je in de steek laten? Lijk je 
soms de enige te zijn die weet wat werken is? 

Dan is er werk aan de winkel voor de architect in jou! En die kan pas echt aan 
het werk wanneer je tijd voor hem of haar creëert. 

Hm, lastig… 

Maar er is hoop.

Hier kan ik je namelijk wel bij helpen. Zo zijn er de gebruikelijke time-
management tools. Ik gebruik vooral de 80/20 regel. Dit is de wetmatigheid die 
voorschrijft dat 20% van de dingen die we dagelijks doen, effectief bijdragen 
in wat we willen bereiken (financieel gezond en tevreden medewerkers).  

Zodra het fundament voor je leiderschap is gelegd, blijf je de gereserveerde 
tijd (½ dagdeel of een dagdeel per week) gebruiken voor de volgende stap.

Creëren
Visualiseren. Neem  de tijd om iets te visualiseren. Bedenk daarbij: “er zijn 2 
soorten creaties. Je hebt een mentale creatie en een fysieke creatie en de 
kwaliteit van de fysieke creatie wordt bepaald door de mentale creatie.” 

Creëer hier een duidelijk beeld of een film van in je hoofd. Doe dit in kleur, 
met geluid en in detail. De volgende stap is om te denken in concrete 
fysieke systemen (geld, mensen, middelen, plaats etc.). Welke systemen 
werken hierbij goed? Welke zijn al bewust ontworpen? En welke systemen 
functioneren minder goed? Wellicht zijn ze informeel ontstaan, zonder dat ze 
goed ontworpen zijn? 

Afhankelijk van de uitkomst, is er de mogelijkheid om de analyse te gebruiken 
om je creatie fysiek te verbeteren.

Leiderschap bestaat uit 5 variaties die jij gaat managen. Het zijn dezelfde 5 
die je managed wanneer je een gezin hebt. 



De 12 geheimen van invloedri jke leiders

18

1. Jij, de leider (de architect-rol) 

2. Denkend aan het waarom (hart) van de creatie (wanneer een doel 
glashelder is, is er geen ruis voor klant en medewerker). 

3. Goed samenwerkend en met elkaar rekening houdend. 

4. Onder dagelijkse leiding van de organisatie (het hier en nu),  

5. Kijkend naar marketing en de toekomst.

Conditioneren
Na de creatie van een systeem wil je dat anderen het overnemen, ja toch? 
Succesvolle leidinggevenden, coaches en ouders weten dat het inslijten van 
gedrag soms lastig is. Je komt met je theoretische verhaal in de praktijk - en 
die praktijk is soms veel weerbarstiger. Het maakt dat vallen en weer opstaan 
bij deze fase horen. Groeien lukt enkel door het te boeien en binden van 
klanten en medewerkers. 

De repeterende stap forceert je om de volgende vragen te blijven stellen. 
Welke boei- en bindingssystemen werken hierbij goed? Welke systemen zijn 
al bewust ontworpen, en welke systemen functioneren minder goed of zijn 
informeel ontstaan zonder dat zij goed ontworpen zijn? Afhankelijk van de 
uitkomst heb je de mogelijkheid om de analyse te gebruiken om je groei te 
verbeteren.

Groei
Het gevoel van “het gaat lukken” is nu sterk aanwezig! Je bent op het punt dat 
je echt vertrouwen hebt in de gemaakte voortgaande stappen. De systemen 
werken, maar of ze het houden? Dat kun je maar op een enkele manier testen. 

Je bedenkt een lancering, je informeert wellicht je partners, verkopers, je 
backoffice, je ambassadeurs, et cetera. Voordat je dat doet, controleer je 
of je systemen klaar zijn om een groei van 100% of 1000% aan te kunnen. 
Je bent als leider vroegtijdig op de hoogte van waar opschaling in je proces 
nodig is. Je vraagt aan teamleiders of managers of ze eventueel dubbele 
teams of afdelingen kunnen aansturen. Je houdt rekening met zoveel mogelijk 
scenario’s. Het is operationeel alle hens aan dek op zo’n moment. 
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Jij, als leider, bent echter aan het opschonen. Je delegeert taken naar systemen 
en medewerkers, om zo op korte termijn weer volledig gericht te kunnen zijn 
op het bewaken van financiën en tevredenheid onder medewerkers. Op deze 
wijze is groeien - zowel qua werk als privé - in balans. 

