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14.1. Levert het wel wat op? 

Transformatie naar natuurlijk leiderschap levert voor jezelf en je medewerkers 
meer balans, meer ontspanning en plezier in je werk. Weten dat je bijdraagt 
aan iets wat je leven zin geeft. Gewoon elke dag fluitend naar je werk gaan. 
Dan houd je het werk het langst vol.

Daarnaast levert de transformatie naar natuurlijk leiderschap jouw 
organisatie vijf resultaten op die elkaar onderling weer versterken. Dan gaat 
het over werkgeluk, lagere kosten, meer inclusiviteit, een slagvaardigere 
organisatie en duurzaamheid. 

1. Meer werkgeluk
Gelukkig en gemotiveerd zijn, is op je werk niet altijd vanzelfsprekend. Werk 
is een belangrijke bron om je goed te voelen. Je brengt er immers veel tijd 
door. Het geeft je naast een inkomen, structuur, zingeving en betekenis in 
je leven. 

Dat is niet alleen waardevol voor jezelf, maar ook voor je team en organisatie. 
Als natuurlijk leidinggevende vorm jij het startpunt van betekenisvol werk in 
je organisatie. Niet doordat je de zin van een ander bepaalt, maar omdat jij 
jezelf die ruimte gunt. En daarmee geef je ook de ruimte aan je medewerkers. 
Als je zelf het proces naar natuurlijk leiderschap hebt ervaren en doorleefd, 
kun je het anderen leren. En dat heeft veel positiviteit tot gevolg. 

‘Natuurlijk leiderschap zorgt ervoor dat mensen meer in balans zijn met zichzelf 
en elkaar. In veel organisaties gaat het om rivaliteit, elkaar opzijzetten en worden 
mensen gekwetst. Dat geeft pijn, stress en gedoe. Dat komt het collectief niet ten 

goede, want mensen haken af of hun talenten worden niet gezien of ingezet. 
Terwijl bij natuurlijk leiderschap er juist ruimte is voor ontwikkeling van eenieder, 

innovatie wordt gezocht en het samen centraal staat.’ 
Annette Onrust

Als je vanuit je eigen idealen kunt werken en leven, worden je basisbehoeften 
zoals autonomie, competentie en verbinding aangesproken. Mensen voelen 
zich daardoor gelukkiger. Als je zelf als natuurlijk leidinggevende goed in je 

vel zit en krachtige keuzes maakt, ben je een stuk vitaler en weerbaarder bij 
tegenslag.

2. Lagere kosten
Naast de persoonlijke kant biedt de transformatie naar natuurlijk leiderschap 
nog een ander voordeel op, namelijk: lagere kosten. Dat blijkt uit allerlei 
studies. Mensen die gelukkig zijn, werken gemotiveerd. Het ziekteverzuim 
is lager, ze zijn langer duurzaam inzetbaar omdat ze niet over hun grenzen 
heengaan. De prestaties liggen hoger, ze zetten net dat stapje meer om hun 
doelen te bereiken en vinden sneller oplossingen voor problemen. Zie ook 
het Handboek werkgeluk van Bergsma, Hamburger, Klappe e.a.

‘Natuurlijk leiderschap leidt tot betere arbeidsrelaties en gezondere  
bedrijven. De stress en ziekte nemen af.’ 

Helen Kijftenbelt

Bij natuurlijk leiderschap is het de kunst om de totale persoon te zien en in 
te zetten. De scheiding tussen de mens op het werk en in zijn privé moet 
doorbroken worden. Jij bent en blijft steeds die ene unieke persoon en dat 
geldt ook voor je medewerker. Door elkaar daar op aan te spreken en met 
elkaar te verbinden, verdwijnt de negen-tot-vijfmentaliteit. Medewerkers 
zijn betrokken en gepassioneerd als ze echt gezien en gehoord worden en er 
iets is wat hen zin geeft. Dan worden ons ‘menselijk kapitaal’, onze creativiteit 
en intuïtie aangesproken. Mensen zijn waarde-vol. In de organisaties waar 
dit wordt toegepast, daalt de gevoelde werkdruk. Een inspirerende klus kost 
nu eenmaal minder moeite, ondanks dat het misschien meer tijd vraagt dan 
een gewone klus. Maar de trots die medewerkers voelen over de geklaarde 
klus, de verbondenheid aan het grotere gezamenlijke doel, is onbetaalbaar 
en betaalt zich op de langere termijn altijd uit.

