
‘Als je geen plannen maakt voor jezelf word je ingezet in andermans plannen…’

Zelfleiderschap



Waarom zelfleiderschap?

1. ICT & Robots nemen werkzaamheden over
2. Mensen gaan steeds meer zelf doen ‘Do it 

yourself’ mentaliteit
3. Belangrijkste: Jouw talent anders benutten



Het hoeft niet perfect…Als iemand een 
perfect iemand wenst- koopt die maar 
een Barbie J



1. Functionele rol (bulletpoints in functieprofiel)

2. Hierarchische rol (Plaats in de organisatie)

3. Karakterrol (nurture –context/ nature- DNA)

3 werkrollen



Perceptie
Is de co piloot naar jouw marktwaarde



3 Bijvoeglijke naamwoorden

Wat zeggen mensen over jou als je er niet bij bent  



Performance Waarde
Slim werken ipv heel hard



“Ik hoor vaak mensen
zeggen; mijn werk spreekt

voor zich…

Maar werk kan toch niet
praten…”

Sara



Relatie Waarde
Express to Impress



“You need to plan 
to matter, because 
hope is a lousy 

strategy”
Drew Dudley 



https://www.ted.com/talks/drew_dudley_everyday_leadership?language=nl

Drew	Dudley	– Everyday Leadership



Guts over fear

Fear will not create your success

Zien, Geloven,. Plannen, Doen



I wish I had…

1.The courage to live a life true to myself, not the 
life others expected from me

2.Not worked so hard

3.The courage to express my feelings

4.Stayed in touch with my friends

5.Let myself be happier

Top 5 regrets of the dying



Calimero effect



Bob de Bouwer effect



Onafhankelijk zijn, blijven of worden? 

Wil jij



1. Wees proactief

2. Begin met het einde in gedachte (einddoelen plannen)

3. Belangrijke zaken eerst (Eisenhower)

7 Eigenschappen van Steven Covey

overwinning kunnen hebben op jouw ZELF



Eisenhower Box | Zelf- management

Stap 1. werkzaamheden/ taken Stap 3. Inschatting in tijd

Stap 2.

Urgent Niet Urgent
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Q3. DELEGATE Q4. STOPPEN

Eisenhower box



4. Denk win- win (kracht van elkaar iets gunnen)

5. Eerst begrijpen dan begrepen worden (kennis van zaken)

6. Creëer samenwerkingen (synergie)

7 Eigenschappen van Steven Covey

overwinning op jouw OMGEVING” 



7. Houd de zaag scherp 
(wie heeft mijn kaas gepikt…)





Facts & Figures
Bron: World Economic Forum

Robots can’t keep up with the changing pace and adaptation 
required; instead the flexibility and dexterity of human 
workers is required.

Customizing on this scale proves difficult for robots, which 
aren’t programmed for adaptations.

Focus: 1. Customized support 

2. Skilled workers (experts)

3. Embrace robotics (new ways of working)



“In order to be irreplaceable

one must always be different”




