








Hallo reiziger, 

‘You live, you learn’ zeggen ze. Als je met een 
open geest om je heen kijkt, leer je elke dag 
iets nieuws. Over jezelf, over iemand anders of 
over de wereld. 

Met dit boekje moedigen we jou aan om een 
bruisend leven te leiden! Een leven waarin je 
het beste uit jezelf haalt, maar ook elke dag 
geniet van wat je hebt. In twaalf ultrakorte 
hoofdstukjes helpen we jou actief om te gaan 
met wat er op je levenspad komt. Beantwoord 
de vragen in dit boekje en voor je het weet heb 
je jouw persoonlijk zakkompas samengesteld.

Een theorie of model kan je leven niet perfect 
maken, maar door reflectie, persoonlijk 
leiderschap en dankbaarheid te oefenen, word 
je een gelukkiger mens! Daar geloven wij in. 

En… als jij krachtig en zelfbewust door het leven 
gaat, kun je ook meer betekenen voor mensen 
om je heen, die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Goeie reis! 

Gerhard te Velde 

Eager People
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Jij bent geweldig!
Heb je enig idee hoe getalen-
teerd jij bent? Je hebt kwalitei-
ten in huis waar anderen alleen 
maar van kunnen dromen. 
Met dit kernkwadrant van 
Ofman ontdek je vanuit je 
kernkwaliteit welke eigen-

Daniel Ofman is expert op het raakvlak van organisa-
tieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ofman is het 
meest bekend geworden met zijn kernkwadrantmodel 
over kwaliteiten. Ofman heeft een grote invloed gehad op 
het denken over kwaliteiten zowel op individueel niveau als 
in organisaties.
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schap in jouw allergie zit, wat 
je valkuil is én welke uitdaging 
jou verder kan helpen. Als je 
niet direct weet wat je grootste 
kwaliteit is, is het ook interes-
sant om eerst een allergie of 
valkuil in te vullen. :-)



Ik ben heel goed in…

Ik ga de komende tijd… 

Oefening:

 Schrijf een kernkwaliteit op die je al hebt en wilt ontwikkelen.

Ik ga hier nog veel beter in worden als…



Waar gaat jouw hart sneller 
van kloppen?
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Ken je Pippi Langkous nog? Ze woonde samen met haar 
aapje, meneer Nilsson, en haar paard Kleine Witje in Villa 
Kakelbont en deed precies wat ze wilde! Haar levensmot-
to: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het 
wel kan! Laat jij je beperken door wat niet kan of mag, of 
ben je jouw passie stukje bij beetje kwijtgeraakt? Laat je 
inspireren tot een puur leven, gebaseerd op wat jij wilt! 

Kinderen kunnen vol vuur over 
iets vertellen dat ze hebben 
meegemaakt. Waar gaat jouw 
hart sneller van kloppen? 

Heb je een passie waar je 
zoveel energie van krijgt dat je 
ogen er van gaan glimmen? 
Let’s do what we love, 
and do a lot of it!



Oefening:

Waar gaan jouw oogjes van glimmen?

Hoe ga je zorgen dat je hier meer mee gaat doen? 



David McClelland (1917) heeft met zijn ijsbergmodel 
laten zien hoe gedragsverandering gerealiseerd kan 
worden. Boven de waterlijn bevindt zich het topje van 
de ijsberg. Dit vergelijkt McClelland met het zichtbare 
gedrag en kennis van mensen. Het grootste gedeelte van 
de ijsberg bevindt zich onder de waterlijn. Hier bevin-
den zich de onbewuste en onzichtbare overtuigingen, 
normen en waarden, eigenschappen en motieven van 
mensen. 

Wat drijft jou?
Net zoals bij een ijsberg alleen 
het topje zichtbaar is, zien de 
meeste mensen alleen jouw 
gedrag. Onder het waterop-
pervlak gaan je kernwaarden 
schuil. Wat vind je echt belang-
rijk in het leven en waarom? 
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Kernwaarden vormen de basis 
van je doen en laten. De kern-
waarden van Eager People zijn 
bijvoorbeeld Krachtig, Aan-
dachtig, Doelgericht, Eerlijk en 
Slim. 



Mijn kernwaarden zijn…

Oefening:

  Welke drie woorden komen bij jou boven als je moet 
omschrijven waar jij voor staat?



Welke top wil jij bereiken?
Als je veel wilt bereiken in je 
leven is het zinvol om eerst na 
te denken wat je wilt bereiken. 
“Begin with the end in mind” 
noemt Steven Covey dat. Van-
uit een doel terug redeneren 
naar de kleinere stappen die 
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je moet zetten om dat doel 
te behalen is makkelijker dan 
anders. Welke top wil jij berei-
ken? Wees niet te bescheiden, 
misschien kan je wel meer 
bereiken dan je zelf denkt!