Uit onderzoek van Rath en Harter blijkt dat gelukkige en bevlogen 
medewerkers 31% productiever en 27% minder ziek zijn. De organisatie 
verleent 12% meer service en dienstverlening en er is 69% minder verloop. 
Dat zijn klinkende cijfers, waarmee je flink kosten bespaart op je werving 
en selectie en verletkosten. Waarschijnlijk verdien je daarnaast ook nog geld 
doordat je klanten bindt via je service en dienstverlening. Wie wil dat nu 
niet?
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‘Elke euro die geïnvesteerd wordt op werknemersgeluk,  
betaalt zich 5 keer terug’

Wat zou natuurlijk leiderschap jou opleveren? 

En voor jouw organisatie? 

‘Het klinkt naïef, maar ik vertrouw mijn mensen. Ik doe het al dertig jaar zo en 
heb mijn bedrijf zo ingericht. Al die kritiek maakt je onzeker, klopt mijn visie 

wel? Maar toen Richard Semler doorbrak met zijn principes over de werkvloer 
ruimte geven en besluiten nemen, onderschreef hij wat ik al jaren deed. Ik ben 

geen dromer, niet iedereen is perfect. Ja, er wordt van me gestolen in tijd en 
in spullen. Maar controle kost ook een heleboel geld en tijd. Moet ik dan mijn 

hele organisatie inrichten op wantrouwen? 

Het ergste van stelen vind ik dat de persoon zijn relatie met mij bezoedelt. Als 
iemand van mij steelt, word ik er niet armer van, maar de ander wel. Daarbij 
zijn er velen die via de sociale controle het wel in de gaten houden van elkaar 

en elkaar aanspreken. Daar hoef ik niets in te doen.’ 
Gerrit Jan Nieuwenhuis

Het bedrijf van Gerrit Jan Nieuwenhuis past natuurlijk leiderschap al jaren 
toe. Het bedrijf is ingericht met minimale controle. Er is geen management, 
geen directie en er zijn geen prikklokken of sloten op de deuren in het 
magazijn en de kantine. Dat heeft als resultaat dat mensen er graag werken 
en het een succesvol bedrijf is.

Die uitspraak dat niet hij maar de ander de relatie bezoedelt, door zich 
niet aan afspraken te houden, het vertrouwen te beschamen, is heel sterk 
voor zijn natuurlijk leiderschap. Hij gaat uit van eigen kracht. Ik geloof daar 
persoonlijk in, de meeste mensen willen het goede wel doen, als ze de kans 
en het vertrouwen krijgen. 

3. Inclusiviteit
Natuurlijk leiderschap levert meer inclusiviteit op. Je klanten en leveranciers 
zijn divers en voelen zich intuïtief meer thuis bij een bedrijf dat een 
afspiegeling is van de samenleving. Je straalt als bedrijf uit dat je verbonden 
bent met de samenleving. Dat zorgt voor vertrouwen en geeft je organisatie 
een gunfactor. En vertrouwen en een gunfactor zijn de eerste twee stappen 
in het proces naar het kopen van je product of dienst.

Je doet hiermee recht aan de verschillende soorten mensen, maar het levert 
ook geld op. Zoals ik al beschreef, beïnvloeden de resultaten elkaar.

De Triodosbank heeft onderzocht dat inclusiviteit je klanten en winst 
oplevert. Diversiteit maakt een organisatie creatiever en innovatiever. Je 
komt immers op meer ideeën als je mensen hebt die een onderwerp van 
verschillende kanten benaderen. Ze denken mee met de ander, want ze 
gaan de verbinding aan met de klant en omgeving, het gaat niet alleen om 
geld, maar om waarde te bieden. En dat levert betere producten en diensten 
op, meer omzet, meer winst en meer klanten. 

