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Word een betere 
versie van jezelf. 
Op je werk en thuis.

IEDEREEN IS ANDERS. DOE HET OP JOUW MANIER.



Één keer in je leven de Kilimanjaro beklimmen of samen met je partner een eigen huis kopen. 

Dromen hebben we allemaal. Maar zeg eens eerlijk: heb je ook werkgerelateerde dromen? 

Wij Nederlanders zijn een kei in het verschuiven van onze toekomstplannen. Het komt allemaal 

later wel. Misschien omdat je gewoon geen puf hebt om erover na te denken. Of omdat je niet 

precies weet welke skills je wilt verbeteren. De reden maakt niet uit, maar besef dat de tijd 

vliegt. Voor je het weet schuift de schoonfamilie alweer aan voor het jaarlijkse kerstdiner. En is 

je ontwikkeling vervolgens weer het zoveelste goede voornemen voor het nieuwe jaar. Tijd voor 

actie!

Deze e-paper helpt je een betere versie van jezelf te worden als professional. Of je nu meer 

gedaan wilt krijgen in je werkuren. Je als leider alles uit je team haalt. Je een ster in presenteren 

wilt worden, of gewoon je boodschap beter wilt kunnen overbrengen. Of dat je als verkoper elke 

deal wilt binnenslepen. Het goede nieuws? Het kan allemaal.  

Daag jezelf uit!
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1.0 PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT



Je werkt alleen maar over en verschijnt vaker niet dan wel aan het avondeten thuis. Je durft je 

leidinggevende nooit naar zijn verwachtingen te vragen. Dus neem je die extra opdrachten elke 

keer weer aan, terwijl je agenda al overloopt. Of je klapt volledig dicht wanneer je tijdens een 

vergadering ‘onverwacht’ een vraag krijgt. Herkenbaar? Het is helemaal nergens voor nodig! 

Krijg meer grip op je leven en ga moeilijke situaties niet langer uit de weg. Voor meer plezier, 

meer rust en meer ruimte. 

 

8 tips om meer uit je werk te halen
Er is helaas geen quickfix om meer uit jezelf te halen. Het is een ongoing proces. 95 procent van 

je gedrag is onbewust en slechts 5 procent bewust, dus je valt al snel terug op wat je gewend 

bent. Maar met deze tips kom je net dat ene stukje verder. 

Word een betere versie van jezelf.

Richt je op wat je wel kunt (en 

accepteer)

Wanneer je weet wat je wilt en wat dat 

in de weg staat, kun je eraan werken. Of 

kun je besluiten te accepteren dat je iets 

niet kunt. Accepteer als perfectionist dat 

je niet alles perfect kunt doen, maar dat 

60 of 70 procent soms ook genoeg is. 

Besef ook dat je niet de enige bent die 

met angst en onzekerheid worstelt.

Stel heldere doelen

Zeg niet alleen dat je iets wilt, maar ook waarom, hoe en binnen welke periode je dit 

doel wilt behalen. Ga verder dan ‘ik wil volgend jaar minder overwerken’. Hoe vager je 

doelstelling is, hoe kleiner de kans dat je je doel bereikt. Hetzelfde geldt als je doel niet 

realistisch is. Binnen een week directeur worden is voor heel weinig mensen weggelegd
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Vraag feedback 

Als je weet waar je aan wilt werken, vraag dan in drie verschillende omgevingen iemand je 

feedback te geven. Thuis, op je werk, in de sportschool of waar dan ook. Wil je bijvoorbeeld 

vaker je mening geven, vraag je partner, collega of sportmaatje of je dit dan ook doet. Hoe 

concreter de vraag is die je stelt, hoe meer je hebt aan zijn of haar feedback.  

Begin met plannen

Blik aan het begin van de week vooruit op wat je de komende dagen allemaal te doen 

hebt. En werk deze planning per dag uit. Leer daar ook van. Het heeft weinig zin om 

een half uur in te plannen voor een bespreking, terwijl je weet dat deze toch langer 

gaat duren. Ook belangrijk: plan bruto. Dus neem ook reistijd en voorbereiding voor 

een vergadering mee. Zo voorkom je dat je tijdens de vergadering nog zit uit te hijgen 

van het haasten.

