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1. Cadeautje!

Ben jij goed in je vak?

Misschien wel méér dan goed? 

Uitblinkers worden meer dan eens ‘de baas’. 

Van een organisatie, een team of een afdeling. Cadeautje! 

Maar. 

Het beste uit jezelf halen is iets anders dan het beste uit anderen halen.

Heb jij een team verworven omdat je een uitblinker bent?

Dan weet je inmiddels dat het aansturen van medewerkers een vak apart is.

Want hoe goed je ook bent, je loopt tegen frustraties, ergernissen, 
ziekteverzuim, conflicten, weerstand, niet-behaalde doelen en gemiste 
deadlines aan.

En daar moet je toch iets mee.

Wat je situatie ook is: dit is een goed moment om je teamresultaat op 
praktische wijze een positieve wending te geven.

Wat is daarvoor nodig?

Je goed voelen, over een heldere visie beschikken en je vaardigheden  
op orde hebben.
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Zodat je team weet wat het te doen staat en de prestaties kan leveren  
die jij verwacht.

Niets nieuws onder de zon, maar soms wil je het gewoon nog een keertje 
horen. Of op een andere manier, in andere woorden of van iemand anders. 

In dit e-book vind je waardevolle tips waarmee je vandaag nog aan  
de slag kunt. Je verbetert je visie, je zichtbaarheid, je communicatie en  
je resultaten. 

Het is bedoeld voor professionals die zichzelf op praktische wijze naar een 
volgend level van succes en voldoening willen brengen. 

Voordat we van start gaan: mag ik mezelf even kort introduceren? 

Ruim 25 jaar geleden begon ik met mijn (inmiddels ex-)lief een 
bemiddelingsbureau in nieuwbouwprojecten in Rotterdam. Vijftien jaar later 
werkten er 65 mensen. 

In die tijd kregen we drie zoons én ontstond de vraag vanuit medewerkers 
om hen te coachen. Dat heb ik, na meerdere gedegen opleidingen, gedaan. 

Zo coachte ik jarenlang slimme, gepassioneerde mensen met hart voor de 
zaak. Ik leerde hen een persoonlijke leiderschapsstijl, een heldere manier van 
communiceren en een eenvoudige, effectieve werk- en afsprakenstructuur. 
Met resultaat. 

Het coachen van leiders en adviseurs heeft mijn hart. Interessante, 
ondernemende mensen, op zoek naar hun volgende uitdaging. Uit eigen 
ervaring weet ik hoe deze mindset werkt. 

Ik herken de drijfveren, het temperament, de wens om te blijven vernieuwen, 
resultaat te boeken, de meest effectieve route te verkiezen, te blijven 
bouwen. 
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Inmiddels heb ik 21 jaar ervaring in leiderschapscoaching en werk ik met 
mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden en adviseurs. 

Daarnaast heb ik speciaal voor vrouwelijke professionals programma’s 
ontwikkeld voor het versterken van hun zelfvertrouwen en 
communicatieskills, onder meer via een effectieve body language.

Want de ervaring leert dat het effectief hanteren van situationele zelftwijfel 
het werken in een veeleisende functie gemakkelijker maakt en meer rust en 
voldoening geeft. 

Hoezo speciaal voor vrouwen? 

Allereerst: ik ben er zelf een, dus ik snap waar we / ze vandaan komen. 

Ten tweede: organisaties zijn van oudsher ingericht met de mannelijke 
mindset in gedachten en daar zijn wij vrouwen nog steeds actief mee in  
de weer. En soms in gevecht :). 

Ten derde, enfin ... dat wijst zichzelf in de hiernavolgende pagina’s. 

Heb je na het lezen van dit e-book zin in meer? 

Voel je dan van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.
praktischleiderschap.com en maak kennis met nog meer handige, boeiende 
en leerzame technieken om je te helpen om met meer gemak en plezier 
meer resultaat uit je team te halen.  

Op de volgende pagina’s vind je praktische tips en inzichten die je direct kunt 
toepassen. Zodat je meteen vandaag al verder komt in het ontwikkelen van je 
professionele en persoonlijke leiderschap. 

Laten we beginnen met de eerste stap!
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2. Laat je zien 

We starten met de vraag: Hoe is het met je? Niet gisteren, niet twee jaar terug, 
maar nu? 

Ben je vooral gelukkig of ben je vooral bezig? 

Vrouwelijke leiders worden met belangstelling gevolgd wordt door mannen en 
vrouwen. 