‘Hoe meer jong en oud, man en vrouw, diverse culturen, samenwerken, hoe 
meer er vanuit verschillende invalshoeken een oplossing wordt gevonden. Hoe 

meer creativiteit er is om met de chaos in de wereld om te gaan.’ 
Annette Onrust

 
 
Diversiteit
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4. Slagvaardigere organisatie
Bij natuurlijk leiderschap gaat het steeds over vertrouwen hebben en 
vertrouwen geven. Het creëert veilige organisaties, waar je mag zijn wie je 
bent, waar je gezamenlijk werkt aan de gestelde doelen. Waar je talenten 
worden gezien en benut, of je nu schoonmaker of directielid bent. Bij 
conflicten en problemen in organisaties gaat het vaak om het ego, of 
wie de winnaar is. Wie heeft de macht? Bij natuurlijk leiderschap zijn de 
hiërarchische lijnen minder aanwezig en kan je sneller een besluit nemen. 
De signalen van de werkvloer komen eerder door en daardoor kun je eerder 
bijsturen.

‘Dat vraagt dus omgaan met andermans mening, luisteren naar andere 
inzichten. Al die verschillende invalshoeken geven een breder perspectief. 
Uiteindelijk ben jij de leidinggevende die het gewogen besluit neemt. Als 

iedereen hieraan heeft kunnen bijdragen en zich gehoord voelt, zal het besluit 
slagvaardiger zijn en beter uitvoerbaar zijn.’ 

Danielle Schokker

Wanneer je als leidinggevende open in verbinding staat met je omgeving 
en je medewerkers, dan kun je snel reageren op wat er speelt in de VUCA-
wereld. Dan blijf je wendbaar en slagvaardig.

Bij natuurlijk leiderschap gaat het immers om de inhoud en het proces. Je 
wilt de ander niet beschadigen of kleineren, maar er samen naar streven 
om de beste oplossing te vinden voor het grotere belang. Doordat mensen 
gelukkiger zijn, hebben ze meer veerkracht in een crisis. Ze zijn slagvaardiger 
omdat ze kijken naar wat er wel kan. De organisatie kan slagvaardiger 
omgaan met economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er heerst 
optimisme en geloof in eigen kunnen.

5. Duurzaamheid
Bij bedrijven is de term duurzaamheid in een stroomversnelling gekomen. 
‘Groen doen’ is hip en iets waar je op dit moment mee kunt scoren. Voor mij 
gaat het veel verder dan ‘groen doen’. Het gaat over goed rentmeesterschap 
van deze aarde. Streven we niet met z’n allen naar minder verspilling en 
uitputting van de natuurlijke bronnen? De mens is afhankelijk van de natuur. 
We maken onlosmakelijk deel uit van die natuur. Het is een natuurlijke bron, 
die ons voorziet van zuurstof, voedsel en grondstoffen. 

Daarom gaat natuurlijk leiderschap niet alleen over goed omgaan met jezelf 
en je personeel. Even belangrijk is het bewaken van de balans en verbinding 
met de omgeving waarin je werkt en leeft. Bij circulair denken wordt anders 
gekeken naar bijvoorbeeld je energiegebruik, arbeidsomstandigheden, 
vervoerstromen en materiaalgebruik. Je wilt dan een product beter maken, 
door te kiezen voor schonere grondstoffen. Of je wilt bijvoorbeeld het 
product zuiniger maken in gebruik of het optimaliseren voor recycling. 

 
Niets gaat verloren

 
In de natuur gaat niets verloren. Dat heb je al vaker kunnen lezen en dat 
komt tot uitdrukking bij het cradle to cradle-denken. Dit denken gaat ervan 
uit dat je alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig 
kunt inzetten in een ander product. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rietjes 
van plastic die zijn vervangen door rietjes van riet dat composteerbaar is. Of 
eerlijke sappen maken van het vruchtvlees van de cacaovrucht, wat zorgt 
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voor minder afval en extra inkomsten geeft voor de cacaoboer. Het verschil 
met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en dat 
restproducten niet gestort worden. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven die dit 
nu onderzoeken. Een mooie duurzame ontwikkeling.