 
   De beste dagplanning 

‘s Ochtends ben je productiever 

dan ‘s middags, omdat je dan 

de meeste energie hebt. Doe je 

belangrijkste werk dus als eerste. 

Nog voordat je begint met e-mails 

beantwoorden, want e-mails 

gaan over veel verschillende 

onderwerpen en vragen dus direct 

veel van je concentratievermogen. 

Vergeet ook geen pauzes in te 

lassen. Zo neemt je energie net 

wat minder snel af over de dag.

3

5

Wees je bewust van wat je zegt

En wat voor effect dat heeft op anderen. Check voor een meeting bijvoorbeeld de social-

media accounts van je gesprekspartners. Met een subtiele opmerking over het favoriete 

vakantieland of die ene sport waar jij zoveel van houdt (en de ander ‘toevallig’ ook) krijg je 

zomaar een streepje voor op de rest.
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Doe één ding tegelijkertijd

Na elke verstoring duurt het acht minuten voordat je volledige concentratie weer terug is. 

En je weer op je top kunt werken. Dus zet je mail af en toe uit en leg je telefoon zo nu en 

dan weg. En zeg tegen je collega’s dat je nu even niet wilt worden gestoord. Jij bepaalt je 

agenda!

 
   Meer onthouden? Maak aantekeningen visueel 

Hoe meer je onthoudt, hoe sneller je werkt. Een mens onthoudt 33% meer bij  

visuele aantekeningen en met het toevoegen van kleur wordt dit percentage nog 

hoger. Een mindmap is een wirwar aan hersenspinsels die je overzichtelijk maakt 

door middel van kleuren. Schrijf bijvoorbeeld alle vragen groen en antwoorden 

blauw. Is dit voor jou nog altijd te onoverzichtelijk? Maak dan gebruik van vormen. 

Omcirkel problemen met geel en zet een paarse driehoek om de oplossingen.

Durf ‘nee’ te zeggen

Voor veel mensen iets heel lastigs. Want wat als ze niet meer tevreden over je zijn. Maar 

je kunt beter een keer ‘nee’ zeggen, dan dat je vervolgens maandenlang thuis zit met een 

burn-out of problemen krijgt met je partner.
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Schroef je leestempo op

Zeker als je veel informatie te verwerken krijgt, wil je dit zo snel mogelijk doen. 

Gedeeltelijk gaat het vanzelf: hoe meer leesuren je maakt, hoe hoger het aantal 

gelezen woorden per minuut komt te liggen. Maar je kunt jezelf ook ‘trucjes’ aanleren. 

Bijvoorbeeld om niet woord voor woord te lezen, maar zinnen op te delen. Je hersenen 

vullen ontbrekende delen vanzelf in. Mede dankzij deze manier bereikt zesvoudig 

wereldkampioene Anne Jones een leessnelheid van ruim 4000 woorden per minuut. 

Hoeveel tijd zou je daar wel niet mee besparen?
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Een betere versie van 
jezelf worden?

#1

#2

#3

#4

Volg de Lindenhaeghe Training Persoonlijke Effectiviteit

Volg de Lindenhaeghe Training Timemanagement

Volg de Lindenhaeghe Training Mindmappen en Snellezen

Volg de Lindenhaeghe Training Effectief Beïnvloeden



2.0 COMMUNICATIE



E-mails, WhatsApp, telefoon, vergaderingen, presentaties. Op je werk ben je eigenlijk de hele 

dag wel aan het communiceren. Maar bereik je via jouw communicatie ook wat je wilt? Soms 

ben je zo zenuwachtig dat je dichtklapt tijdens een presentatie of struikelt over je woorden. Of 

je voert gesprekken op de automatische piloot. Je zegt wat je wilt, maar vergeet ondertussen te 

letten op alle ‘randzaken’.

10 tips om je boodschap beter over te brengen
Ga er nooit vanuit dat je boodschap zomaar wordt begrepen op de manier die jij bedoelt. 