Dat kan om allerlei redenen zijn, maar de beste is wel dat vrouwen getuigen 
van vakkennis, relationeel vermogen en inventiviteit. Kwaliteiten die jij zeker 
zult herkennen. 

Daarnaast zijn er dingen die vrouwen soms lastig vinden. 

Misschien dat je jezelf ook daarin herkent: focus, doorpakken onder druk, 
zichtbaarheid. 

En het lef om naar voren te treden en te zeggen: “Neem mij, ik ben de beste 
voor de klus”. 

Vrouwen waarderen die kwaliteiten in mannen, maar willen zelf niet 
noodzakelijk ‘ook zo’ worden. 

Het goede nieuws is: dat hoeft ook niet. Doe je voordeel met de volgende tips. 
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Mrs. Business Tips & Tools 

➊ Kom op ware grootte 

Wees alert op alle manieren waarop je jezelf klein maakt. Voorkom 
uitspraken over ‘mijn bedrijfje’, een ‘forumpje’ waarop je ‘iets’ doet of ‘een 
leuke meevaller’ als je resultaat boekt. Neem jezelf serieus op een stevige, 
prettige, open en persoonlijke manier. Mrs. Business heeft toevallig ook nog 
eens personality! 

➋ Pitch alleen wat van jou is 

Elk woord waarover je struikelt in je pitch is niet jouw woord. En wordt dus 
ook niet gehoord. Je pitch wordt pas gehoord zodra die helemaal van jou is. 
Kort, treffend en helemaal waar jij je thuis bij voelt en waarin jij excelleert.  
Ga niet voor minder. 

➌ Meen het 

Weleens in een meeting gezeten waarin je totaal genegeerd werd? Weleens 
een belangrijke relatie een hand gegeven, die jou daarbij volledig over het 
hoofd zag? Een presentatie gegeven en niemand wakker kunnen houden? 
Dan weet je: mensen zien je wel, maar volgen je niet. Er is geen magie. 

Ga eens bij jezelf na: zeg ik dingen waar ik in feite niet in geloof?  Weet ik hoe 
ik zaken over het voetlicht moet brengen? Stá ik voor wat ik doe? 
Wellicht een goed startpunt voor verbetering. Want alleen wat je erkent, kun 
je verbeteren. 

Mijn devies is dan ook: ken u zelve.

Wat kun je daadwerkelijk uitstralen, leven, waarmaken?

Wat is menens voor jou? En in dat kader: wat waren de
momenten dat je je wel degelijk gehoord hebt gevoeld?

Zoek de verschillen :).
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3. Ken je leiderschapsvalkuilen  

Niet voor niets wensen we onze ergste vijanden veel personeel toe. 
Leidinggeven is een klus. 

Waarom? 

1.  Omdat je nu eenmaal niet graag dingen uit handen geeft. Je kunt ze veel 
beter heel goed zelf. 

2.  Omdat je niet voortdurend alles kunt checken.

3.  Omdat je langstzittende medewerker er inmiddels een eigen toko op na 
houdt waar niemand het fijne van weet.

4.  Omdat je beste medewerker het vaakst ziek is.

5.  Omdat je team niet aangeeft waar het last van heeft of waar het mee 
geholpen zou zijn. Ook niet als je het op de man af vraagt.

6.  Omdat je alles moet uitleggen, toelichten, controleren en ten slotte toch 
zelf moet doen.

7.  Omdat je soms het gevoel hebt dat jij meer voor je team in touw bent  
dan andersom.

8.  En ... nou, daarom. 

Maar weet dit. Een eigen team, is hoe je het ook wendt of keert, iets 
om trots op te zijn. (Niet vergeten.) Hoe moeilijk of gemakkelijk gaat het 
leiderschap jou af en wat levert het je op? En: wat wil je dat het je oplevert?
Hierna volgen vijf leiderschapsvalkuilen en oplossingen om ze te omzeilen. 
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➊ Valkuil 1 “Laat mij maar even” 

Tussen jou en mij gezegd: ik snap dat jij de dingen in zijn algemeenheid beter 
en sneller doet dan anderen. Daarom ben jij de baas en zij niet. Toch zijn zij 
in staat om jou te helpen succes te boeken. De kunst is om dat dan ook van 
hen te vragen. En hen te laten doen waar ze goed in zijn. En iets alléén indien 
nodig en in goed overleg met hen over te nemen.  

➋ Valkuil 2 “Je snapt ’t wel, hè?” 

