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De essentie van leiderschap:

5 toepasbare tips op a4.

1. Leiderschap = opoffering.

Als jij niet bereidt bent om je eigen behoefte, achter die van je mensen te plaatsen ben je niet geschikt om leiding te 
geven. Daar is niks mis mee, ga gerust wat anders doen, maar stop met leidinggeven. Je mensen op de 1e plek. 
Daarna jij.

 

2. Check je ego.

De meeste leiders hebben een ego zo groot als de Mount Everest. Hoe herken jij je eigen ego? Dat zijn de 
belemmerende overtuigingen waarom je de juiste keuzes niet maakt. Dat stemmetje in je kop dat je zegt dat je niet 
goed genoeg bent. Die in je oor fluistert dat je medewerkers je niet aardig vinden waardoor je ze maar niet verteld 
hoe de wereld echt in elkaar steekt. Check je ego, neem een coach, ga aan de slag. 

3. Evalueer veel, evalueer goed.

Evalueer iedere week. Het liefst iedere dag. Zoek een methode die bij jou en het team past. Maak een review van de 
dag, van de week of na een evenement. Houd het kort en krachtig en eindig altijd met het koppelen van acties aan de 
besproken punten.

4. Discipline = vrijheid.

Discipline is voor de meeste mensen een vies woord. Voor mij is het heilig. Discipline zorgt ervoor dat ik doe wat ik 
moet doen. Doe wat je moet doen en je houdt tijd over voor de dingen die ‘leuk’ zijn. Voor de dingen waar je plezier 
aan beleeft. Voor de dingen die voor je zingeving zorgen. Motivatie is zwak. Discipline is machtig. 

5. Alles wat fout gaat is jouw schuld.

Extreme ownership. Wat? Neem altijd je verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jezelf maar ook voor het team. Niet 
afschuiven op je teamleden als iets slecht gaat. Niet met de eer strijken wanneer iets goed gaat. Ben nederig, ervaar 
je verantwoordelijkheid en draag je team. Concreet: Zoek altijd naar jouw verantwoordelijkheid, wat er ook gebeurt. 
Maakt een teamlid een fout: ‘Wat had ik beter kunnen doen in mijn instructie zodat het niet fout was gegaan?’. Etc. 
etc.
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