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Ken jij iemand waarvan jij denkt;  

’Er zit meer in maar het komt er niet uit?’ 
 

Een vriend van mij zat afgelopen jaar in een ontslagprocedure bij zijn werkgever. Er werd hem een coachtraject aangeboden 

in de vorm van een salestraining. Tijdens het traject zijn beide partijen alsnog uit elkaar gegaan. Inmiddels werkt mijn vriend 

parttime als verkoper voor diezelfde salestrainer. Er zat meer in, maar het kwam er niet uit! De salestrainer lukte het om er 

meer uit te halen. 

Of neem Peter (56 jaar). Hij werkt al dertig jaar als hoofd ICT. Een baan die de laatste jaren veel stress met zich meebrengt. 

Zo maakt hij lange werkdagen. Hierdoor worden zijn periodes van ontspanning steeds korter. Het gevolg voor Peter is dat zijn 

bloeddruk veel te hoog is geworden. “Ik voelde als het ware de stress continu door mijn lijf gieren,” aldus Peter. “Nu heb ik 

bloeddrukverlagende medicijnen, maar dat is alleen symptoombestrijding. Wil ik het stressprobleem echt aanpakken zal ik 

een balans moeten vinden tussen werk en energie,” concludeert Peter. 

Ken jij in jouw omgeving ook iemand als Peter? Iemand waarbij het schaaltje stress op de weegschaal van werk en energie te 

zwaar is? 

Met de Werkenergieanalyse® krijg je inzicht in jouw energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functie niveau. Dit 

wordt visueel weergegeven in een persoonlijk rapport dat 1 op 1 wordt besproken in een verhelderend coachgesprek. Je ont-

dekt op welke aspecten jij wel of geen invloed hebt, waardoor je weet welke toekomstige acties voor jou effectief zijn. Geza-

menlijk maken wij dan een prioriteitenplan, zodat je direct en doelgericht aan de slag kunt gaan. 

De Werkenergieanalyse® ondersteunt je bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van jouw carrière. Want alleen werk dat bij 

je past, geeft steeds weer plezier, energie en voldoening! Haal het beste uit jezelf! Daar pluk je niet alleen op je werk maar ook 

in je privéleven de vruchten van! 

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op een pleidooi voor een positieve benadering in de arbeids- en organisatiepsychologie, 

geschreven door Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker in 2001. Dit bevlogenheidsonderzoek is uitgebreid met de theorie van 

Flow door Mihaly Csikszentmihalyi, de circel van invloed uit het boek ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ door Ste-

phan Covey en tenslotte de theoretische kennis over de 80/20 regel van Pareto. 

Wat is bevlogenheid? 

Toewijding: Bevlogen mensen voelen zich betrokken bij hun werk, ze zijn er enthousiast over. Het kan ze iets schelen wat er 

gebeurt. Ze vinden het werk dat ze doen zinvol en zijn er trots op. 

Vitaliteit: Wie bevlogen is, voelt zich tijdens het werk energiek, sterk en veerkrachtig. Hij/zij voelt zich zelfverzekerd, kan een 

stootje hebben en laat zich niet zomaar ontmoedigen. 

Betrokkenheid of flow: Ten slotte gaan bevlogen mensen helemaal op in hun werk. Ze kunnen zich er goed op concentreren, 

vinden het uitdagend en leuk wat ze doen en vergeten vaak de tijd als ze aan het werk zijn. 

 

 

 

 

 

 

De voordelen van werken met de Werkenergieanalyse® zijn: 

 Verbeterde energiebalans, tevredenheid en motivatie 

 Inzicht in opleidingsbehoeften en talentontwikkeling 

 Optimale samenwerking binnen de organisatie 

 Deze tool houdt mensen vitaal en bevlogen 

 Snellere re-integratie na ziekte 

https://www.hugolumens.nl/1246-2/


AANDACHT IS 

HET GROOTSTE 

COMPLIMENT 

WAT JE IEMAND 

KUNT GEVEN 

WILL RAVEN Gezeten in een sfeervolle kamer met een mooi uit-

zicht over de stad, heb ik vandaag een warm ge-
sprek met Will Raven. Een enthousiasmerende 

leider die vol passie over zijn professie praat. Met 

zijn omvangrijke ervaring als leidinggevende  

draagt hij zijn kennis uit bij het Maastrichtse   
Attent Vermogensbeheer en is hij tevens          

bestuurslid van de Coöperatie Verbindend Leiden. 

