


WELCOME

DON’T BE 
INTIMIDATED BY WHAT YOU DON’T 

KNOW. THAT CAN BE YOUR GREATEST STRENGTH...

sigrid boelens
bureau boel

sigrid@bureauboel.nl
+31 (0)6 15094168

...AND ENSURE 

THAT YOU DO 

THINGS 

DIFFERENTLY 

FROM EVERYONE 

ELSE.



VALUES

OBSTACLESBOOSTERS

CIRCUMSTANCES, SITUATIONS OR CHALLENGES 

THAT BOOST YOUR IMPACT:

BELIEFS, FACTORS OR EXPERIENCES 

THAT BLOCK YOUR IMPACT: 
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REFLECTION ON VALUES
EXAMPLE QUESTIONS:
A. RATE YOUR VALUES IN ORDER OF IMPORTANCE.
B. IS THIS ORDER DIFFERENT FOR YOU IN LIFE IN GENERAL OR IN LEADERSHIP?
C. WHAT ARE THE MOMENTS OF TRUTH THAT HAVE DEFINED YOUR VALUES? 
D. HOW MUCH ARE YOU LIVING / WORKING IN LINE WITH YOUR VALUES? 
E. IF YOU ARE NOT LIVING THESE, IT WOULD AFFECT YOUR SENSE OF SELF, YOUR 

HAPPINESS AND SATISFACTION. HAVE YOU EXPERIENCED THIS?
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ROLE: COACH

WAT WIL JE BEREIKEN?

WANNEER WIL JE DAT BEREIKEN?

HOE WIL JE JE VOELEN? 

HOE KUN JE JE DOEL METEN?

WELKE ONDERSTEUNING HEB 

JE NODIG? 

WAT IS DE HUIDIGE 

SITUATIE?

WIE ZIJN ERBIJ BETROKKEN?

WAT HEB JE TOT NU TOE 

GEPROBEERD?

WAT HOUD JE TEGEN?

WAT ZIJN JE OPTIES?

WAT ZOU JE DOEN WANNEER ER 

GEEN BEPERKINGEN ZOUDEN ZIJN?

WAT ZIJN ALTERNATIEVEN VOOR 

JE HUIDIGE GEDRAG?

ZOU JE WILLLEN DAT IK NOG ANDERE

OPTIES OF ALTERNATIEVE 

SCENARIO’S  AANDRAAG?

WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN VAN    

JE OPTIES?

WELKE OPTIE ZAL DENK JE 

HET BESTE WERKEN?

WAT IS DE VOLGENDE STAP?

WAT GA JE DOEN? EN WANNEER?

WAT ZOU EEN BLOKKADE KUNNEN ZIJN? 

HOE KUN JE DIE OMZEILEN / OPLOSSEN? 

WE ZOU ER OP DE HOOGTE MOETEN ZIJN?

WELKE ONDERSTEUNING HEB JE NODIG?

HOE ZORG JE VOOR EEN GOEDE 

FOLLOW-UP EN EVALUATIE?

verken de 
huidige situatie

REALITY

verzamel en 
evalueer 

mogelijkheden

OPTIONS
kies de beste 

acties (en 
commit je eraan)

WAY 
FORWARD

maak helder 
wat je wil 
bereiken

GOAL

GEBRUIK DE TAART-REGEL

HAAST JE NIET NAAR OPLOSSINGEN

DE HOOGSTE VORM VAN KENNIS IS EMPATHIE

VRAAG OM COACH-INSTRUCTIES

GROW
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ROLE: MANAGER

RESPECTFUL CONFRONTATION

HELPS INSTEAD OF RESCUES

SOFT ON RELATIONSHIP / 

HARD ON CONTENT

I’M OK | YOUR OK 

SEE THE OTHER 

AS AN EQUAL

GIVES UP

AVOIDS

IGNORES BEHAVIOR

LET’S THINGS SLIP

JUDGES

ACCUSES

DOES NOT EMPATHIZE

IS CLOSED OFF

LOOKS OVER OTHERS

PAMPERS/INDULGES

TAKES OVER RESPONSIBILITY

CONFRONTS AND PROTECTS

RESCUES

LOOKS OVER OTHERS

MACHO

MATUREMOTHER

MOLE

R
E
L

A
T

IO
N

TASK

MY WAY OUT:MY PITFALL:

INSIGHTS, SENTENCES, ACTIONS, THOUGHTS:STYLE + TRIGGER:
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ROLE: TEAMLEAD

COOPERATION IS FUELED BY OPENESS, SAFETY AND RELIANCE.