Als je team structureel taken niet op tijd, niet goed of niet volledig uitvoert, 
is er vrijwel zeker onvoldoende duidelijkheid. Onduidelijkheid is in beginsel 
terug te leiden naar jou. Maak dus glasheldere afspraken met je team. Wie, 
wat, wanneer, waarom. Het ‘hoe’ bedenken ze zelf maar.  

➌ Valkuil 3 “Hoezo bedenken ze dat zelf maar?!” 

Jouw team bestaat uit gekwalificeerde mensen die hun salaris waard zijn. 
Ze zijn dus ook je vertrouwen waard. Met alle verantwoordelijkheden van 
dien. Dat houdt in dat je ze vertelt wat ze moeten doen, maar niet hoe. Dat 
bepalen zij. Als ze dat niet kunnen, zijn ze aan vervanging toe. Maar geef hen 
eerst de kans; als je het goed aanpakt, zul je versteld staan van de resultaten. 

NB: Niet bepalen ‘hoe’ betekent niet dat je je medewerkers geen uitleg 
of begeleiding geeft. In tegendeel. Je biedt alle support die ze nodig 
hebben. Alleen stimuleer je een eigen aanpak, eigen verantwoordelijkheid, 
denkkracht, inventiviteit en initiatief. Dat werkt voor iedereen.
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➍ Valkuil 4 “Hoe kan dit nu weer?”  

Iedereen maakt fouten. Die kun je echter alleen maar als incidenten zien als 
je een gezonde structuur handhaaft. Een gezonde structuur geeft houvast 
aan jou en je team wat doel, middelen, budget en tijdspanne betreft. En ook: 
inzicht in hoe de zaken zich gaandeweg ontwikkelen en hoe jullie daarop in 
willen spelen. 

Als belangrijkste structuurpijler adviseer ik je om met je medewerkers de 
week ‘in de steigers’ te zetten. Wat staat er op de agenda? Wie doet wat?  
Een perfecte gelegenheid voor je medewerkers om tijdig eventuele zorgen te 
delen, met als gevolg: minder lijken in de kast. En om functionele aandacht 
van de baas (jij) te krijgen. 

Houd je meetings kort, informeel en to the point. Besluit elk punt met een 
concrete afspraak. Denk daarbij niet alleen aan: ‘wie doet wat?’, maar ook 
aan: ‘wanneer trekken we aan de bel als iets niet dreigt te lukken?’.  
Geniet vervolgens van de verlichting die dit structuuronderdeel oplevert. 

➎ Valkuil 5 “Volgend jaar ben jij de eerste”  

Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken ... volgend jaar misschien. 
Denk je dit, dan heb je er misschien geen (positieve) ervaring mee of vraag je 
je af waar ze goed voor zijn. Of houd je zulke gesprekken wel, maar heb je er 
moeite mee. 

Geloof mij: wil je minder werk en een effectiever team? Plan ze in, die 
gesprekken. Op de juiste wijze gevoerd zijn ze goud waard en schelen ze je 
kostbare tijd en schipperwerk. 

Je geeft gerichte aandacht aan je medewerkers, die bovendien prijsstellen op 
jouw mening over hun functioneren (óók de mensen die doen alsof dat niet 
zo is). Het is bovendien een waardevol checkinstrument voor de doelen die je 
met elkaar afspreekt. 

Doen dus. 
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Wellicht denk je dat jij de enige bent die zich afvraagt of ze ‘het’ allemaal wel 
kan. En of je niet op een dag door de mand zal vallen met je hele hebben en 
houwen. 

In jouw levendige fantasie wordt dat een zwarte, zwarte dag. 

Even ter hart onder de riem: ik ken geen enkele succesvolle vrouwelijke leider 
die dat gevoel niet kent, mijzelf meegerekend. 

Het heeft namelijk niets te maken met ‘kunnen’, maar alles met hoe wij 
vrouwen in elkaar zitten. 

Gesteld op goede relaties (en dus) gevoelig voor teleurstelling (en dus) 
ontvankelijk voor de mening van anderen (en dus) ontvankelijk voor zelftwijfel. 

In het kader van leiderschap en vertrouwen leg ik je graag de volgende  
vraag voor. 

20 seconden leiderschapscheck 

Hoe groot is het vertrouwen in jezelf? (in algemene zin) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hoe groot is het vertrouwen in jezelf als baas? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hoe groot is het vertrouwen in jezelf als doelenbehaler? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zit er een score bij onder de 7? Werk aan de winkel! Want zonder vertrouwen 
slaagt geen enkele leider. Maak een goed begin met de volgende tips. 