Een anekdote: De leukste vraag is er eentje die een vriend van mij, 
voorzitter van een Raad van Bestuur na een succesvolle loopbaan binnen 
een miljardenbedrijf, tijdens de koffie wist te stellen aan bedrijfsleiders of 
directeuren. Ik mag je deze vraag cadeau doen. Hij is trouwens nu met 
pensioen :-). 

“Wil jij er nog een team, bedrijf of unit bij doen?” 

Terwijl hij de vraag stelde, was hij kien op de non-verbale en verbale 
reacties hierop. Zo vertelde mijn vriend: “Kwam het zweet op het voorhoofd 
van de kandidaat en was het antwoord nee, dan ontbrak het in mijn ogen 
aan leiderschap. Oftewel, de kandidaat kreeg de aantekening “kan niet 
organiseren”, punt. Andersom werkte het ook wanneer het zweet op het 

HET SCHEMA
Als je nu voor de eerste keer een blik op het schema werpt, zie je de 12 
geheimen die hiervoor zijn besproken aan de hand van de vier gebieden:

1. Het fundament

2. Creëren

3. Conditioneren

4. Groeien

Wat ik geleerd heb van leidinggevenden, is dat de stappen niet alleen te 
gebruiken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, maar 
ook in tijden waarin je wilt werken aan verbetering.

Misschien weet je dit niet, maar we begeleiden leidinggevenden op alle vier 
gebieden. Dus op fundament, creëren, conditioneren en groei. Soms in de 
vorm van coaching, achter de coulissen, maar soms direct schouder aan 
schouder in de dagelijkse praktijk. 

Soms lukt het leidinggevenden om een afdeling binnen een half jaar uit het 
slop te trekken en het super aantrekkelijk te maken. Meestal is er meer tijd 



De 12 geheimen van invloedri jke leiders

20

nodig, waardoor onze trajecten rustig en gedegen doorlopen gedurende 1 
tot 3 jaar. Gevolgd door soms nog enkele kwartaalbijeenkomsten als nazorg. 

Ik maak wel eens mee dat leidinggevenden versteld lijken te staan over het 
resultaat dat als een vloerkleed is uitgerold onder hun team. “Hoe kan dit,” 
wordt dan nieuwsgierig gevraagd, “en waar kan ik dit leren?”

Wanneer ze dan onze NLP in Bedrijf training hebben gevolgd, bel ik ze 
na verloop van tijd weer eens op. Het enthousiasme dat ik na de training 
bespeurde is dan vaak voor een deel verdwenen. Niet omdat mensen minder 
onder de indruk zijn van wat de revue gepasseerd heeft, maar meer omdat ze 
hebben ervaren hoe moeilijk het is om alles in de praktijk te brengen. 

Het wat en hoe snappen maakt nog niet dat het simpel is om het uit te 
voeren. Al die jaren heb ik werkelijk gesmuld van verhalen van deelnemers die 
succesvoller werden, maar die ook aangaven wat er allemaal mis is gegaan 
toen ze eenmaal met hun leven aan de slag gingen. 

Dat laatste maakte mijn eigen mislukkingen in mijn leven een stuk minder 
pijnlijk. Thuis, bij mijn man en kinderen, en bij vrienden en andere relaties trap 
ik meer dan eens in die valkuilen waar ik als trainer iedereen op attendeer. 

Eén ding ben ik in die 25 jaar niet verleerd. Ik blijf continu leren van anderen. 
Het is eeuwig zonde als je niets leert van die prachtige missers van al die 
duizenden mensen. Inclusief die van mijzelf, natuurlijk! 

Ik heb deze 12 “geheime” stappen als kans aangegrepen om zulke prachtige 
inzichten met jou te delen. Voortgekomen uit dit (pijnlijke) leerproces.

Het gebruikte stappenplan 

Ons stappenplan mag je in zijn geheel kopiëren om op je eigen, authentieke 
manier meer uit je leiderschap te halen.
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Psychologie is van belang om een 
architect van je succes te zijn.
Mijn ervaring met het coachen van duizenden medewerkers en honderden 
leidinggevenden is dat de overtuiging dat je een vrije keus hebt in de situatie 
waarin een persoon is beland ter discussie staat. 
  
“ik kan niet anders dan dit”,  
“zo zit ik nu eenmaal in elkaar”,  
“het ligt niet aan mij”,  
“het wordt mij aangedaan” etc.