ACHIEVE THIS BY STIMULATING STRONG PERSONAL 

CONNECTIONS. OFF COURSE NOT EVERYBODY WILL LIKE EACH 

OTHER, BUT UNDERSTANDING AND RESPECT ARE NECESSITIES.

FIRST STEP IS GETTING TO KNOW EACH OTHER. THEN KEEP 

BUILDING THE TEAM: SHARE DREAMS, INSECURITIES, VISIONS, 

HIGHLIGHTS, DISAPPOINTMENTS, VALUES, ETCETERA.

PERSONAL CONNECTION

FORMULATE AND VISUALIZE A SHARED DREAM, CREATED BY 

COMBINING AND INCOOPERATING THE PERSONAL DREAMS. 

IN THIS WAY, ALL TEAM MEMBERS FEEL  PART OF THE PROCESS 

AND OUTCOME. IT STIMULATES MOTIVATION, SPEED AND FOCUS.

*  FORMULATE PERSONAL DEVELOPMENT PLANS

*  DARE TO DREAM SESSIONS

*  IDENTIFY PERFECT WEEK / MONTH / RESULTS

*  TEAM VISION BRAINSTORMS

*  FILL START / STOP / CONTINUE

SHARED DREAM

AN EFFECTIVE TEAM UTILIZES ALL TALENTS AND HAS A LOT 

OF DIFFERENT QUALITIES AVAILABLE. 

CREATE AWARENESS OF THE TALENTS AND FAVORITE 

ACTIVITIES OF ALL TEAM MEMBERS. STIMULATE BEING 

DIFFERENT!

*  GATHER AND SHARE TEAM QUALITIES

*  STIMULATE: INTERVISION, (POSITIVE) FEEDBACK, INTERNAL 

CONSULTING, COOPERATION, ETCETERA.

COMBINED QUALITIES
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TEAM QUALITIES

expertise

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

communication

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

details

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

overview

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

new ideas, 
creative 
thinking

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

listen + analyse

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

decision making

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

do + fix

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

train + coach

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

align + combine

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 

WHAT DO YOU NEED - WHAT DO YOU HAVE

COMBINE QUALITIES

TEAM RULE: DO WHAT YOU LIKE MOST + DO SH*T TOGETHER

       www.bureauboel.nl - www.inspiratietaart.nl - www.facebook.com/bureauboel - sigrid@bureauboel.nl - +31 (0)6 15094168

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te kunnen 

innoveren. Er zijn namelijk heel veel manieren waarop 

je innovatief kunt zijn. Op deze poster vind 

je 6 innovatie-kwaliteiten,

 Welke heb jij? Of heb je een 

combinatie van meerdere? Vraag 

het eventueel eens aan een collega, 

Word je bewust van jouw 

innovatiekracht 

en zet ‘m in! 
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IK BEN NIET TEVREDEN

HET MOET OP MIJN MANIER

ZO GAAN WE HIER NIET MET ELKAAR OM

leidend

helpend

meewerkend

afhankelijk

teruggetrokken

rebels

competitief

offensief

IK EIS EXCUSES

HET KOMT DOOR JOU

IK VIND DIT NIET KUNNEN

IK VIND VAN NIET

HET GAAT MIS ZO, HOOR

WAT IS HET HIER STOM

IK ZEG WEL NIKS

PRIMA, HOOR

NIKS ZEGGEN

LATEN WE BEGINNEN

IK HEB EEN GOED IDEE

WIL JIJ DAT EVEN DOEN?

GA ZO DOOR!

DAT IS EEN GOED PLAN 

IK ZAL JE WEL EVEN HELPEN

KUN JE EENS VERTELLEN OVER...

IK BEN HET MET JE EENS

IK VIND JOU GOED

WAT VIND JIJ?

WIL JIJ HET DOEN?