Hiernaast houdt hij zich bezig met het zijn van 
sparringpartner voor beginnend leidinggevenden 

en begeleid hij verandertrajecten. 

Wat is jouw kijk op de wereld van                

leidinggeven? 

Na veel vallen en opstaan ben ik van mening dat 

leiding geven niet iets is wat je er als manager nog 
even erbij doet. Ik zie het als een volwaardig me-

tier dat veel tijd, zelfreflectie en oprechte aan-

dacht vraagt. Wanneer het je passie is vind ik het 

het mooiste vakgebied dat er is. Leiderschap evo-
lueert waarbij een faciliterende stijl het beste bij 

mij past. Daar wil ik nooit meer vanaf. 

Waarom niet?  

Omdat het voor mij werkt, omdat het bij me past, 

omdat het iets heeft met mijn leiderschap. Zo heb 

ik steeds meer met het vak leiderschap gekregen 
omdat dit vooral over mensen gaat. Ik vind niets 

zo leuk als werken met mensen. Of dat nu colle-

ga’s zijn, of klanten. Ieder mens beweegt iets en er  

is niets zo leuk dan een rol te mogen spelen in  de 

ontwikkeling of besluitvorming van een mens, en 

misschien zelfs een helpende hand bieden.  

Vaker hoor ik bij bedrijven dat medewerkers niet 

gemotiveerd zouden zijn. Dan denk ik wel eens, 

als hier alleen maar ongemotiveerde mensen 
rondlopen, wie heeft die dan aangenomen? Dat 

intrigeert mij. Ik kan me voorstellen dat mensen 

het soms even niet meer weten of hulp nodig heb-
ben. Dat noemen we dan met een populair woord 

coaching, maar het is wel een heel breed begrip. 

Wat ik in ieder geval geleerd heb is dat wat uit de 
mens zelf komt vele malen keer krachtiger is dan 

dat wat de mens wordt opgelegd. 

Hoezo?  

Mij boeit de vraag hoe ik de intrinsieke motivatie 

van de mens verder kan helpen stimuleren. In 

mijn werkzame leven ben ik weinig ‘notoire dwars-

liggers’ tegengekomen. Wel kwam ik mensen tegen 
waarbij de uitdaging niet bij hen paste. Als ik iets 

van je vraag wat je niet kunt leveren, word je niet 

gelukkig. Ieder mens heeft een talent maar niet 
elke uitdaging past bij iedereen. Dan moet je 

daarover samen oplossingsgericht in gesprek. Dat 

moet je absoluut niet vermijden, ook niet wanneer 
de conclusie gaat zijn dat het beter is dat de      

wegen gaan scheiden.   

Mensen worden gemotiveerd door: 
‘veiligheid, autonomie en waardering’ 



 
Mensen mogen fouten maken, 

zolang de leercurve maar  

omhoog gaat. 
 

 

Waardoor worden mensen volgens jou            

gemotiveerd? 

Dat zijn meerdere dingen maar inmiddels heb ik 

geleerd dat er in ieder geval drie pijlers zijn, die 

mits gevuld, helpen ten aanzien van de intrinsieke 

motivatie. De eerste is veiligheid.  Wanneer ik men-

sen vraag om hun hoofd boven het maaiveld uit te 

steken om zich te verbazen over hetgeen er nog 

meer te zien en mogelijk is zullen ze dat nooit doen 

wanneer ze denken dat er een zeis bestaat. Dan 

ontstaan weinig nieuwe ontwikkelingen in die be-

treffende organisatie en gaan mensen in de safety-

mode. Wat moet je dan doen om een gevoel van vei-

ligheid bij mensen te creëren? Dan wil je die men-

sen allereerst laten ervaren, dat ze fouten mogen 

maken. En wat mij betreft mogen de eventuele kos-

ten van deze fouten in een soort van learning en 

development budget vallen zolang de leercurve 

maar omhoog gaat. Daarnaast geloof ik er in dat 

mensen floreren wanneer ze een bepaalde autono-

mie ervaren. Daarvan wordt wel eens gezegd dat dit 

alleen geldt voor creatieve beroepen maar ik ben 

het daar niet helemaal mee eens. In het ene beroep 

zie je meer ruimte voor autonomie dan in het ande-

re, maar je kunt altijd samen op zoek gaan naar 

eigen regelmogelijkheden binnen bepaalde kaders. 

