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Even aankomen



Even aankomen

• Waar ben ik trots op?

• Wat zijn mijn drijfveren in mijn werk?



De (essenties van de) visie van Wijffels op 
leiderschapsontwikkeling/duurzame inzetbaarheid

• De effectiviteit van je leiderschap hangt heel sterk 
samen met hoe je verticaal geworteld bent, met de 
verbinding tussen hemel en aarde

• Leiders die dit persoonlijk ontwikkeltraject niet 
aangaan, houden de ontwikkeling van de organisatie 
tegen

• Je kunt het proces van ontwikkeling bespoedigen door 
goed naar vrouwen te luisteren…

(uit: Uit het Harnas, Vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap, Pauline Assink, 2005)



School van de zelfkennis
Onderzoek op de verticale lijn t.b.v. kwaliteit en

duurzaamheid op horizontale lijn



Drie verschillende drijfveren op individueel niveau

Ego/basale drijfveren; 
gericht op het in stand 
houden van het ik

Ontwikkelingdrijfveren; 
gericht op het verbreden 
van het ik

Zielsdrijfveren;      
gericht op het overstijgen 
van het ik

Uit: De kracht van bezieling, Lenette Schuijt



Basale of ego drijfveren
Gericht op het in stand houden van het ik

•Behoeften

•Eerdere ervaringen

•Overtuigingen

•Normen

•Patronen, gewoonten

•Gevoelens

•Belangen



Ontwikkelingsdrijfveren
Gericht op het verbreden van het ik

•Invloed willen uitoefenen

•Kwaliteiten willen inzetten

•Doelen realiseren

•Je ontwikkelen, groeien, leren

•Bewustwording



Bezielende drijfveren
Gericht op het overstijgen van het ik

•Creatieve aspiraties, scheppen

•Waarden

•Visie op mens of maatschappij

•Idealen, diepere verlangens

•Besef van bestemming of opdracht



Wijffels
De weg naar duurzame inzetbaarheid

• Ik beschouw het leven als een 
voortdurende dialoog tussen jezelf, je 
innerlijk programma en de stroom 
van het leven zoals het zich aan je 
voordoet

• Als je openstaat voor wat er in die 
stroom correspondeert met jouw 
innerlijke programma kom je de 
goede dingen op het spoor



Weer even stilstaan…

•Wat is mijn ‘Next Step’?



Meer weten?
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