IK KAN HET NIET ZONDER JOU

BOVEN ROEPT ONDER OP EN ONDER ROEPT BOVEN OP

SAMEN ROEPT SAMEN OP EN TEGEN ROEPT TEGEN OP

JE KUNT JOUW GEDRAG VERANDEREN  OM UIT EEN VAST PATROON TE KOMEN

ER IS NIET ALTIJD EEN VASTE OPLOSSING: ‘SPEEL’ MET DE MOGELIJKHEDEN

BOVEN

ONDER

SAMENTEGEN

ROOS VAN LEARY



V I E R  S TA P P E N :

1.Deel het doel. Wat wil je bereiken? Een goed project, 
een fijne samenwerking, een snelle beslissing, een goede 
keuze, betrokkenheid, ...

2.Vertel wat je tot nu toe al hebt bereikt. Welke stappen 
zijn afgerond? Wat is al gelukt? Hoelang ben je al bezig?

3.Ga dan pas naar het nu: wat is de stand van zaken. Dus 
waar gaat je vraag of mededeling eigenlijk over? Dat kan 
een stap zijn, maar ook een deelonderwerp, of misschien 
wel juist een allesomvattende keuze.

4. Dan stel je pas je vraag of geef je je mededeling.

STRATEGISCH 
COMMUNICEREN

TW E E  V OORBE E LDE N :

* Moeten Henk en Piet ook naar het 
klantevent komen?

=> mogelijke gedachtes en reacties 
van de ontvanger: "Zijn die nog niet 
uitgenodigd dan? Zijn de 
uitnodigingen er überhaupt nog niet 
uit? Hoe zit het met de catering als 
we nog niet weten wie er komen?”

Strategisch:

* Ik ben druk bezig met het klantevent 
en we zijn hard op weg om er een heel 
succesvolle dag van te maken. We 
hebben eigenlijk alle voorwaarden 
geregeld: de locatie, de catering, 
het programma en bijna alle sprekers. 
De uitnodiging staat klaar om te 
worden verzonden. De tekst is 
goedgekeurd en ik heb van iedereen 
zijn/haar klanten + contact gegevens 
ontvangen. Ik wilde even een laatste 
check doen vanwege de recente 
ontwikkelingen: Moeten Henk en Piet 
ook uitgenodigd worden?

* We moeten vandaag een beslissing nemen 
over project X.

=> mogelijke gedachtes en reacties van de 
ontvanger: "Waar bemoei jij je mee?" Of: 
"We hebben toch vorige week hier al over 
gesproken?" Of: "Is dat nog niet geregeld 
dan?" Of: "Vandaag, vandaag, ik heb wel wat 
anders te doen."

Strategisch:

* Project X is al een tijd een belangrijk 
project. We hebben vorige week veel zaken 
op een rijtje gezet, die ik ook heb 
samengevat in de mail. Maar ik kom vandaag 
toch nog op 1 punt terug, omdat ik het 
belangrijk vind dat we het hier écht met 
elkaar over eens zijn. Aan de hand van deze 
beslissing kunnen we namelijk snel 
voortgang maken met de implementatie en 
voor de zomer zo goed als alles afronden. 
En omdat ik morgen bij de directeur van IT 
zit, wil ik graag vandaag van jullie de 
definitieve beslissing over de scope: Nemen 
we IT wel of niet meteen mee in de 
reorganisatie.

8



Wanneer je het aan de ander over wil laten, maar het wel zo belangrijk 
is dat je op de hoogte wil blijven:

• "Wil jij dat oppakken en me ... even een korte update geven hoe het 
gaat?" ( ... = elke dag / elke week / einde van deze week / per mail 
/ in ons overleg / per app / etc. ).

Dit voelt misschien heel betuttelend, maar hoe specifieker je bent, hoe 
beter de ander de taak kan uitvoeren en hoe blijer jij én hij/zij worden. 
En dit is overigens zo veel minder betuttelend dan het uit handen geven, 
maar steeds slinks proberen te checken hoe het gaat en/of niet kunnen 
verbergen dat je er niet gerust op bent.