Hoe meer de nadruk ligt op het creatieve gedeelte 

binnen het vak, des te meer helpt autonomie en 

vrijheid. Continu de controle willen houden in de 

zin van, wat doe je?, wanneer is het klaar? wat ga 

je dan doen?, daar wordt niemand blij van.. 

Wat denk jij dan dat werkt?  

Ik geloof in een duidelijke taakstelling en tegelijker-

tijd in de mogelijkheid zelf te mogen kiezen wan-

neer en hoe je dit invult. Oftewel een duidelijk WAT 

maar ruimte in het HOE. Wat maakt het bijvoor-

beeld uit wanneer een accountmanager af en toe 

tussen de middag zijn of haar kinderen van school 

haalt en zorgt dat het werk in de avonduren af-

komt? Dat maakt mensen blij. En dan kom ik weer 

terug. Goed gemotiveerde blije mensen verzetten 

vrijwillig veel meer werk dan iemand die je bij wijze 

van spreken te veel voorschrijft, het creëert betrok-

kenheid.  

 

En de derde pijler? 

De laatste pijler is waardering. In mijn ogen een 

achtergesteld kindje. We leven in een poldermo-

del. Een nuchtere Nederlandse cultuur waarin 

alles wat goed gaat normaal is en alles wat minder 

gaat vaak aandacht krijgt. Ik denk dat het ons 

motiveert wanneer we een compliment krijgen, als 

we horen dat we ertoe doen. Daarmee wil ik overi-

gens niet zeggen dat het leven een zoektocht moet 

worden naar erkenning. Mensen willen een bijdra-

ge leveren en vinden het fijn als dat gezien wordt. 

Een soort van waarde creatie van jezelf als mens. 

Hierdoor wil ik graag druk zijn met het geven van 

complimenten. Er gebeuren elke dag wel goede 

dingen, je moet alleen niet vergeten om ze te be-

noemen. We beseffen vaak niet welke impact dit 

heeft op mensen. Als je deze drie pijlers gevuld 

hebt groeien ze uit tot iets wat we vertrouwen noe-

men. Als je genoeg veiligheid ervaart, creëert dat 

vertrouwen. Daarbij het spreekwoord: ‘vertrouwen 

komt te voet en gaat te paard’ in het achterhoofd 

houdend, is het belangrijk om vertrouwen niet te 

beschadigen. In dit kader is het voor mij belang-

rijk om te doen wat ik zeg, en te zeggen wat ik 

doe. Practice what you preach. Een wijs iemand 

heeft eens tegen mij gezegd: Mensen hebben na 

twee jaar vergeten wat je tegen ze hebt gezegd, 

maar zullen nooit vergeten hoe je ze hebt doen 

voelen. Die is blijven hangen. Als leiders mogen 

we ons soms meer verplaatsen in de schoenen van 

de mensen die we mogen (bege)leiden. Zeg morgen 

op de werkvloer eens tegen een collega; Wat fijn 

dat je er bent, je doet het goed, en laat je vervol-

gens verbazen. 

Hoe breng je leiderschap in de praktijk? 

Ik probeer me aan de slogan ‘Just do it’ te hou-

den. Niet door er over te praten maar door het te 

laten beleven. Ik prefereer de team prestatie.  

Together Everyone Achieves More. 

 

Mensen willen een bijdrage 
leveren en vinden het fijn 

als dat gezien wordt 

 

Wat is dan specifiek verbindend leiderschap? 

Wanneer verbind je nu eigenlijk? Wanneer voelt 

zich iemand met mij verbonden? Dat ligt allereerst 

aan de context. Wat is je relatie tot de ander? Be-

langrijk in deze is: begrip. Dat je elkaar begrijpt. 