Je zoekt als natuurlijk leidinggevende steeds de juiste balans tussen je 
persoonlijke, sociale, ecologische en economische belangen, met als doel 
groei voor mensen en je organisatie. Dan gaat het over de lange termijn. Je 
hoofd, hart en handen werken samen om die doelen te realiseren. De natuur 
is dan geen gebruiksvoorwerp meer, maar een partner om mee samen te 
werken, waarvan je leert en die je inspireert. Door dat partnerschap houden 
we de aarde leefbaar voor onszelf en de generaties na ons. 

14.2. Misverstanden over natuurlijk 
leiderschap

Het is naïef
Het eerste misverstand over natuurlijk leiderschap is dat het utopisch is, of 
misschien zelfs naïef. Als je als leidinggevende zelf maar in evenwicht bent, 
komt alles goed. Zo simpel is het niet, maar die balans is wel de eerste stap 
om de volgende te maken. Jij hebt een voorbeeldrol in je organisatie en je 
kunt het verschil maken. Jouw kijk op de wereld, jouw manier van aansturen, 
de manier waarop jij je team en organisatie inricht, spelen een grote rol in 
wat er daarna mogelijk wordt. Als jij vanuit de acht natuurlijke principes in 
balans en rust handelt, werkt dat door op de werkvloer. 

‘Het heeft te maken met je uitstraling en overwicht. Deels zit dat in je houding en 
geloof in jezelf. Zonder woorden voelen mensen zich tot je aangetrokken. Zaken 
die verder een rol spelen, zijn: empathie en rust uitstralen. Hoe meer jij in je doel 

gelooft en congruent bent, hoe eerder anderen je volgen. Van een leidinggevende 
worden de juiste besluiten, evenals kennis van zaken, verwacht. Zorg ervoor dat 
je die kennis zelf hebt, of omring je met mensen die het hebben. Denk na over 
hoe en wat je zegt en laat daarin respect voor de (mening van de) ander zien.’ 

Jeroen Vos

Het lijkt misschien onmogelijk dat mensen uit zichzelf gemotiveerd 
samenwerken, zonder dat dit van hogerhand wordt opgelegd. Toch is 
dat mogelijk! Er zijn genoeg bedrijven waar het wel werkt. Het heeft te 
maken met je mensvisie en houding. Naarmate ik meer vertrouwen geef, 
zie ik dat ik daarvoor ‘beloond’ wordt, doordat mensen zelf de problemen 
op de werkvloer tackelen, dat het ziekteverzuim daalt en dat de werksfeer 
verbetert. Als mensen vertrouwen in je hebben, dan levert dat op de lange 
termijn veel op. Natuurlijk leiderschap biedt juist een nieuw realisme, omdat 
je op een nieuwe manier met elkaar en de aarde leert omgaan. Weer terug 
naar de natuur. Nee, niet naar de berenvellen, maar naar de natuurlijke 
principes die jou en je omgeving gezond houden.

Een gezonde omgeving

 
 
 

 

Het is soft
Natuurlijk leiderschap is niet alleen maar leuk en gezellig. Je voorkomt 
niet altijd dat conflicten en pijnlijke momenten ontstaan. Mensen hebben 
verschillende zienswijzen en karakters. Als leidinggevende beïnvloed je de 
medewerkers en organisatie doordat je zaken bespreekbaar maakt. Je gaat 
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het conflict aan omdat het al aanwezig is en ondergronds woekert. Je maakt 
zichtbaar wat niet werkt en bent niet bang voor de consequenties van je 
acties. Je doet zaken omdat er iets moet gebeuren voor het grotere geheel. 
Niet vanuit je ego, omdat jij belangrijk bent, maar omdat iets je organisatie 
schaadt. Door die actie wordt je organisatie gezonder, je zorgt ervoor dat 
giftige invloeden of profiteurs uit je bos verdwijnen. 