Steven Covey is vooral bekend geworden door zijn boek 
“The 7 Habits of Highly Effective People” waarin hij 
beschrijft welke eigenschappen effectieve mensen zo 
succesvol maken: (1) proactief zijn, (2) met het einddoel 
beginnen, (3) prioriteiten stellen, (4) denken in win/win, (5) 
eerst begrijpen dan pas begrepen worden, (6) synergie & 
samenwerking zoeken en (7) de zaag scherp houden. 



Als je terug redeneert, welke stappen moet je dan zetten 

het komende jaar?

Wat kan je morgen al gaan doen?

Welk doel wil je bereiken, bijvoorbeeld over 10 jaar?

Oefening:



Simon Sinek is al sinds begin jaren ‘90 de goeroe op het 
gebied van motivatie-trainingen. Hij is auteur van vier 
boeken, waaronder Start with Why. Dit is een van de 
bestverkopende zelfontplooiingsboeken van de afgelo-
pen jaren.

Wat is jouw missie?
Waarom doe jij wat je doet? 
Simon Sinek creëerde onder-
staande Golden Circle. Je weet 
allemaal wel wat je aan het 
doen bent en hoe. Maar eigen-
lijk weten maar weinig mensen 
waarom ze het doen. En dat is 
nou net de kern. 
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Wat is het hogere doel? Wat is 
jouw missie in het leven? 
Volgens Simon zorgt hier 
antwoord op hebben voor veel 
meer voldoening in het leven. 
Zowel op werkgebied als privé. 
Dus hup, even jouw gouden 
cirkel vullen!



Wat doe je dan precies? 

Hoe wil je jouw why bereiken? 

Wat is jouw why, jouw purpose in het leven? 

Oefening:

  Om dichterbij je kern te komen is het zinvol na te denken over 
jouw ‘purpose’, jouw doel in het leven. Waar kom jij met plezier 
je bed voor uit ’s ochtends?



Hoe werk jij (samen)?
Op jouw levenspad kom je veel 
verschillende mensen tegen. 
Iedereen is anders, we zijn al-
lemaal verschillende types. 

Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 juli 1875 – Küsnacht, 6 juni 
1961) was een Zwitserse psychiater en psycholoog. Hij was 
de grondlegger van de analytische psychologie.

Het DISC-model is een bekend en veelgebruikt model om 
inzicht te krijgen in bewuste en onbewuste voorkeuren in 
gedrag en communicatie. Je kunt online ook gratis een 
DISC-test doen.
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Carl Gustav Jung verdeelde ons 
in vier types. Het DISC-model 
beschrijft deze verschillen en 
hoe ze elkaar kunnen aanvul-
len. 



In welke velden van het DISC-model herken jij je het meest?

Waarom?

Oefening:



Hoe leer jij nieuwe dingen?
Als jij jezelf wilt ontwikkelen, is 
het fijn om te weten hoe jij het 
beste leert. Elk mens heeft een 
andere manier om tot inzich-
ten en vooruitgang te komen. 

David A. Kolb (1939) is een leerpsycholoog en pedagoog 
uit de Verenigde Staten die zich met name richt op er-
varingsgericht leren. Hij is bekend geworden door zijn the-
orie m.b.t. leerstijlen en de leercyclus. Kolb behaalde zijn 
master en Ph.D in sociale psychologie aan de Harvard-
universiteit. Hij werd later professor aan de Weatherhead 
School of Management die onderdeel is van de Case Wes-
tern Reserve University in Ohio.
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Je leerstijl bepaalt hoe jij het 
beste leert. Je kan jezelf ook 
trainen om beter te worden in 
andere leerstijlen. 



Welke leerstijl past het beste bij jou?

Oefening:



Welke gewoontes heb jij? 

Charles Duhigg (1974) is een Amerikaanse journalist die 
bekend werd door zijn boek “The Power of Habit” waarin 
hij beschrijft hoe gewoonten werken en hoe we ze kun-
nen veranderen. Duhigg won een Pulitzer prijs voor een 
serie artikelen in de The New York Times, waar hij voor 
schrijft. Een ander boek van Duhigg is Smarter Faster 
Better, over effectiviteit. 
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We staan er niet vaak bij stil, 
maar goede én slechte ge-
woontes zijn enorm bepalend 
voor ons leven. Aan de ene 
kant zijn routines en patronen 
heel nuttig, maar als we ons 
gedrag willen veranderen, 
werkt het tegen ons. Slechte 

gewoontes afleren is moeilijk, 
maar gewoontes vervangen 
door andere is veel gemak-
kelijker. Om gewoonten te 
begrijpen, er grip op te krijgen, 
en gedrag te veranderen, is 
het model van The Habit Loop 
nuttig.