Dat er naar elkaar wordt geluisterd. Je gehoord 

voelen. Iets voor elkaar betekenen. Elkaar helpen. 

We durven de hulpvraag ook te stellen. Het is een 

breed palet.  

 

 



Wie vindt jij een inspirerende leider of        

persoonlijkheid? 

Vaak hoor je als antwoord op deze vraag namen 

als Martin Luther King, Nelson Mandela of de Da-

lai Lama. Uiteraard een voor een indrukwekkende 

persoonlijkheden met immense impact en staat 

van dienst maar ik hou het iets dichter bij huis. 

Alhoewel er meer mensen zijn die me inspireren is 

het meest eerlijke antwoord toch mijn, helaas 

overleden, vader. 

Hij is voor mij een inspirerend voorbeeld vanwege 

de manier waarop hij in het leven stond. Hij heeft 

mij voorbeelden gegeven waarmee ik tot op de dag 

van vandaag iets heb. Hij heeft mij vertrouwen en 

veiligheid gegeven en mij weten te raken. Deze 

voorbeeldrol heeft hij op een consistente manier 

uitgedragen, niet met woorden maar met daden. 

Inspirerend in de zin van omgaan met tegenslag, 

omgaan met andere mensen. Hij was een man die 

tijd had voor iedereen, maakte met iedereen een 

praatje. Mijn vader wist met zijn persoonlijkheid 

te verbinden. Leiderschap ontpopt zich vaak ge-

dreven door passie. Wat ik wil zeggen is dat je het 

verbindende of inspirerende vaak dichter bij huis 

vindt dan je denkt.  

 
Mijn vader is voor mij een 

inspirerend voorbeeld    
vanwege de manier waarop hij 

in het leven stond 

 

Als we een van die medewerkers zouden inter-

viewen en vragen hoe zij Will Raven typeren 

als leidinggevende, wat zeggen ze dan? 

Dat ligt er vast aan in welke periode van mijn leer-

traject als leidinggevende ze me hebben leren ken-

nen. Er zullen mensen zijn die zeggen, Will is erg 

duidelijk, waait niet met alle winden mee en zit 

wel strak in de leer. Daarnaast hoop ik dat de 

mensen die mij na mijn voortschrijdend inzicht 

hebben meegemaakt als leidinggevende de positie-

ve effecten van mijn ontwikkeltraject hebben erva-

ren. Ik heb in ieder geval voldoende fouten ge-

maakt waardoor niet altijd iedereen even blij zal 

zijn geweest. Lastig trouwens om voor anderen te 

praten vind ik je zou het ze kunnen vragen. 

Hoe zou je je zelf omschrijven als leider? 

Ik zie mezelf graag als een faciliterend leider en 

kan natuurlijk alleen maar hopen dat mijn omge-

ving dit ook ziet.  

Daar waar ik klachtenmanager moet zijn moet 

men mij inschakelen als klachtenmanager. Waar 

ik als breekijzer kan functioneren wordt ik graag 

als zodanig ingezet.  

 

 

Ik zie mijzelf als  

faciliterend leider 

 
 

Als faciliterend leidinggevende sta ik graag ten 

dienste van het resultaat.  Ik treed graag uit de 

hiërarchie, daar waar de hulpvraag wordt gesteld 

help ik. Mensen die net leidinggevende zijn gewor-

den en mij als klankbord gebruiken, stel ik wel 

eens de vraag; ‘krijg je de leiding omdat je de stre-

pen hebt of krijg je de strepen omdat je leider-

schap toont?’ Ik geloof in het laatste. Als je con-

sistent gedrag vertoont, dat vertrouwen en draag-

vlak creëert bij de mensen bereik je meer. 

Hoe bereik je meer? 