Wanneer je het aan de ander over wil laten en wil weten wanneer het 
afgerond is:

• "Wil jij daarmee aan de slag gaan en me de uitkomst toesturen / me 
mailen wanneer het gedaan is / me in de CC zetten wanneer je de mail 
verstuurd?"

Wanneer je een vraag die je wordt gesteld door wil zetten naar iemand 
anders, maar wel wil weten hoe het afloopt:

• "Daarvoor moet je bij Henk zijn. Zet je mij even in de CC / wil je 
mij op de hoogte houden van wat eruit komt / laat je me weten wat hij 
heeft gezegd?"

• "Marie kan je daar goed mee helpen. Wanneer ik niks hoor ga ik ervan 
uit dat het is geregeld, zo niet, mail me dan weer even!”

Wanneer je juist niet meer betrokken wil zijn, maar dat niet zo 'bot' 
wil zeggen:

• "Als ik niks van je hoor, ga ik ervan uit dat het in orde is, yes?"

• "Ik vertrouw er op dat je met deze informatie / deze contactpersoon 
verder kan (evt. voeg je toe: en anders hoor ik het graag). Succes!"

DELEGEREN
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HET 

HELEMAAL 

LOSLATEN

HET 

HELEMAAL 

ZELF DOEN



SUCCES. EN ONTHOUD: MENSEN VOELEN ZICH OVER HET ALGEMEEN 

ALLEEN MAAR GELUKKIGER EN NUTTIGER WANNEER ZE KUNNEN 

HELPEN EN EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN. DUS GEEF 

ZE DIE KANS EN GEEF ZE DE CREDITS. DAAR ZULLEN ZE ALLEEN MAAR 

MEER BETROKKEN EN BEHULPZAMER VAN WORDEN!

DELEGEREN
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Wat ook nog kan gebeuren, is dat je voor je gevoel al vaak genoeg dingen 
uit handen hebt gegeven, maar het niet wordt opgepakt. Deels kan het 
zijn dat je te vrijblijvend bent gebleven. Voeg dan deadlines toe. Bijv:

• "Zorg jij dat het morgen / eind de van de week / voor ... af is?"

• "Eind van deze maand moet dit zijn afgerond, wil je me daarom 
volgende week even laten weten hoever je bent gekomen / of je op 
schema ligt?"

• "De deadline is ..., als ik niks van je hoor ga ik ervan uit dat je 
dat redt, okay?"

• "Wanneer denk je dat je dit kunt afronden?"

• "Ik had eigenlijk al verwacht dat dit af was, maar misschien heb ik 
de planning verkeerd begrepen, wat is de status en wanneer verwacht 
je af te ronden?"

• "Fijn dat je dat wil doen, wanneer kan ik een update / reactie / 
actie verwachten?"

• "Je hebt een behoorlijk takenpakket zie ik! Waar ga je mee beginnen? 
Wat is je planning?"

•

Het kan ook zijn dat je het te vaak over samen hebt en meer bespreekt wat 

er allemaal moet gebeuren dan dat je daadwerkelijk de taken verdeeld. 
Kijk dan eens of je met de volgende zinnen verder kunt:

• "Wil je me in ons volgende gesprek laten weten welke taken je het 
leukst zou vinden om op te pakken en hoe je die gaat inplannen?"

• Tegen een team: "Als jullie nou eens samen een lijst maken van alle 
dingen die moeten gebeuren en die onderling verdelen. Dan kunnen we 
dat in het volgende overleg bespreken en met die verdeling aan de 
slag gaan."

• "Heb je nog iets van mij nodig, of lukt het je zo om dit te regelen?"

• "Top, dan ligt dit nu bij jou, als ik je nog moet helpen trek je aan 
de bel, okay?"



Z O  MA A K  J E  H E T  OP BOUW E ND :

Lastig om een 

voorbeeld van de persoon 

zelf te vinden? Vertel 

uit eigen ervaring, of 

wat je (fictief) bij 

iemand anders hebt 

gezien. 

FEEDBACK

wees specifiek: 

geen altijd of nooit 

vermeld 

het doel

geef positieve 

voorbeelden

LE T  OP :  

nooit te vroeg

patroon of incident?

gaat het over mij of de ander?

zorg voor goede timing en aankondiging

denk niet voor een ander, doe geen aannames, stel vragen

11


