
Raak jij geïnspireerd door je vrienden, door interessante verhalen in de media, van andere bedrijven, gedreven leiders en 

gepassioneerde sporters? Of door met je collega’s te praten over hun successen en ervaringen?

Hoe zit dat bij je collega’s? Heb het er eens over met elkaar! 

En deel dan gelijk waar jullie recent echt geïnspireerd door waren. 



Wat betekent vrijheid voor jou op werk? 

Is dat zelf kunnen bepalen wanneer je werkt? 

Of juist helemaal jezelf kunnen zijn?

En hoe kijken jouw collega’s hier tegenaan?



Wat zijn jouw drijfveren? Wil je graag iets nieuws creëren of de wereld duurzamer maken? Of krijg jij juist een glinstering in je 

ogen als je anderen helpt zich te ontwikkelen? 

Je hebt ook vast ontzettend bevlogen collega’s. Vraag hen eens naar wat zij willen bereiken! 



Richting geven aan je werk is belangrijk. Maar wat past eigenlijk het beste bij jou? 

Wil jij een echte specialist worden binnen jouw vakgebied of ben je juist op zoek naar meer diversiteit in je werk? 

Vraag eens aan een collega welke stappen hij of zij heeft genomen om zich te ontwikkelen!



Als je samen meer impact wil maken, is belangrijk om te kijken naar de verschillende rollen binnen je organisatie.  

In het boek ‘The Tipping Point’ vertelt auteur Malcolm Gladwell over drie verschillende soorten mensen: mavens (zorgen voor 

verandering door het delen van  kennis en ideeën), connectors (zorgen voor verandering door het verbinden van mensen) en 

salesmen (zorgen voor verandering door mensen mee te krijgen, te overtuigen via verhalen) . Versterk je deze kwaliteiten en zorg 

je voor verschillende soorten mensen binnen je team, dan kom je samen in de genius zone met meer impact en minder moeite. 

Wat is jouw kwaliteit? En van je collega’s?



We zien dat bij steeds meer bedrijven gewerkt wordt in multidisciplinaire en zelforganiserende teams. 

Maar weet jij dan ook van je collega’s waar hun grootste kracht ligt?  

En weten zij dat van jou?



Hoe ervaren ben jij in je vakgebied? 

Werk je al lang voor dezelfde organisatie of ben jij een newbie? 

En hoe lang zit je al in huidige functie? 

Weet jij dit eigenlijk van al je collega’s?



In zijn boek Drive beschrijft Daniel Pink wat mensen motiveert, waar ze hun drive vandaan halen. 

Wil jij bijdragen aan een groter doel? Wil jij steeds beter worden in je werk? Of streef jij naar een zekere mate van autonomie?

Wat is dat bij jouw collega’s? Heb het er eens over met elkaar!



We lazen het boek “Filosofie voor een weergaloos leven” van Lammert Kamphuis. Een inzicht uit het boek op basis van het 

Aristoteles principe: We willen graag lijken op mensen die talenten hebben die van nature al latent in ons aanwezig zijn. Dus je zou 

kunnen zeggen: neem je jaloezie serieus. Je kunt je verlangen op iemand te lijken zien als een aanwijzing.

Welke vermogen liggen er nog te sluimeren in jou? En wat is dat bij jouw collega’s? Heb het er eens over met elkaar!



We hebben allemaal andere talenten en expertises. Maar worden die ook goed ingezet om de doelen van de organisatie 

waarvoor jij werkt te realiseren? Heb jij het gevoel dat jouw volledige potentieel benut wordt? Vaak horen we op bijeenkomsten dat 

dit helaas nog niet altijd het geval is. 

Vind jij het interessant om van elkaar te horen welk talent of welke expertise niet echt benut wordt?  

Heb het er dan eens over met je collega’s!