Eén van mijn drijfveren is samenwerken, eerst 

overleggen en dan van start. Daarnaast heb ik ook 

een sterk resultaatgerichte drijfveer en kan be-

sluitvaardig zijn. Ten slotte word ik gedreven door 

een stukje visie en strategie. De laatste jaren 

maak ik gebruik van meerdere facetten dan puur 

gebruik maken van ‘zo gaan we het doen omdat 

dat nu eenmaal zo is afgesproken’. Nu neem ik 

veel meer de ruimte om samen te onderzoeken 

wat de slimste route is. Het heeft ook te maken 

met hoe mensen geconditioneerd zijn. Als je de 

vraag stelt: waarom doe je dat? antwoordt men 

vaak met: dat hebben we altijd zo gedaan. Dat is 

het eerste moment waarop ik denk dat het mis-

schien een keer anders moet. Dat triggert mij en 

helpt me hun uit te dagen.  Uitgaande van het 

principe: Als je altijd blijft doen wat je deed, krijg 

je nooit iets anders dan je had. Ik heb inmiddels 

het voordeel dat ik door mijn leeftijd kan staven 

op een groot stuk ervaring. Aan de andere kant 

heb ik vitaliteit ook hoog in het vaandel staan. 

Welzijn, gezondheid, maar tevens jong van geest 

blijven. Mee blijven gaan in de tijd. Collega’s van 

de zogenaamde millennium generatie zitten an-

ders in de wedstrijd dan mensen uit mijn genera-

tie en daar wil je oog voor hebben.. 

 

Als je altijd blijft doen 
wat je deed, krijg je nooit 

iets anders dan je had 
 

 

 



Zit daar dan een verschil in leidinggeven? 

Als leidinggevende wil ik me heel erg bewust zijn 

van het feit dat de wereld van de millennium heel 

anders uitziet dan de  wereld van iemand die wat 

ouder is. En dat is niet alleen de leeftijd. Er is een 

hele andere kijk op de wereld. Wat wil ik uit het 

leven halen? Toen ik van school af kwam wilde ik 

werken, geld verdienen, een huis kopen, mij sette-

len. Dat waren mijn primaire behoeften. Dat was 

zoals praktisch iedereen dat deed. Dat kregen we 

van thuis mee. De millenniums denken wezenlijk 

anders over het leven. Willen misschien geen car-

rière maken door 60 uur in de week te werken. 

Kiezen wellicht bewust voor een andere werk-privé 

balans. En dat is prima. Deze generatie wordt 

vaak blijer van dingen beleven in plaats van din-

gen bezitten. Voor mij is dit als leidinggevende én 

vader van een millennium ook de kunst van het 

niet te snel oordelen. Grip krijgen op loslaten, hoe 

paradoxaal klinkt dat. 

Het centrale thema los van de inhoud is de 

mens. In iedere omgeving werk je als leidingge-

vende met mensen. Mensen zijn overal men-

sen.  

Wat is jouw rol binnen de Coöperatie Ver-

bindend Leiden? 

We hebben veel leden uit de bestuurlijke rich-

ting in de coöperatie, overheid en non-profit, 

hieruit is de coöperatie ook ontstaan. Mijn rol 

is het om een brug te slaan, te verbinden  met 

de profit wereld. Ik geloof dat de inhoud van 

die werelden wel verschillend is. Ook denk ik 

dat culturele aspecten anders kunnen zijn. 

Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat op het 

gebied van leiderschap meer raakvlakken zijn 

dan wij van beide kanten weten. Een Gemeen-

tescretaris worstelt vaak met dezelfde issues 

als een Directeur uit het MKB.  Dat geeft de 

kans om van elkaar te leren. Om dit voor el-

kaar te krijgen organiseren we events om men-

sen bij elkaar te brengen, te verbinden . Het 

mooie is dat waar mensen reeds aangesloten 

zijn, er meestal een feest van herkenning op-

treedt. Als deze mensen hun ervaring delen, 

onder het mom van delen is vermenigvuldigen, 

ontstaan als vanzelf nieuwe ideeën, concepten. 

Door deze kruisbestuiving halen we mensen 

uit hun bekende denkomgeving en komen in 

contact met betrokkenen die anders naar deze 

omgeving kijken. Out of the box denken wordt 

hierdoor gestimuleerd. Uiteraard ontstaan 

door deze verbinding ook interessante zakelijke 

contacten, hoewel dit niet de primaire doelstel-

ling is van de coöperatie. De een zegt ik haal er 

iets uit voor mijn eigen persoonlijke ontwikke-

ling, een ander zegt, voor mij is het netwerken 

belangrijk. Als er maar gedeeld wordt. Het is 

halen en brengen.   

