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“Als er geen oprechte interesse is 
voor mensen in de organisatie, 
kun je dan een gezonde, succesvolle 
en veilige cultuur ontwikkelen?”
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Is het niet gek, dat je iedere ochtend door  
dezelfde deur met elkaar naar binnen loopt om 

aan hetzelfde doel te werken en eigenlijk helemaal niet 
weet met wie je door die deur stapt?

Het verbaast ons dan ook niet dat het op het vlak van samen
werking, communicatie en leiderschap binnen bedrijven vaak 
stroef verloopt.

Aan de energie, loyaliteit, drive en inzet van de medewerkers, 
in wat voor rol dan ook, ligt het over het algemeen niet. Wij 
zijn iedere keer weer positief verrast over al die bijzondere 
en waardevolle mense n die wij ontmoeten op al die verschil
lenden werkvloeren waarop wij ons mogen begeven.

Vaak is er onvoldoende verbinding met elkaar. Wordt er niet 
of nauwelijks tijd vrijgemaakt om verwachtingen met elkaar 
af te stemmen, de eerlijke gesprekken te voeren, te weten 
waar je met elkaar  staat en waar je aan werkt.
 
Wat ons betreft gaat dat over verbinden, afstemmen, ruimte 
geven en jezelf als mens laten zien zoals je bent, authentiek 
en kwetsbaar.

Jezelf open kunnen stellen, je verhaal delen, de mens achter 
de leider en de medewerker laten zien, daar ligt de belangri
jkste sleutel voor jouw succes.

Weten met WIE je werkt, wat iemand zijn geschiedenis 
is, welke uitdagingen iemand heeft overwonnen, dat 
verbindt. En vanuit verbinding maak je het verschil
Dat verschil, daar dragen wij graag aan bij.

Visie op leiderschap
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“Een bedrijf of organisatie is een  
verzameling mensen. 

Allemaal mensen met een levensverhaal, 
normen, waarden, talenten, passie, uitdagingen 
en beschadigingen. 

Allemaal aspecten die van invloed 
zijn op houding, gedrag en inzet.” 
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Met De Unieke Leider bieden wij organisaties 
de mogelijkheid om leiderschap optimaal te laten 

aansluiten op de werkvloer en andersom natuurlijk.

In een traject van drie sessies raken we een aantal specifie
ke inzichten aan, zoals wat maakt mij uniek en hoe stem ik 
optimaal af op de behoefte van mijn teamleden. 

Omdat het begrip leiderschap voor iedere deelnemer een an
dere betekenis of een andere nuance heeft wijken de leer
doelen en de verwachtingen in iedere editie af. 

Daar ligt precies onze kracht. Wij weten  in  korte tijd af te 
stemmen op de deelnemers, de intenties en doelstellingen 
met elkaar te verbinden en te vertalen naar een resultaat op 
maat. Waarbij we ons richten op het menselijke aspect van 
leiderschap. 

Zo is het idee voor dit ebook ontstaan. Want inmiddels, na 
veel waardevolle edities hebben we zoveel  inzichten en in
put verzameld. Dit willen we graag met jou delen.  

Met dit ebook nodigen we je uit om een paar ontdekkingen 
te doen over jezelf. Want leiderschap en de leider zijn die jij 
wilt zijn begint bij jou. Hoe beter jij jezelf als mens kent, hoe 
meer je als mens en dus ook als leider te bieden hebt. 

Daarom beginnen we met onze  eerste vraag aan jou:  
Hoe zie jij jezelf? 

Ga je mee??

Inleiding De Unieke Leider
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“Wie we zijn is hoe 
we leiding geven.”

Brené Brown
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Het is misschien een cliché en zeker niet al
tijd die uitspraak waar je  op zit te wachten maar 

helaas wel de belangrijkste waarheid…. Verandering 
begint altijd bij jezelf! 
Heb je wel eens bewust stil gestaan bij jouw zelfbeeld? 
Hoe zie jij jezelf? Hoe denk jij over jezelf?

Uit jouw gedrag en jouw handelen kun je veel informatie 
halen. De keuzes die je maakt, of juist niet, de ruimte die 
je voor jezelf claimt of juist niet, hoe je andere mensen 
benadert en behandelt. 

Ieder mens is anders en dat maakt dat iedere situatie 
dit ook is. Een gelijke ervaring kan op twee mensen een  
totaal verschillende uitwerking hebben. Het een is niet 
beter of slechter dan het ander. Daarom is een open en 
eerlijke blik naar jezelf, naar jouw situatie, zo waardevol. 

Wanneer je nog nooit zo hebt stil gestaan bij jezelf dan kan 
dit in het begin best spannend zijn. Dat kunnen we niet weg
nemen. Het is vooral gaan doen en ervaren. 

Stel jezelf eens de volgende vragen:

• Ben ik trots op mezelf?

• Waar ben ik vooral trots op?

• Maak ik voldoende tijd voor mezelf?

• Doe ik vooral dingen waar ik blij van wordt?

• Hoe ga ik om met de mensen die dicht bij mij staan? 

Misschien komen er vanzelf meer vragen naar boven? 

Hoe zie ik mijzelf
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Wanneer je eerst het gesprek met jezelf bent 
aangegaan en een bewustere indruk hebt gekregen 

van jezelf is het goed om een volgende stap te zetten. 
Hoe word jij gezien door anderen? 