Giftige invloeden werken

Dat is niet soft. Natuurlijk leiderschap vraagt juist lef en actie. Daarvoor krijg 
je respect van anderen terug.

‘Bij feedback geven loop je het risico de ander te verliezen en daarom doen 
mensen het niet of halfslachtig. Feedback moet altijd helpend zijn aan het 
grotere geheel. Het maakt niet uit wat die ander daardoor van je vindt, je 

boodschap blijft gelijk. Je geeft de ander een handvat om het anders te doen.’ 
Gerrit Jan Nieuwenhuis

Natuurlijk leiderschap gaat er niet om dat je aardig gevonden wordt. Jouw 
doel is nooit hard zijn, maar je gedrag kan weleens hard overkomen. Jouw 
besluit kan een medewerker pijn doen of teleurstellen. Geef de ander tijd om 
de emotie die ontstaat een plek te geven. Soms lopen wegen en denkwijzen 
niet parallel en past iemand beter in een andere organisatie. Hoe eerlijker je 
bent naar de medewerker en dit uitlegt, hoe beter het loslaatproces voor jou 
of die medewerker kan plaatsvinden. Natuurlijk leiderschap gaat altijd wel 
over de verbinding zoeken.

Wanneer heb jij feedback of je mening niet gegeven?

Wat heb je nodig om eerlijk(er) te communiceren?

Bij natuurlijk leiderschap heb je samen de verantwoordelijkheid om de 
samenwerking vorm te geven, en samen een oplossing te zoeken als het 
niet meer past. De kunst is dan respectvol afscheid te nemen, zodat je elkaar 
als mens niet verliest. Dan kun je elkaar recht in de ogen blijven kijken. Dat is 
niet soft, maar heel hard werken met je HART.

Het kost extra tijd
Moderne bedrijven moeten wendbaar zijn en snel beslissingen nemen. 
Bedrijven werken tegenwoordig met methodes zoals LEAN, Scrum en Agile. 
Maar bij natuurlijk leiderschap zijn minder (controle)regels of richtlijnen 
nodig. Er zijn minder tussenlagen, vergaderstructuren en stappen omdat 
medewerkers vanuit natuurlijk leiderschap zelf besluiten nemen op de 
werkvloer. Problemen worden daar opgelost en ter informatie doorgegeven 
aan de leidinggevenden. Deze manier van werken is net zo snel als andere 
processen, zo niet sneller. 

Er gaan zeker ook zaken mis, wat tijdelijk extra tijd kost. In het begin moet 
je vaker het principe uitleggen en aanwezig zijn, omdat medewerkers deze 
manier van werken niet gewend zijn. Of niet geloven dat ze echt van jou de 
ruimte krijgen om zelf te besluiten. Maar als dat proces eenmaal op gang is 
gebracht, is het een transformatie. Je ziet mensen groeien en dat raken ze 
niet meer kwijt. 

Is de organisatiecultuur dat iedereen natuurlijk leidinggevende is op zijn 
eigen werkplek, dan worden medewerkers aangemoedigd om de dingen te 
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doen waarin zij geloven. Dat bevordert de samenwerking en maakt doelen 
helder. Dan is er niets wat je medewerkers nog tegenhoudt. Natuurlijk 
leiderschap ontsluit juist het volledige potentieel van medewerkers en je 
organisatie. En dat bespaart je tijd.

Het kost geld
Zoals je hebt kunnen lezen in paragraaf 14.1 bespaart natuurlijk leiderschap 
je juist geld. Je besteedt je geld wel aan andere zaken, bijvoorbeeld aan 
meer scholing, een goede werkruimte met goed daglicht en natuurlijke 
materialen, etc. Maar je wint dat geld terug via een lager ziekteverzuim, 
minder verloop en dus minder wervingskosten, minder controleprocessen 
en managementlagen.