 

De nieuwe generatie wordt 

vaak blijer van dingen  

beleven in plaats van  

dingen bezitten. 
 

 

Wat wil je tenslotte nog met ons delen? 

Wat ooit een mentor tegen mij zei: “Be the lea-

der you would follow” 

 

Grip krijgen op loslaten, 
hoe paradoxaal klinkt dat. 

 
 

 

 

Klinkt paradoxaal inderdaad 

Precies. Het principe gaat uit van controle is goed, 

vertrouwen is beter.  Als voorbeeld gebruik ik 

zand in je hand. Hoe harder je knijpt in de hand, 

des te meer zand weg glipt. Met een open hand, 

blijft er meer zand over. Dat betekent overigens 

niet, vrijheid blijheid. We moeten wel degelijk re-

sultaten behalen. Duidelijk zijn over targets. Ik 

ben er van overtuigd dat iedereen dat wel begrijpt. 

Collega’s hebben hulp nodig en willen daarbij de 

veiligheid voelen om de hulpvraag te durven stel-

len. Dat ze weten, ik ben ook oké als ik iets niet 

weet of wanneer ik een fout maak. Ik denk daar 

nu als volgt over. Iemand die geen fouten maakt 

verdenk ik tegenwoordig ervan onvoldoende te be-

wegen. Draagvlak en denkkracht van het mense-

lijk kapitaal hebben we nodig. Mijn vader benoem-

de dit vroeger als, alleen kun je iets, samen kun je 

bijna alles. Mijn hele werkzame leven heb ik als 

leidinggevende leiding mogen geven aan mensen 

die op inhoud vaak sterker waren dan ik. Het leu-

ke is dat mijn carrière steeds meer losgekoppeld 

werd van de materie oftewel de inhoud. 
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‘Wat je ook doet, ben geïnteresseerd in de mensen om je heen’. 

GROEIEN IN  

Quote 
Van de 

Frans Wilms heeft ervaring als bestuurder binnen de overheid en de zorg. Daarnaast is hij mede oprichter 

van de Stichting Verbindend Leiderschap en de coöperatie Verbindend Leiden. Deze ervaring deelt hij met 

ons in zijn boek ‘Groeien in Leiderschap’.  

Hij beschrijft een 4-tal leiderschapsdomeinen en onderbouwt deze met theoretische achtergronden en ver-

helderende verhalen. In het autoritaire domein ben je onafhankelijk, directief en geef je opdrachten. Je 

gebruikt macht om je doelen te bereiken en doet dit zonder samen te werken met medewerkers of stakehol-

ders. Dit om vooral je eigen imago te versterken. 

In het strijdende domein ben je gericht op de inhoud zoals jij die ziet. Je zet de zaak naar je hand door te 

regelen, overtuigen en te onderhandelen. Inspraak wordt gebruikt om draagvlak te creeeren. Alles wat je 

doet is gericht om je marktpositie te versterken. 

Je bent vol begrip voor de ander in het verbindende domein. De dialoog staat centraal en participatie en 

betrokkenheid van medewerkers leidt tot een hogere opbrengst. Zowel interne als externe samenwerkings-

verbanden zijn gericht op samenwerking. 

Tenslotte beschrijft hij het presentiedomein. Hier ben je dienstbaar en oprecht geïnteresseerd. Aanwezig in 

het hier en nu. De toekomst ontstaat door een veelheid van interacties. Voor de samenleving voeg je waar-

de toe zonder iets terug te verwachten.  

De basis van dit alles is vertrouwen. In dit kader deelt Frans Wilms in zijn boek een tiental ankers die een 

ideale voedingsbodem vormen voor je groei en ontwikkeling.  

1. Je eerste houvast is dat je vertrouwt op jezelf en dat je 

vertrouwen hebt in de ander. 

2. Het tweede anker is dat verandering begint bij jezelf. Jij 

en jij alleen kunt het verschil maken. 