Waar en hoe je hem ook vertelt: via een presentatie of op een andere manier. Met deze tips is 

miscommunicatie verleden tijd en weet je zeker dat je verhaal altijd overkomt.

Voor grote groepen

Breng jouw boodschap over: 
kraakhelder en to the point 

Spreek de taal van je publiek

Je publiek wil handvatten om zelf 

mee aan de slag te gaan. Verdiep je 

dus vooraf goed in je publiek en denk 

in ‘wat wil mijn publiek graag horen’ 

in plaats van ‘wat wil ik vertellen’. 

Wie zijn ze? Waarom komen ze naar 

je presentatie toe? Welke situaties 

maken ze dagelijks mee? Speel daarbij 

in op jullie overeenkomsten. En geef 

anders heldere praktijkvoorbeelden.

Vertel niet te veel

Je hebt vast weleens bij een ellenlange presentatie gezeten. Eentje waar geen eind aan 

leek te komen. Dit heeft niet alleen negatieve invloed op de stemming, maar ook op je 

boodschap. Uit onderzoek blijkt dat mensen maximaal 3 dingen onthouden. 
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Ben de baas over je omgeving

Als je wordt aangekondigd (of aan de beurt bent), wil je direct beginnen. Als je eerst nog met 

je USB-stickje bezig bent, is de helft van je publiek al afgeleid. Check daarom altijd vooraf de 

apparatuur: van scherm tot internet tot geluid. Tip: zet ook alvast een flesje water klaar.

Werk volgens het 1,2,3-tje

Geef het publiek een heads up van de presentatie. Vertel vooraf wat je gaat vertellen. 

Vertel vervolgens je verhaal en herhaal tussendoor soms wat je verteld hebt. En sluit 

af met een korte samenvatting van de presentatie. Want tenzij ze een fotografisch 

geheugen hebben, gaat het publiek nooit alles onthouden. Geef hen daarom af en toe 

een steuntje in de rug.
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Kies je plek

Kies een plaats uit waar je het merendeel van jouw publiek ziet zitten. Je gaat een 

pakkend verhaal vertellen met een persoonlijke ondertoon. Mensen recht in de ogen 

aankijken zorgt dat je verhaal blijft hangen. Het wekt een gevoel van vertrouwen op. 

Alsof ze je leren kennen. 

Speel in op het publiek

Maak voor de presentatie een 

praatje met je publiek, zodat je 

in je presentatie een up-to-date 

of persoonlijke opmerking kunt 

maken. Scoor je punten mee. Houd 

er wel rekening mee: elke presentatie 

verschilt het publiek. Met die hilarische 

opmerking krijg je de ene keer de 

mensen aan het gieren, maar kan er 

in de andere zaal nog geen glimlachje 

vanaf. Dat is de uitdaging bij 

presenteren. Met een beetje voorwerk 

weet je snel genoeg welke inhoud 

aanslaat en vooral welke niet.
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Neem gas terug

Het succes voor ontspannen presenteren schuilt in ontspannen overkomen. Tijdens 

je presentatie merk je soms dat je steeds sneller gaat praten. Zorg ervoor dat je niet 

door de geluidsbarrière heenvliegt. Merk je dat je steeds sneller praat? Stop, neem een 

slokje water, adem rustig in en uit en pak het verhaal weer op. Heeft niemand door, 

maar deze kleine pauzes creëren voor jezelf korte rustmomentjes.

Geef duidelijkheid

Ga er nooit vanuit dat je gesprekspartner weet wat je wilt. Zeker bij telefonische 

gesprekken gaan we vaak over op de automatische piloot. Na een korte introductie 

volgt al snel de boodschap en voor je het weet is het gesprek afgelopen. Met een 

simpele introductie schep je al een hoop duidelijkheid. ‘Met persoon X van bedrijf Y, 

ik bel om dit en dit te bespreken.’ Op die manier ga je niet langs elkaar heen praten.
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In een gesprek

8 Ga open elk gesprek in 

Iedereen velt weleens een oordeel dat niet klopt. Beeld je bijvoorbeeld een hoogleraar 

in. Nee, dat hoeft helemaal niet die oudere man met bril te zijn. Net als dat die 

blonde secretaresse een stuk intelligenter kan zijn dan je vooraf denkt. En die nieuwe, 

vrouwelijke HR-manager is helemaal geen bitch. Vooroordelen kunnen ervoor zorgen 

dat een gesprek stroef verloopt of je punt niet overkomt. Probeer oordelen daarom uit 

te stellen. Je komt ook veel meer te weten via open vragen.

