
Programma Training Persoonlijke Effectiviteit

Deze training is gebaseerd op de wereldwijde bestseller van
Stephen Covey: “De zeven Eigenschappen van effectief
leiderschap”.

Daarnaast zijn aanvullende inzichten en oefeningen
toegevoegd (o.a. over de werking van het brein, NLP,
transactionele analyse en geweldloze communicatie).

Interesse om deze training in jouw organisatie aan te bieden?
Neem gerust contact met me op: nanette@springcoach.nl
Tel: 06-216 49 568.

Hartelijke groet, Nanette Hagedoorn

Sessie 1 - Intake
“Pas als je de moed hebt om de weg te gaan, toont de
weg zich aan jou.”

Creëren van een bedding van veiligheid en vertrouwen als
basis om te kunnen leren vanuit openheid en kwetsbaarheid.
Deelnemers formuleren persoonlijke leerdoelen, maken
kennis met Covey en gaan dieper in op het begrip
leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Sessie 2 - Wees proactief
“Als je denkt dat het probleem elders ligt, is die gedachte het probleem.”

Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. Je wilt
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, zelf durven kiezen
en dus ook de gevolgen van je keuzes dragen. Door je te richten op
je cirkel van invloed word je onafhankelijk en effectiever. Je brengt
meer evenwicht in je leven, vergroot je zelfvertrouwen en wordt een
inspiratie voor je omgeving.

Hebben we ergens geen invloed op, dan kunnen we wel bepalen
hoe we reageren. Proactieve mensen realiseren zich dat ze zelf
hun reactie kunnen kiezen op de dingen waarmee ze worden

mailto:nanette@springcoach.nl


geconfronteerd. Tussen ‘stimulus’ en ‘respons’ zit altijd een ruimte, waarin we zelf onze respons
kunnen bepalen.

Aan bod komen:
- Proactief gedrag en taalgebruik
- Cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid
- Van automatisch gedrag naar reageren vanuit vrije keuze
- Dramadriehoek en winnaarsdriehoek.

Sessie 3 - Begin met het einde voor ogen
“De betekenis van het leven, is een leven vol betekenis.”

Zoals je wilt dat mensen aan het einde van je leven aan je terugdenken,
zo kun je nu gaan leven. Het is eenvoudig om jezelf te bedriegen door
een drukbezet leven te leiden. Je kunt keihard werken om hoger op de
maatschappelijke ladder te komen en dan aan het einde van je leven
ontdekken dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.
Een van de effectiefste manieren om te beginnen met het einde voor
ogen is het schrijven van een persoonlijke missie. Daarin schrijf je wie je
wilt zijn en wat je wilt doen. Het gaat over de waarden en principes die daarbij horen.

Aan bod komen:
- Jouw waarden en missie
- Levenswiel. Welke aspecten van je leven verdienen meer aandacht
- Van willen (doelgericht) naar verlangen (doelgeleid)

Sessie 4 - Belangrijke zaken eerst
“Het juiste moment om te ontspannen is wanneer je daar geen
tijd voor hebt.”

Nu gaat het erom je leven te organiseren op basis van de prioriteiten
die je gesteld hebt in eigenschap twee. Je gaat je tijd en energie
verdelen over al je doelstellingen op korte, middellange en lange
termijn. Belangrijk is om dit concreet te maken in een planning.

- Uit de waan van de dag stappen, waarom is dat zo moeilijk?
- Prioriteren. Kwadrant urgent-belangrijk

- Omgaan met druk vanuit de omgeving. Hoe weeg je wat prioriteit heeft.
- Grenzen stellen.

Sessie 5 - Denk in win-win
“Wanneer je meer hebt dan je kunt gebruiken, plaats
dan geen hoger hek maar koop een langere tafel.”



Win-wil wil zeggen dat je in elke situatie op zoek gaat naar een voordelige oplossing voor beide
partijen. Je gaat op zoek naar samenwerking in plaats van rivaliteit, naar win-win in plaats van
win-verlies. Je moet bereid zijn van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en iets voor elkaar over te
hebben. Daarom kun je je deze eigenschap alleen eigen maken op basis van de principes van
interpersoonlijk leiderschap. Daar zijn visie, initiatief, zekerheid, sturing, wijsheid en kracht nodig.

Aan bod komen:
- Inzicht in mogelijk mindsets bij interactie. Hoe werkt dat en hoe ben jij geconditioneerd?
- De mindset van win win. Denken vanuit overvloed. Hoe doe je dat?
- Samenwerken vanuit een win-win gedachte: van standpunt naar gemeenschappelijk belang.

Sessie 6 - Eerst begrijpen, dan begrepen worden
“Mensen geven eerst antwoord, dan komen er woorden.”

Met empathisch luisteren bedoelt Covey luisteren met de intentie om
de ander te begrijpen zonder eerst verhaal te willen houden. Je hoeft
het daarin niet eens te zijn met iemand, maar wel verstandelijk en
gevoelsmatig begrip op kunnen brengen. Wanneer je leert om te
luisteren naar iemand, iemand werkelijk begrijpt, kan je daarna pas
echt zelf reageren en ‘begrepen worden’.

Aan bod komen:
- Luisteren op verschillende niveaus (en het effect op de verteller)
- Empathisch luisteren (met al je zintuigen) hoe doe je dat?
- Van oordelen naar waarnemen.
- Sensitiviteit ontwikkelen voor wat er bedoeld wordt maar niet gezegd
- Luisteren, samenvatten, doorvragen
- Open vragen stellen.

Sessie 7 - Synergie: principes van creatieve
samenwerking
“Respecteer dat mensen de wereld niet zien zoals hij is,
maar zoals zij zelf zijn.”

Synergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de
derde weg: niet mijn of jouw manier, maar een derde en betere
manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van verschillen.
Om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen door het
zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een
synergetisch team is een team waarin mensen elkaar aanvullen en
waarin het geheel meer is dan de som der delen.

Aan bod komen:
- Synergie ervaren in gezamenlijke opdrachten
- Ontdekken van aspecten die voorwaardelijk zijn voor synergie. Welke stap zet jij om synergie

in jouw omgeving te creëren?



Sessie 8 - Houd de zaag scherp
“Wereldklasse begint waar de comfortzone eindigt.”

De zaag scherp houden heeft betrekking op het onderhoud en de
verbetering van het beste instrument dat je hebt: jezelf. Hoe blijf je
groeien en jezelf ontwikkelen?

Aan bod komen:
- Reflectie op jouw leerdoelen
- Hoe blijf je jezelf scherp houden?
- Afronding