Het werkt niet in grote organisaties
In alle grote organisaties wordt gewerkt in teams, meestal van zo’n 8 tot 
25 personen. Dat is het natuurlijke formaat waarbij iedereen elkaar kent 
en ontmoet en waarbij medewerkers zich fijn voelen. Samenwerken is op 
menselijk niveau een natuurlijk proces. Het is geen toeval dat de ideale 
teamgrootte ongeveer hetzelfde is als een uitgebreid gezin en dat de ideale 
omvang van een bedrijfseenheid overeenkomt met de omvang van een 
stam apen, beschrijft Frans de Waal. We zijn nu eenmaal kuddedieren.

De meeste huidige vormen van samenwerking zijn gebaseerd op kleine 
groepen met een gezamenlijk doel. Deze groepen hebben verbinding 
en interactie met andere kleine groepen. Er is hierbij sprake van tijdelijk 
overlappende doelstellingen. Als de verschillende groepen werken volgens 
bovenstaande principes, dan maakt het niet uit hoeveel van deze groepen 
er binnen je organisatie actief zijn. In elke organisatie blijft de effectieve 
omvang van groepen grofweg gelijk als elke groep toestemming krijgt 
voor natuurlijk leiderschap. Dat wil zeggen dat het team zelfmanagement 
uitoefent, dat de medewerkers in het team hun uniciteit bewaken en de 
verbinding blijven zoeken.

Ik kan het wel alleen af
Natuurlijk leiderschap gaat juist niet over jou als individueel leider, maar 
over jou als onderdeel van een team. We zijn als mens als sociale soort 
gemaakt. We zijn niet gemaakt om solitair en autonoom te leven en werken. 
We moeten leren vertrouwen op elkaar, onze hersenen en genen zijn 
ingesteld op samen. Daar worden we gelukkig van. Dat vertrouwen groeit 
door positieve ervaringen en impulsen. We leren als mens van elkaar en met 

elkaar. Dat geldt ook als je denkt dat je alleen met je eigen harde werken op 
deze positie bent gekomen. Er zijn altijd mensen die je hebben geholpen, 
die je een kans hebben gegeven of hebben gesteund, die in je hebben 
geloofd. Denk nog even terug aan het wood wide web in hoofdstuk 11.

Het is alleen voor extraverte mensen
We zien een leidinggevende vaak als iemand die daadkrachtig is, niet op z’n 
mondje is gevallen en die met zijn charisma iedereen meekrijgt. Introversie 
en leiderschap worden niet snel aan elkaar gekoppeld. Toch hebben 
Elon Musk en Arianna Huffington allebei succesvolle bedrijven terwijl zij 
introverte leidinggevenden zijn. Extraverte mensen zijn niet per definitie 
betere leidinggevenden, ze krijgen wel door hun charisma sneller volgers. 
Vooral in groepen waar nog geen leidinggevende is, krijgt degene die het 
meest praat, snel de leiding. En is er eenmaal een extravert gekozen, dan is 
men geneigd iemand als opvolger te kiezen die vergelijkbaar is.

Uit onderzoek van Karolien Koolhof blijkt dat introverte leidinggevenden 
juist goed zijn in actief luisteren. Ze beschrijft in haar boek De Introverte 
leider dat deze leidinggevenden houden van diepere gesprekken, waarbij 
ze een medewerker echt leren kennen. Ze nemen de tijd om een relatie op 
te bouwen. Ze zijn gevoeliger en creatiever en reflecteren meer. Door zo de 
verbinding aan te gaan, ontstaat er sneller samenwerking. De introverte 
leidinggevende hoeft niet zo nodig op de voorgrond te staan en geeft 
andermans initiatieven een kans. Daardoor is er ruimte voor nieuwe ideeën 
en innovatie. 

Het is belangrijk dat de introverte leidinggevende vanuit zijn eigen 
authenticiteit leidinggeeft, zonder daarbij dominant te worden. Dat 
betekent omgaan met de verwachting van je omgeving zonder je extraverter 
te gedragen dan je bent. Spreken in het openbaar en oppervlakkige 
gesprekken kosten introverte mensen over het algemeen meer energie. Maar 
als je oplaadt in kalmte en de tijd neemt voor reflectie, kun je als introverte 
leidinggevende veel voor een organisatie betekenen en erg succesvol zijn. 
Introvert of extravert, beiden kunnen een goed leider zijn vanuit hun eigen 
unieke kwaliteiten.