‘Het grootste probleem bij communicatie is dat er al communicatie heeft plaatsgevonden.’

10 Vraag om verduidelijking

Durf in te grijpen als je verduidelijking nodig hebt of niet snapt waar de ander heen wilt. Het 

stellen van vragen voelt toch ergens als falen. Alsof je niet genoeg brains hebt om het gesprek 

te volgen. Complete onzin natuurlijk, maar doordat je jezelf niet kwetsbaar opstelt, ontstaan 

er miscommunicaties. Want vragen maken dat je de ander écht goed hoort en begrijpt.



Je boodschap beter 
overbrengen?

#1

#2

Volg de Lindenhaeghe Training Ontspannen Presenteren

Volg de Lindenhaeghe Training Effectief Communiceren



3.0 COMMERCIE



Je hebt moeite om die deal binnen te slepen. Sowieso met verkopen. Je bedrijf en je dienst aan 

klanten, maar ook jezelf tijdens netwerkborrels bij potentiële leads. Goed nieuws: niemand is 

een geboren verkoper, een verkoper word je. Dus alle ruimte om jezelf alsnog te ontwikkelen tot 

een topverkoper. Of je nu een rookie bent die net begint of een geroutineerde verkoper die nóg 

meer uit netwerken wilt halen. 

 

8 tips om een betere verkoper te worden 
Of je nu nieuwe opdrachten wilt werven, je netwerk wilt uitbreiden of op zoek bent naar een 

nieuwe baan. Verkopen begint met oprechte interesse en denken vanuit de belevingswereld van 

je gesprekspartner. 

Als je een nieuwe deal wilt binnenslepen

Wees voorbereid

Zorg - indien mogelijk - dat je weet wie je aan de telefoon hebt. En bereid een logisch 

verhaal voor dat je afstemt op de belevingswereld van je gesprekspartner. De eerste indruk 

is ontzettend belangrijk. Zeker als je een nieuwe klant voor het eerst aan de lijn hebt. 

Er is nog amper een band, en de gunfactor heb je ook nog niet. Dat betekent dat je geen 

vijf minuten de tijd krijgt om jezelf te introduceren. Denk eerder aan een paar seconden. 

Verkoop geen product, maar een oplossing

Door alles wat er op internet te vinden is, is je klant een stuk slimmer geworden. En 

tegelijkertijd eigenwijzer en kritischer. Je moet niet gek opkijken als hij zo door een glad 

verkooppraatje heenprikt. Kort door de bocht is hij niet meer geïnteresseerd in het wat, 

maar in het hoe en waarom. De basisinfo is bekend. Je klant verwacht van jou dat je hem 

of haar helpt duiden. Jij bent er niet om te verkopen, maar om te helpen.
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Sleep elke deal binnen: overtref de 
verwachting van je klant.



Vraag feedback 

Tijdens het gesprek toon je interesse, wek je vertrouwen en achterhaal je zo de echte 

behoefte. Je legt klanten geen woorden in de mond, maar stelt open vragen. Vervolgens 

vraag je door om erachter te komen wat je klant nu echt wil en om eventuele weerstand 

te doorbreken. Waarom wilt u dit product eigenlijk? Of als je klant gematigd reageert op 

het voordeel wat je net noemde: waar komt dat door? Zo voorkom je dat je een verhaal 

ophangt over prijs of functies van een product, terwijl je klant keuzevrijheid zoekt. Of er 

een onnodige discussie ontstaat waar geen van jullie zin in heeft.

