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 ENERGIE 
 
      IS DE SLEUTEL TOT ANDER 
 

 GEDRAG 
 
             EN TOT BETERE  
 

PRESTATIES 







 
1. Persoonlijke en warme begroeting 
2. Doorvragen naar achterliggende klantbehoeften 
3. Leveren extra oplossingen om mee te nemen 
4. Opvangen en oplossen van resterende issues 
5. Eindigen met een welgemeende groet en 
         uitnodiging om terug te komen  

Betekenis 

Betrokken- 
heid 

Bevlogenheid 







 











   DE INTENTIES ZIJN VAAK GOED… 



… DE RESULTATEN HELAAS MINDER 

  80%  





        40 - 60%  
          van energie lekt weg uit organisaties 
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Hyper Zone 

Zombie Zone Comfort Zone 

• Permanente hectiek en stress 

• Voortdurend reagerend op 

prikkels van buitenaf, sense of 

urgency (‘moeten’) 

• Eigenbelang en korte 

termijnperspectief domineren 

• Koortsachtige gedrevenheid, 

wisselvalligheid troef,  

• Snel, competitief, (verborgen) 

agressie  

• Stilstand en frustratie vanuit 

gevoel niet (meer) mee te tellen 

• Doelloos, gevoelens van 

zinloosheid en onverschilligheid   

• Negativiteit, wantrouwen, 

frustratie, cynisme  

• Passief en apathisch gedrag, 

opportunisme 

• Lamlendigheid, slachtoffergedrag  

• Gemoedsrust vanuit tevredenheid 

met status quo 

• Op verleden gebaseerde en naar 

binnen gekeerde cultuur, met  

vaste structures en gewoonten 

• Prettige sfeer binnen eigen silo  

• Continuering successen uit 

verleden staat centraal 

• Rationeel en risicomijdend gedrag 

 

 

 



Kwaliteit 
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Hyper Zone Zin Zone 

Zombie Zone Comfort Zone 

• Permanente hectiek en stress 

• Voortdurend reagerend op prikkels 
van buitenaf, sense of urgency 
(‘moeten’) 

• Eigenbelang en korte 
termijnperspectief domineren 

• Koortsachtige gedrevenheid, 
wisselvalligheid troef,  

• Snel, competitief, (verborgen) 
agressie  

• Vanuit intrinsieke drive werkend aan 
topprestaties,  

• Eigen gedragen missie en visie, 
openheid voor het nieuwe  sense of 
excitement (‘willen’) 

• Vertrouwen, positiviteit, 
betrokkenheid 

• Wilskracht om collectieve lange 
termijn ambities te halen 

• Bevlogenheid, vitaliteit, veerkracht 

• Stilstand en frustratie vanuit gevoel 
niet (meer) mee te tellen 

• Doelloos, gevoelens van zinloosheid 
en onverschilligheid   

• Negativiteit, wantrouwen, frustratie, 
cynisme  

• Passief en apathisch gedrag, 
opportunisme 

• Lamlendigheid, slachtoffergedrag  

• Gemoedsrust vanuit tevredenheid 
met status quo 

• Op verleden georiënteerde en naar 
binnen gekeerde cultuur, met vaste 
structures en gewoonten 

• Prettige sfeer, respect voor elkaar 

• Continuering successen uit verleden 
staat centraal 

• Rationeel en risicomijdend gedrag 

•  Stabiliteit, feitelijkheid 

 

 



 4 krachtige lessen om te BOOSTEN 



 1. Geef betekenis en focus    



1. DE KUNST VAN HET KIJKEN 



95% 









2. Bepaal je bestemming 





 

‘Ik stapte naar binnen en zag iets dat op een tempel ter verering 
van koffie leek. Hier was een zaak waar men koffiebonen 
verkocht, terwijl de meeste mensen dachten dat koffie uit een 
kan kwam. De aanblik van de zaak, de geur van koffie, de passie 
die de eigenaars uitstraalden, de wens om klanten deelgenoot 
te maken van de deugden van de koffiecultuur – dit alles 
maakte een onuitwisbare indruk op mij. Het was alsof ik een 
heel nieuw continent had ontdekt. (…) Ik was verliefd. Die 
middag belde ik mijn vrouw: ’Ik ben in Gods land’, zo vertelde ik 
haar. Ik wist waar ik voortaan wilde leven: in Seattle’  
 - Howard Schulz 



‘De barista beweegt gratieus, terwijl hij tegelijkertijd koffie maalt, 
espresso bereidt, melk stoomt en zich ondertussen op levendige 
wijze met zijn klanten onderhoudt. Het was groots theater, wat 
zichvoor mijn ogen ontvouwde… Het was zo direct en zo fysiek dat 
ik over mijn hele lichaam trilde’  
 - Schultz 1983    



‘Ik wil een ‘home from home’ 
creëren, een plek tussen huis en 
werk, waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en zich 
kunnen ontspannen’.   



3. Creëer positieve betrokkenheid 





     1                  3 



TRADTIONEEL MANAGEMENT 



Richt je op mensen 
-     met juiste vaardigheden 
-     met ambitie 
-     met positieve houding 

POSITIEF LEIDERSCHAP 



4. Toon bevlogenheid bij alle stappen  



OLIFANTENPAADJES IN HET BREIN 



10 000 UUR 



               Wat motiveert medewerkers? 
     Geld? Arbeidsvoorwaarden? Waardering? 
 
 

Dagelijks VOORUITGANG maken! 