Het kan niet als je veel ego hebt
De vraag is wat je hiermee bedoelt. Want iedereen heeft een bepaald ego, 
een beeld en gevoel over zichzelf. De vraag is echter hoe je dat ego inzet. Zet 
jij jouw ego in als masker wanneer je jezelf onveilig voelt en je je omgeving 
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wilt beïnvloeden of iets van een ander gedaan wilt hebben? Je handelt 
dan niet vanuit creatie, maar vanuit je angst voor afwijzing of je angst dat 
je niet serieus wordt genomen. Je maakt jezelf dan bijvoorbeeld groter om 
de ander te imponeren of te intimideren. Op korte termijn win je hier wat 
mee. Als je dit ego vanuit angst te lang inzet, kun je juist een selffulfilling 
prophecy in werking stellen, waarbij je juist krijgt waar je bang voor bent. Op 
de lange termijn beschadig je je eigen geloofwaardigheid en de relatie met 
de ander. Mensen gaan je afwijzen of nemen je niet serieus. Je krijgt wat je 
probeerde te voorkomen.

Zet je ego in vanuit creatie. Je bent uniek en hebt een bepaald geloof in eigen 
kunnen  nodig om te gaan staan voor je waarden en visie. Het mooie van jezelf 
zijn en geven, is dat je niets verliest van wat je geeft. Geef onvoorwaardelijk, 
want kennis, je verhaal en de liefde die je deelt, vermeerderen allemaal na 
het geven. Je zult ontdekken dat je eigenwaarde groeit naarmate je meer je 
kennis en gevoelens deelt. Je wordt zelfbewuster als je merkt dat je veel te 
geven hebt. 

‘Ego krijgt een negatieve klank wanneer het niet vergezeld gaat van het 
hart. Met ego an sich is niet veel mis. Het kan maken dat je durft door te 

pakken, opkomt voor jouw belangen en die van de ander. De wereld beter 
wil maken. Wees wel waakzaam dat het ego het niet gaat overnemen, of de 
overheersende factor gaat zijn. Dan verlies je jezelf omdat je de balans mist.’ 

Danielle Schokker

Juist als je eigenwaarde hebt, kun je die waarde toevoegen. Investeer 
daarom in jezelf door positief te denken over jezelf, door met humor en 
compassie naar je fouten te kijken. Iemand die niet in zichzelf investeert 
en altijd ‘geeft’, doet dat vaak uit angst, om erkenning te krijgen. Zorg 
ervoor dat je als natuurlijk leidinggevende jezelf blijft voeden door aan je 
eigen ontwikkeling en geluk te blijven werken. Dan kun je het meest voor 
anderen betekenen. Net zoals een grote eik meer kan betekenen in het 
bos dan een net ontsproten eikel. Dieren vinden in die grote eik materiaal 
en de beschutting voor hun nesten. Er wordt meer voedsel en zuurstof 
geproduceerd en er is een grotere samenwerking met anderen planten en 
organismes in de bodem. 

Vanuit eigenwaarde betekenis hebben

Wanneer werd jij gelukkig om te geven?

Wanneer heb jij uit angst je ego gebruikt?

Wat heb jij de wereld te bieden?

Als je niet uit angst je ego wilt gebruiken, helpt het om regelmatig na te 
denken over deze vragen. Als je je eigenwaarde kent en van daaruit leeft en 
handelt, dan werk je vanuit creatie. Natuurlijk leiderschap gaat altijd over 
hoe je van binnen naar buiten leeft en werkt vanuit je missie.

Mijn missie is natuurlijk leiderschap meer in de wereld bekend te maken 
en te laten zien dat het werkt. Zodat er betere leidinggevende komen die 
hun werknemers ruimte en vertrouwen geven en die duurzaam werken aan 
relaties.