Begin met plannen

Via koopsignalen laat je klant 

weten dat hij of zij interesse heeft 

en een stap verder wil gaan. Als je 

klant een vraag stelt, weet je dat 

hij geïnteresseerd is. Dan gaat het 

vaak over details - hoe werkt het 

abonnement dan? - of over de prijs 

- aan wat voor tarief moet ik dan 

denken? Als je klant een vraag gaat 

stellen vanuit zijn eigen situatie - dus 

in mijn geval betekent dit ...? - 

dan zit je helemaal goed. 

Ook een bezwaar is een koopsignaal. 

Het geeft aan dat je de aandacht van 

je gesprekspartner hebt. Ga je niet 

op zo’n signaal in, dan kan het tegen 

je werken: je klant voelt zich niet 

begrepen.
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Wees je bewust van wat je zegt

Daardoor laat je zien dat je begrijpt waar je gesprekspartner over praat en wek je 

vertrouwen. Of je spoort je gesprekspartner aan om verder te vertellen, omdat zijn 

verhaal blijkbaar nog niet duidelijk genoeg is.
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Weet met wie je moet contacten

Vraag van tevoren een gastenlijst op, zodat je weet met wie je moet kennismaken. 

Hierbij is LinkedIn een handig hulpmiddel. Online is de drempel om een connectie te 

maken lager. Het grote voordeel van LinkedIn is bovendien dat je direct ziet of een van 

je connecties mensen kent die voor jou ook ‘handig’ zijn om te kennen. Vind je het 

moeilijk? Stel jezelf dan doelen. Bijvoorbeeld minimaal 3 nieuwe mensen aanspreken 

of sowieso één afspraak inplannen.

Wees duidelijk in wat je wilt

Je kunt alleen oogsten wanneer duidelijk is wat je wilt oogsten. Daar gaat het nog wel

eens mis. Je elevator pitch of vraag moet zó concreet zijn dat het voor mensen direct

duidelijk is wat je zoekt. Offline en online. Vraag bijvoorbeeld niet: wie helpt mij aan 

een interessante opdracht? Maar: welk ICT-bedrijf kan hulp gebruiken bij zijn verkoop?
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Blijf relevant

Hoe beter mensen weten waar je mee bezig bent, hoe waardevoller je bent voor het 

netwerk. Na de kennismaking toon via LinkedIn je expertise. Je stelt de juiste vragen, 

deelt nieuwtjes over je vakgebied en post vakinhoudelijke blogs. Je laat zien dat en 

hoe je relevant bent. Voordat je netwerk effect heeft, moet het je namelijk kennen, 

aantrekkelijk vinden en vertrouwen.

Als je jezelf wilt verkopen door te netwerken
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   Zo stel je een vraag via LinkedIn 

Zoek je een nieuwe medewerker? Of wil je in contact komen met potentiële 

klanten. Vraag het je netwerk indirect. Het is belangrijk dat je mensen de 

ruimte geeft zelf te bepalen of ze de behoefte hebben jou te helpen. Met een 

directe vraag schrik je ze misschien wel af.  

 

 Dus... 

 Niet:  ben jij van plan een huis te kopen? 

Wel:   ken jij mensen die van plan zijn een huis te kopen?



Meer deals binnenslepen?

#1

#2

#3

Volg de Lindenhaeghe Training Klantgericht Verkopen

Volg de Lindenhaeghe Training Klantgericht Telefoneren

Volg de Lindenhaeghe Training Succesvol Netwerken



4.0 MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP



Of je nu een projectgroep aanstuurt. Je een startende leidinggevende bent die niet langer 

‘slechts’ onderdeel is van het team. Of dat je een zelfstandig ondernemer bent die voor het 

eerst medewerkers in dienst krijgt. In alles wil je het meeste uit je team en uit jezelf halen. 

Een geboren leider ben je niet. Dat word je. 

5 tips om de beste leider te worden
Met de juiste aanpak en heel veel inzicht in jezelf en je medewerkers zet je de eerste stappen op 

weg naar een glansrijke carrière. En gaat je team voor je door het vuur. Natuurlijk hoef je het 

niet allemaal zelf te verzinnen. 