4. “Je Ik moet mij vertrouwen”   



copyright Tineke Bloemen  |  www.praktischleiderschap.com 11 

Mrs. Business Tips & Tools 

➊ Bedenk wat je denkt 

Voel je je miserabel of onzeker? Welke gedachte had je daarnet? Tien tegen 
één dat je de link legde tussen iets wat daarnet gebeurde en iets vervelends 
in het verleden. Wees daar alert op. Je bewust zijn van wat je denkt en daar 
adequaat op reageren maakt alle verschil van de wereld.

➋ Erken wat je voelt  

Bang? Onzeker? In tweestrijd? Natuurlijk willen we zo gauw mogelijk weg 
van gevoelens die we als negatief ervaren. In ons gevoel huist echter onze 
creativiteit, identiteit en vermogen tot groei. Dus als we de deur sluiten naar 
negatieve gevoelens, dan sluiten we ook de deur naar andere gevoelens. 
Voel je iets wat je niet bevalt - aanval van boosaardigheid, jaloezie, wrok, 
verdriet, frustratie, you know - sta daar dan een paar seconden bij stil. 
Doorvoel het. Benoem het. Laat het passeren. Vervolg je weg.

➌ Blijf bij jezelf  

Lukt het maar niet om jezelf zichtbaarder te maken? Wie niet graag hoog 
van de toren blaast, heeft er al snel last van. Er is echter een verschil tussen 
‘hoog van de toren blazen’ en ‘jezelf laten zien’. 
Jezelf laten zien, zo zagen we al, is echter nodig om gehoord te worden als 
mens en als leider. Ga daarbij echter niet af op de mannelijke variant; die 
werkt zelden voor vrouwen. 

Mogelijk denk je dat je niet gehoord of serieus genomen wordt als je je 
niet als een man praat of gedraagt. Toch werkt het ’t beste als je helder 
communiceert als vrouw. Dan weten de mensen in je omgeving in elk geval 
met wie ze te maken hebben. 
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➍ Faal van harte   

De belangrijkste reden waarom veel vrouwen op de achtergrond blijven, is de 
angst om te kort te schieten. Iemand anders zal het wel beter weten/kunnen. 
En stel dat het misloopt en het jouw schuld is? 

Leer om af en toe wat risico te lopen. Het risico om te falen. Natuurlijk wil 
je niet falen. Niemand met enig verstand wil dat. Dus zoek naar iets wat de 
moeite waard zou zijn om voor op je gezicht te gaan. Met andere woorden: 
Kies iets wat je werkelijk belangrijk vindt. Iets waarvan je denkt: “Ik ga me 
hierover uitspreken. Het is zó de moeite waard, dat als het niet lukt, ik nog 
steeds trots ben op mezelf dat ik ervoor gegaan ben.” Dat getuigt van moed. 
Ook zul je merken dat hindernissen minder belangrijk en gemakkelijker op 
te lossen zijn. Daarbij, wie in actie komt en faalt, heeft meer geleerd dan wie 
niet in actie komt :). Want wie fouten vermijdt, vermijdt uiteindelijk succes. 

Denk even terug aan je laatste misser. Balen, natuurlijk, maar wist je daarna 
niet meer dan ervoor? Zo gaat dat! Vandaag is een goede dag. Omdat je in 
actie komt, leert en progressie boekt. Iedereen die succesvol is weet dat 
falen onlosmakelijk deel uitmaakt van succes. Dus doe wat je eerder niet 
durfde. Vandaag gefaald, is morgen slimmer en overmorgen succesvoller!

➎ Wees mild    

Mijn stokpaardje: wees zacht voor jezelf. Kenmerk 1 van succesvolle vrouwen: 
ze knokken zichzelf de tent uit. Dat breekt mijn hart, want ze werken hard en 
presteren buitengewone dingen. 
Dus bevestig jezelf. Zie wat je doet. Zie je moed, je waarde. Dan volgt de rest 
niet helemaal vanzelf, maar wel een stuk gemakkelijker. 

PS Sterk van binnenuit is noodzaak. Sterk van buitenaf geeft je carrière een 
serieuze boost. Check dit als je in korte tijd heel veel verder wilt komen. 

https://praktischleiderschap.com/body-language/
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5. Focus, focus, focus 

Je weet inmiddels hoe je je zichtbaarheid verbetert, welke leiderschaps-
valkuilen te omzeilen zijn en wat er nodig is om vertrouwen op te bouwen. 

