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Motiveren

Doelen 
stellen

Inspireren Aandacht

Persoonlijke 
doelen

Inzet 
waarderen

Constructieve 
feedback



Als je weet te inspireren, oprechte aandacht geeft en luistert, 
waardoor je de koppeling kunt maken tussen ieders

persoonlijke doelen én die van de organisatie en tevens
getoonde inzet waardeert: 

dan heb je de knop naar het triggeren van passie te pakken



Wat doet het met jou als

Jij jouw talent mag 
inzetten

voor een zinvolle taak, 
opdracht of project

waardoor jij jouw talent 
verder kunt ontwikkelen 

én daarmee bijdraagt 
aan de doelen van de 

organisatie

je leidinggevende 
luistert, jouw input 
serieus neemt en 
daarnaar handelt 

je leidinggevende 
feedback geeft waarmee 

je verder kunt

En jouw inzet actief 
wordt gewaardeerd



Wat doet het met jou als

Jij jouw talent mag 
inzetten

voor een nutteloze taak, 
opdracht of project

waardoor jij jouw talent 
verder kunt ontwikkelen 

én daarmee bijdraagt 
aan de doelen van de 

organisatie

je leidinggevende 
luistert, jouw input 
serieus neemt en 
daarnaar handelt 

je leidinggevende 
feedback geeft waarmee 

je verder kunt

En jouw inzet actief 
wordt gewaardeerd



Wat doet het met jou als

Jij jouw talent mag 
inzetten

voor een zinvolle taak, 
opdracht of project 

waardoor jij jouw talent 
verder kunt ontwikkelen 

én daarmee bijdraagt 
aan de doelen van de 

organisatie

je leidinggevende NIET 
luistert, jouw input NIET 
serieus neemt en daar 

NIETS mee doet

je leidinggevende 
feedback geeft waarmee 

je verder kunt

En jouw inzet actief 
wordt gewaardeerd



Wat doet het met jou als

Jij jouw talent mag 
inzetten

voor een zinvolle taak, 
opdracht of project 

waardoor jij jouw talent 
verder kunt ontwikkelen 

én daarmee bijdraagt 
aan de doelen van de 

organisatie

je leidinggevende 
luistert, jouw input 
serieus neemt en 
daarnaar handelt 

je leidinggevende 
feedback geeft waarmee 

je verder kunt

En jouw inzet NIET wordt 
gewaardeerd



Hard werken voor iets waar we 
niets om geven noemen we stress

Hard werken voor iets waar we van 
houden noemen we passie

Simon Sinek



Aandacht voor de échte mens

Soft?



Wees authentiek

Vind JOUW kracht
vergroot de kracht van JOUW team 

en versterk JOUW organisatie





Presentatie niet bij kunnen wonen of nog eens nalezen?

Het verhaal bij de dia’s lees je op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/pulse/menskracht-jouw-organisatie-marieke-de-rouw-
bulkmans/
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