3. Geef op de eerste plaats leiding aan jezelf en dan pas 

aan anderen. 

4. Er is moed nodig om het anders te doen. 

5. Elke verstoring heeft de kracht al in zich, in elke span-

ning is de ontspanning al aanwezig, in elk begin het 

einde.  

6. Je gaat het pas zien als je het door hebt. 

7. Je komt verder door te doen, door te vallen en weer op 

te staan. 

8. De grootste vooruitgang boeken we door te oefenen en 

daar op te reflecteren. 

9. Combineer je overtuiging dat het gaat lukken met de 

wetenschap dat het moeite zal kosten. 

10. Zorg dat je aan de bal komt. 

 

ISBN: 978-90-826173-0-6 
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LEIDERSCHAP 
Begin bij jezelf en doe het samen 

FRANS WILMS 



Vanwaar persoonlijke ontwikkeling en  

energiek leiderschap? 

 

Vanaf het moment dat ik als 18-jarige leiding gaf aan 

pupillen, binnen een judo-vereniging, heeft mij de vraag 

geboeid hoe je als leider mensen zo goed mogelijk in 

positie kunt brengen. Coachen voelt dan ook niet alleen 

als een hobby, maar ook echt als een voorrecht.  

 

We leven in een hectische wereld, er wordt van alles en 

nog wat in super hoog tempo van ons verwacht. De tech-

nische ontwikkelingen gaan harder dan ooit tevoren. 

Wordt er nog goed gecommuniceerd? Bouw je voldoen-

de rust in voor je zelf? Beweeg je wel voldoende? Hoe ga 

je om met al die verwachtingen uit je omgeving? Lig je         

‘s nachts wel eens wakker? Hoe hoog leg je de lat voor je 

zelf? 

 

Kortom, ik help mensen die met we e rzin naar hun werk 

gaan, zodat ze weer zin in hun werk krijgen. 

 

Mijn aanpak bevordert autonomie, zingeving en mees-

terschap. Een drietal kernelementen die cruciaal zijn op 

het gebied van intrinsieke motivatie. Een eigenschap die 

er voor zorgt dat mensen gezond ouder worden. Dit is 

een item dat momenteel zowel prive  als werk gerela-

teerd hoog in het vaandel staat. 

 

Ook drink ik graag een kopje koffie (of thee) met je in 

een persoonlijk gesprek om o.a. hierover van gedachten 

te wisselen. 

 

Meer weten?  

 

Kijk dan op mijn website www.hugolumens.nl 

 

Wat is jouw visie? Heb je een leuk onderwerp voor het 

volgende magazine? Of ken je iemand die graag geï nter-

viewd wil worden? Laat het mij weten. 

 

Met enthousiaste groet, 

 

 

 

 

 

 

 

info@hugolumens.nl 

06-835 966 14 

 

Wie ben ik? 
Meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende in het 

MKB en verenigingsleven en een post-HBO- opleiding 

tot Coach Practitioner vormen mijn basis. Mijn verbin-

ding met de filosofische achtergrond van de judosport 

en het bezoek aan de Japanse cultuur heeft geleid tot de 

ontwikkeling van mijn levensmotto; ‘samen winnen 

door meeveren’. Zo heb ik geleerd een wezenlijke bij-

drage te kunnen leveren aan het welzijn van de mens 

binnen zijn organisatie. 

Persoonlijke aandacht, respect, verbinding, innerlijke 

vrijheid en gezondheid zijn mijn kernwaarden. 

De wens om volgens mijn eigen inzichten en principes 

vorm te geven aan de begeleiding van individuen en 

groepen heeft mij gestimuleerd om een eigen bedrijf te 

starten in interactiemanagement. In stresssituaties 

weet ik eigenschappen als positiviteit, humor, oplos-

singsgericht denken, plannen en organiseren maximaal 

te benutten t.b.v. een vitale en toekomstgerichte organi-

satie. 

 

Als medewerkers fluitend 

naar hun werk gaan en    

bevlogen, met passie en 

plezier hun opdrachten  

voltooien, dan is mijn  

missie geslaagd 
 

Dit is een uitgave van    