Met de volgende tips leer je hoe je op koers blijft, welke eenvoudige 
structuur jou tijd op gaat leveren en wat je moet weten om jezelf 
ongebreideld succes toe te staan. Ben je er klaar voor? Daar gaat-ie! 

De meeste vrouwen hechten aan een betekenisvol leven, waarin werk, 
gezin, relatie, familie, vrienden, hobby’s, ontspanning en gezondheid een 
waardevolle plaats innemen. En dat maakt focus wel eens een heikel punt. 

Voor de goede orde: met ‘focus’ bedoelen we het vermogen om je langdurig 
en doelgericht te concentreren op wat je wilt bereiken.

Wat staat er op dit moment een weergaloze focus in de weg? 

20 seconden leiderschapscheck 

In hoeverre ben je in staat om je te focussen? 
a. Ik ben heel snel afgeleid. 
b.  Ik ben redelijk in staat om me ergens op te concentreren, alleen niet voor 

lang. 
c. Ik ben uitstekend in staat om me voor langere tijd ergens in vast te bijten. 

Stel dat je met een druk op de knop een weergaloos concentratievermogen 
tot je beschikking zou hebben. 

En dat dit talent iedereen in je omgeving voordeel op zou leveren. 

Op welk gebied zou je je dan nu, per direct, voor langere tijd concentreren? 
Maak een lijstje van dagelijkse ergernissen en stoorzenders. 
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Schrijf alles op, van je klagende collega, je waardeloze internetprovider en 
je twijfelachtige oppas tot aan je partner die denkt dat zijn testosteronlevel 
daalt als hij de was vouwt. 

Alles. 

Noteer vervolgens per punt hoe en wanneer je hier een einde aan maakt. 
Formuleer daarop 1 realistisch doel, persoonlijk en professioneel, dat je per 
se wilt bereiken in de komende 3 maanden. 

Nu gaan de dingen natuurlijk altijd anders dan je denkt. Want ook in de 
komende 3 maanden vind je talrijke verstoringen op je pad. 

Dus: wat ga je doen om de gekozen doelen voorrang te geven op alle andere? 
De volgende methode helpt je op weg.
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Welke reputatie wil je hebben over 6 maanden? Op welk vlak? Leuke vraag! 

Meestal weet je het antwoord hierop sneller dan op een vraag als: “Wat wil  
je bereiken?” 

Welke vraag ook voor je werkt, zie voor je wat je wilt bereiken, waar en  
met wie. 

En vooral: zie de persoon voor je die je wilt zijn. 

Formuleer nu één gedachte of bedenk één beeld of symbool dat je helpt  
om in geval van verstoringen je aandacht gefocust te houden. 

En houd bij tot waanzin drijvende trivialiteiten dit beeld voor ogen. 

Succesvolle mensen hebben een doel op hun netvlies. Wat ze willen 
bereiken, wanneer en met wie. Dat maakt dat ze dit doel tot in detail door 
kunnen voeren. 

Effectieve leiders slagen er bovendien in dit doel over te dragen  
aan anderen. 

Medewerkers zien hun doel door jouw ogen. Jouw focus, jouw sfeer en 
energie helpen hen om samen met jou dat doel te bereiken. 

Want als er hobbels zijn (en die zijn er), er tegenslag is (en die is er), zich 
zware tijden aandienen (ik bedoel maar), dan is dit het beeld dat jou en hen 
erdoorheen helpt. 



16 copyright Tineke Bloemen  |  www.praktischleiderschap.com

Neem die verantwoordelijkheid. Pak die droom, ontwikkel die focus.  
Deel dat beeld met je team. 

Neem daarvoor je belangrijkste to-do en noteer daarover wekelijks 
3 afspraken in je agenda. Datum, tijd, cirkel.

Gedurende, zeg, 8 weken.

Moet jij eens kijken. 
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6. Oh! Macht ... 

Als leider van een team of organisatie heb je een scala aan verantwoordelijk-
heden. Dat voelt soms geweldig en soms zwaar. 

Het voelt geweldig als de adrenaline stroomt, succes zich aandient, erkenning 
volgt en je, high fivend met je team, de volgende stap uitzet.

En het voelt zwaar als je twijfelt over risico’s, als je koers niet blijkt te kloppen, 
als je team niet levert, of als je moe bent of inspiratie mist. 