Leiding geven: haal het beste uit 
jezelf én je team

Ontdek: welke stijl past bij jou?

Iedereen heeft een eigen manier van 

leiderschap. Een manier die past bij 

jouw persoonlijkheid. Het is dan ook 

lastig om leiders in te delen in één 

bepaalde stijl. Grote kans dat je jezelf 

in meerdere stijlen herkent. Toch zijn 

er globaal genomen 4 categorieën:

•     De democratische leider 

Een stijl van leidinggeven die het team in zijn waarde zet. De democratische 

leider trekt de kar, maar legt een deel van de verantwoordelijkheden neer bij 

teamgenoten. Het is een meer sturende en sociale rol in plaats van een autoritaire 

‘ik wil dat dit gebeurt’.
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•   De autoritaire leider 

In tegenstelling tot de democratische leider, is de autoritaire leider iemand die alles 

vooral zelf in de hand wil houden. Staat hij of zij niet 100% achter een keuze van 

het team, dan gaat het feest niet door. Het risico van deze manier van leidinggeven, 

is dat het team passief wordt. Mensen voelen zich niet altijd even betrokken en 

daardoor gedemotiveerd.

•   De laissez-faire leider 

Veel vrijheid staat centraal bij deze 

manier van leidinggeven. Klinkt 

positief, maar in de praktijk pakt 

het vaak anders uit. Als de kat van 

huis is, dansen de muizen op tafel. 

Dat geldt zeker voor de laissez-faire 

leider. Structuur is ver te zoeken. 

Als je teamleden kunnen omgaan 

met veel verantwoordelijkheden, 

dan kan het best werken. Maar als 

ze dit minder kunnen, is het een 

groot risico.

•   De coachende leider 

De coachende leider is voor veel professionals de perfecte leider. Je brengt het 

beste van voorgaande stijlen samen tot een leider die zijn mannetje staat, knopen 

doorhakt en weet wat die wilt. Tegelijkertijd benut je de kwaliteiten van je team en 

werken jullie samen aan het beste resultaat.

•  De consulterende leider 

   Het team betrekken bij het proces, maar tegelijkertijd jouw eigen input doorvoeren? 

Grote kans dat je een consulterende stijl van leidinggeven hebt. Delegeren van de 

taken en toezien dat iedereen goed werk aflevert.



Vraag feedback

De enige manier om erachter 

te komen of je alles uit je 

medewerkers haalt, is feedback 

vragen aan je team. Het is immers 

geen eenrichtingsverkeer. Het kan 

je ook op weg helpen om aannames 

los te laten. 
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Maar staar je niet blind

Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven, niet dé stijl. In principe moet elke 

directeur, manager of noem het maar op de coachende stijl op zich kunnen nemen. 

Maar wanneer je dit doet, is volledig afhankelijk van je situatie. Van wat voor mensen 

er in je team zitten en hoeveel. Van het type werk. Van de tijdsdruk. Van het risico op 

fouten. Soms moet je de touwtjes gewoon in handen houden.

Praat niet te veel, maar luister

Je weet nooit voor 100 procent wat er in iemand omgaat. En wat zijn of haar ambities 

zijn. De enige manier om daarachter te komen, is om open een gesprek in te gaan. Stel 

open vragen. Vraag door. Maar vooral: laat zien dat je echt geïnteresseerd bent.
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‘Soms heb je de meeste controle als je loslaat.’

Geef je medewerkers vertrouwen

Als coachend leidinggevende stimuleer je zelfsturende en gemotiveerde medewerkers. 

Het begint met loslaten. Met loslaten dat jouw manier van communiceren de beste is. 

Met loslaten dat jij wel weet wat het beste is voor je team. Met loslaten dat je taken 

moet uitdelen en iedereen tot in detail moet aansturen. Met loslaten dat alleen het 

resultaat geldt.
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Meer uit jezelf en 
je team halen?

#1

#2

Volg de Lindenhaeghe Training Projectleiderschap

Volg de Lindenhaeghe Training Coachend Leidinggeven
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