Wanneer je beperkt bent in het kiezen en er geen strategische mogelijkheden 
meer te vinden zijn voor je, helpt je het best een psychologisch model om het 
spel te leren spelen.

Het spel heet communiceren/onderhandelen om te komen tot een win-win 
situatie.

Ik leg het uit. Het voordeel van mens zijn is dat we een bewustzijn hebben. 
We zijn in staat om ons eigen doen of laten bewust te bepalen. We kunnen 
ter plekke afstand van ons zelf nemen en bekijken wat er gebeurt. De mens 
kan ervoor kiezen om vlak voor het moment in te breken in het proces. Het 
klopt dat je je bewustzijn daar op kan trainen en het fit moet houden. Ben je 
onder invloed van alcohol, drugs of is de hormoonhuishouding op hol dan 
gaat dat minder of helemaal niet lukken.

Ten tweede hebben mensen een vrije wil. We kunnen een kracht oproepen 
om te stoppen met roken, koffie drinken en wat al niet meer dus ook starten 
of stoppen met andere persoonlijke issues. 

Ten derde hebben we het talent om nieuwe dingen te verzinnen. Om klaar 
te zijn met de vierkante wielen van je kinderwagen. Om een andere weg te 
kiezen. Dit talent van de mens maakt dat we andere mogelijkheden kunnen 
bedenken. Er leiden meerdere wegen naar Rome. Een mens zou op elke 
situatie 3 opties willen bedenken. 2 opties zijn dilemma’s en je keuze ernstig 
beperkt. 

En dan heeft de mens nog een geweten. Een fenomeen wat maakt dat wij 
kunnen kiezen het juiste te doen. Van alle opties die aanwezig zijn, kunnen we 
bepalen welke onszelf en de mensen om ons heen de minste schade toebrengt 
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1 - Opschonen 
 

Deze stap is essentieel om een stap verder te komen. Wanneer 
we blijven doen wat we gedaan hebben blijven we krijgen wat we 
gekregen hebben. Om dit te voorkomen is een leidinggevende 
aan het strepen en vinkjes zetten. Wat niet (meer) werkt wordt 
gestopt. Hiervoor gebruik je de 80-20 regel. 

of de meest kracht geeft. Het is dus niet zo dat je van nature geneigd bent 
om destructief te zijn, maar door bovenstaande eigenschappen: je proces te 
onderbreken, je vrije wil te laten spreken en opties te verzinnen te trainen is 
het mogelijk om ten alle tijden constructief te zijn!

Wat is nou de truc om ons mensen in het gareel te houden? Hoe kunnen we 
onze vier prachtige eigenschappen inzetten om intelligenter te reageren?

Verzamel en train jezelf in:

1. Hoe constructief beïnvloeden met psychologische 
wetmatigheden.

2. Hoe oprecht geïnteresseerd zijn in je medemens.

3. Hoe authentiek en vanuit verbinding resultaatgericht 
communiceren.

Nu één stapje terug 

Laten we een stapje terug doen en een grotere blik werpen op wat ik hiervoor 
heb besproken. 

De huidige wereld heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd maar we zijn niet 
altijd erg efficiënt. Denk aan burn-out en extreme succesverhalen.

Als mens kunnen we ons gedrag trainen waarin we ons zelf meer herkennen als 
de architect van ons leven. Denk aan de 12 geheime stappen van invloedrijke  
leiders.

De praktijk is soms veel weerbastiger dan de gegegeven theorie. Daarom 
blijf volharden in het verzamelen en trainen van de eigenschappen van een 
architect. 
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Wil je meer? 
Meer daadkracht 
met authentiek 
leiderschap?
Da is er een volgende stap 

Plan een gesprek in 

Stuur een e-mail naar: 
info@axisconsultancy.nl

Of bel kantoor voor het maken van een 
afspraak:

038-3374635

Of stuur een bericht via: 

06-41624453

Ik heb hiervoor een aantal plekken in m’n 
agenda gereserveerd. In dit gesprek stel ik 
je een aantal vragen over jou en je bedrijf 
en help ik je goede strategische keuzes te 
maken. Als we aan het einde van het gesprek 
de conclusie komen dat wij je kunnen helpen, 
dan, (en alleen dan), zal ik je een aanbod 
doen. 