Oefening:

Welke slechte gewoonte zou je willen veranderen?

Wat triggert deze gewoonte bij jou?

Welke beloning haal je uit deze gewoonte?

Hoe zou je dit patroon kunnen doorbreken? 



Think positive!

Tony Robbins (1960) is een bekende Amerikaanse guru 
op het vlak van personal development. Met zijn seminars 
heeft hij in meer dan 100 landen meer dan 10 miljoen 
mensen rechtstreeks geholpen het beste uit zichzelf te 
halen. We kunnen als bescheiden Nederlanders veel 
leren van het krachtige optreden van deze Amerikaan. 
Meer weten? Ga naar tonyrobbins.com 
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Met beperkende gedachten 
en (onbewuste) angsten hou-
den we onszelf soms tegen 
om het beste uit het leven te 
halen. Je durft ergens niet aan 
te beginnen en vergeet dat je 

zélf kan kiezen wat je doet. Met 
persoonlijk leiderschap kom 
je verder: je bepaalt zelf hoe je 
omgaat met omstandigheden 
die op je afkomen. 



Oefening:

Is er een angst die jou tegenhoudt om bepaalde dingen te doen? 

Bv, angst voor verlies of afwijzing?

Is die angst terecht?

Is die gedachte echt waar? Zo niet, wat is dan wel waar?

Kan je een beperkende gedachte van jezelf noemen (ik kan niet, 

ik mag niet, … is niks voor mij)?



In onze welvarende maatschap-
pij heb je enorm veel keuze, maar 
nog altijd slechts 24 uur te be-
steden per dag. Door vaker nee 
te zeggen, heb je meer tijd voor 
wat écht belangrijk is. Care more 
about lessen noemen we dat. 

De Eisenhower box helpt je om 
scherper te kiezen waar jij je 
tijd aan besteedt. Want hoeveel 
tijd je hebt, daar heb je geen 
invloed op, maar hoe je jouw 
tijd besteedt wel!

Keuzes maken 

Dwight David Eisenhower (1890) was een Amerikaanse 
generaal en de opperbevelhebber van de Geallieerde 
strijdkrachten tijdens de invasie van Europa in de 2e-
wereldoorlog. Eisenhower was van 1953-1961 president 
van de USA. Als iemand wist hoe belangrijk het is om 
prioriteiten te stellen dan was het Eisenhower wel.
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Met welke onbelangrijke, niet urgente zaken ga je stoppen?

Welke zaken ga je juist wel (weer) oppakken?

Oefening:



Je hebt hard (aan jezelf) ge-
werkt. Maar kan je er ook van 
genieten? We leven in ge-
haaste tijden waarin iedereen 
veel bezig is met de toekomst 
en minder met het heden. Dat 
kan anders. 

Wie dankbaar leeft, leeft geluk-
kiger en dankbaarheid kan je 
oefenen. 

Door stil te staan bij wat je 
hebt, besef je wat je hebt en 
ben je een gelukkiger mens.

Dankbaarheid

Ernst-Jan Pfauth (1986) is mede-oprichter en uitgever 
van De Correspondent en auteur van het Dankboek. 
We zijn rijker, gezonder en gelukkiger dan ooit, en toch 
voelen we ons vaak gestrest en onvervuld. Met zijn boek 
helpt Ernst-Jan ons om even stil te staan bij alles wat we 
al gekregen of gerealiseerd hebben en waar we dank-
baar voor kunnen zijn.
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Waar ben je dankbaar voor?

Waarom?

Oefening:



Er wordt gezegd dat als elk 
persoon op aarde iemand an-
ders gelukkig zou maken, de 
wereld een stuk mooier zou 
zijn. Iedereen heeft wel iets te 

geven. Geven wat je kunt mis-
sen is gemakkelijk en enorm 
bevredigend. Wat wil jij door-
geven aan een ander?

Pay it forward!

Gerhard te Velde (1983) is bedrijvenbouwer, raadgever 
& empoweraar. Naast zijn bedrijf Eager People en 
ondernemersclub Groeivoer is Gerhard continu bezig met 
het creëren van nieuwe bedrijven en initiatieven. Als ze 
maar met ontwikkeling van mensen, teams en organisa-
ties te maken hebben. Zie ook www.gerhardtevelde.nl
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Wat kan jij betekenen voor mensen om je heen?

Ik wil in het bijzonder de volgende persoon helpen:

Dat ga ik doen door:

Oefening:

  Wat kan jij betekenen voor een ander? De rest van het boekje 
mag je zelf invullen!
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