Met anderen bedoelen wij de mensen die dicht bij je staan. 
Bijvoorbeeld een partner, een goede vriendin, een collega 
waar je veel en prettig mee werkt, misschien jouw leiding
gevende of als je zelf leiding geeft een aantal medewerkers 
uit jouw team. 

Bereid deze gesprekken met jezelf voor. Wat wil je weten? 
Aangezien je een volledig beeld over jezelf wilt vormen is het 
zinvol om een aantal vragen voor te bereiden die je in ieder 
geval vraagt. 

• Wat zijn mijn kwaliteiten?

• Wat is mijn sterkste punt?

• Hoe vind je mij in de omgang?

• Waar kan ik mij nog in ontwikkelen?

• Hoe zou je mij aanbevelen bij een werkgever?

Voel je vrij om je eigen vragen in te vullen maar geef vooral 
ook ruimte in het gesprek door een vraag te stellen als: 

•  Zijn er andere dingen die je mij mee wil geven of die belang
rijk voor mij zijn om te weten?

Zoek voor deze gesprekken de mensen op die eerlijk 
tegen jou zijn en waar jij vertrouwen in hebt. 

Hoe zien anderen mij
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Wat is jouw verhaal? Welke ervaring, beleving, 
fase in jouw leven heeft jouw blauwdruk bepaald?

Vaak zit er een lading op je verhaal. Van schaamte, verlies, ver
driet, boosheid. Deze  emoties kunnen er voor zorgen dat je 
jouw verhaal niet deelt met anderen. 

Het bijzondere is dat jouw verhaal juist jouw kracht bevat! En 
dat het de ingang is naar verbinding met jezelf EN met anderen. 
Het zal je verbazen hoe vaak je herkenning vindt of dat er over
eenkomsten zijn in het leven van anderen. 

Maar misschien wel het belangrijkste aspect van jouw verhaal 
is dat het jou maakt tot wie je bent. Ook wel authenticiteit ge
noemd. Jouw verhaal, hoe jij dit hebt ervaren, hoe jij er mee om 
bent gegaan én waar en wat het je heeft gebracht is een unieke 
beleving. 

Je vindt raakvlakken bij anderen, herkenning en erkenning 
maar het is en blijft jouw unieke ervaring.
Die ervaring (of ervaringen) heeft jou  gemaakt tot wie jij 
nu bent. Ook een bepaalde houding of bepaald gedrag kun 
je hier vaak aan koppelen. 
• Meteen de strijd aangaan of juist conflict vermijdend?
•  Zeer zorgzaam of juist niet? 
• Je enorm willen bewijzen of je juist liever verstoppen? 

Misschien herken jij een patroon? Of krijg je hierdoor inzicht 
in een ander patroon? Wanneer bepaalde patronen niet voor 
jou werken maar juist tegen je werken dan kan het zinvol zijn 
om dit te onderzoeken. De kans is groot dat je ze kunt linken 
aan bepaalde ervaringen (verhalen) uit je leven. 
Ook de houding en het gedrag van anderen kunnen iets 
in jou activeren. Het is waardevol om ook daar de 
verdieping eens in op te zoeken!

In verbinding zijn
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“Als de wind van verandering waait 
dan bepaalt de relatie die je 
met de medewerkers hebt 
opgebouwd of iemand een muur 
of een windmolen bouwt.”
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Als leider begint alles bij jou maar gaat het zo min 
mogelijk over jou. 

In de top tien van de belangrijkste frustraties op de werk
vloer neemt niet betrokken worden een belangrijke plaats in. 
Het nemen van beslissingen die impact hebben op iemand zijn 
dagelijkse routine maar waar de persoon zelf niet bij betrokken is.

Een aantal voorbeelden van beslissingen die worden genomen 
zonder daar de medewerkers bij te betrekken:

• Het ontwerpen en plaatsen van een nieuwe receptiebalie 
• Het vervangen van een telefooncentrale 
• Het aanschaffen van een nieuw wagenpark
• Het veranderen van werkprocessen

Dit zijn de wat grotere voorbeelden die enorme impact hebben 
op betrokkenheid en een gevoel van waardering maar ook de 
kleine voorbeelden doen er toe. 

Wat ons betreft zijn alle beslissingen, veranderingen of  
aanpassingen die impact hebben  op iemand zijn dagelijkse  
functioneren essentieel om vooraf met iemand af te stemmen. 

Daag jezelf uit en ga het eerlijke gesprek aan. Neem iemand 
mee in de uitdaging die er ligt. Laat mensen meedenken, je zal 
verrast worden door de inzichten die er zijn. Loop eens mee 
met een medewerker bij een dagelijks proces voordat je rigou
reuze wijzigingen doorvoert.

Wanneer je mensen deelnemer maakt van de uitdagin
gen die jij ziet zul je merken dat er een hele andere, 
meer coöperatieve energie ontstaat.

Afstemmen
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“Bekijk iedere situatie zoals het is 
en zoals het door anderen 
wordt ervaren in plaats van 
wat jij denkt dat het moet zijn.”
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WWW.DEONTWIKKELCIRKEL.NL

   Ben je nieuwsgierig geworden?

We organiseren regelmatig kennismakingssessies 
maar we kunnen ook een bijeenkomst in jouw organisatie 

verzorgen. Een eerste sessie van De Unieke Leider is 
een investering van ons. 

Je bent van harte welkom.

Kijk op onze site voor actuele data, 
om je aan te melden of om contact 
met ons op te nemen. 

https://deontwikkelcirkel.nl/de-unieke-leider-leiderschapsontwikkeling/