Natuurlijk vind je je werk prachtig. En vind je het fijn dat je zeggenschap 
hebt en de dingen op jouw manier kunt doen. Maar soms ... voelt die 
verantwoordelijkheid ineens zwaar. 

Hoe is dat voor jou? 

Lukt het om je verantwoordelijkheden te delegeren? Of ben je gewend om de 
dingen in je eentje op te lossen? 

Of misschien herken je dit. Na de acceptatie van een promotie je vorige 
functie ‘ernaast’ blijven doen. 

Of deze. Na een promotie blijkt salarisverhoging ‘helaas niet tot de 
mogelijkheden’ te behoren. 

Achteraf kun je niet geloven hoe je dit hebt kunnen laten gebeuren. Helemaal 
als blijkt dat je gewoon wordt afgerekend op de resultaten van het level 
waarnaar je gepromoveerd bent. 
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Wat jouw situatie ook is: sta stil bij hoe je je verantwoordelijkheid kunt 
delegeren (of niet). 

Dit, om succesvol en met voldoening je werk te kunnen organiseren en 
overbelasting en eenzaamheid te voorkomen. 

Hoe bevorder je hier je inzicht in? In elk geval door nog wat meer 
vertrouwdheid met het begrip ‘invloed’ of ‘macht’ te creëren. 

Want er wordt heel wat van je gevraagd en daar mag dus best wat tegenover 
staan. In de vorm van zeggenschap, bijvoorbeeld. 

Zodat je openlijk, op heldere en integere wijze de beste leider wordt die je 
kunt zijn. 

In dat kader: hoe zie jij eigenlijk je baas-zijn? 

20 seconden leiderschapscheck 

“Mannen in pakken”. Dat was mijn antwoord op de vraag: “Wat is jouw 
associatie met macht?” tijdens een managementopleiding. Je begrijpt dat er 
nog wat werk aan de winkel was voor ik klaar was om leiding te geven :). 

Hoe kijk jij naar macht? 
Wat is je associatie ermee? 
Hoeveel macht heb jij en hoe ga je daarmee om? 

Macht is een complex en veelal beladen begrip. Als vrouwelijk leider kun 
je je er dan ook maar beter helderheid over hebben. Hierna volgen twee 
voorbeelden uit de praktijk. En wat advies. 
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➊ Erken je positie  

“Ik geef wel leiding maar ik ben niet de baas, hoor. Ik heb een hekel aan 
macht.” Is dit jouw motto? Dan is deze voor jou :).

Je bent hoe dan ook de baas. Als je je dat realiseert, kun je de beste baas van 
de hele wereld worden. Als je dat niet wilt, ben je op zijn best geen goede 
kameraad. Want neem van mij aan: je team is je diep dankbaar als jij effectief 
leidinggeeft. 

Als je bereid bent tot het trekken van grenzen en het efficiënt bewaken 
van doelen in een sfeer van openheid, creativiteit en bevestiging. Zodat je 
daadwerkelijk sámen succes boekt. 

Besef boven alles: jouw tijd is goud waard. Ga daar dus weloverwogen  
mee om.
Dat doet de motivatie en de eigen verantwoordelijkheid van je medewerkers 
met sprongen toenemen. Zo ook je (interne en externe) klanttevredenheid. 
Daar word je geruster van. En terecht. 

➋ Relativeer   

Aan het andere uiteinde van het machtsspectrum staat de vrouw met het 
devies: “My way or the highway”. Herkenbaar voor jou? Dan heb jij er weinig 
moeite mee om anderen te vertellen wat ze moeten doen. 
Maar wat als jij vlekken in je nek krijgt als niet alle pennen recht liggen en 
iedereen exact doet wat jij wilt? 

Dan is de kans groot dat je overwegend aan het zenden bent. Een effectieve 
leider staat echter eens in de zoveel tijd op ‘ontvangen’. 
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Ben je verzand geraakt in een wirwar van to-do-lijstjes? Ben je niet alleen je 
bedrijf, maar ook je partner, je kinderen en je vriendinnen aan het managen? 
Dan lijk je het voor elkaar te hebben, maar ben je waarschijnlijk heel erg moe. 
Ook voor jou is er een oplossing, maar die vertel ik je nog wel een keer in een 
één- op-ééntje. Lees in elk geval mijn blog over hoe je er vandaag nog anders 
naar kunt leren kijken. 

Macht is voor leiders een gegeven, maar jij bepaalt hoe je die invult. Vraag je 
dus af: welke machtsstijl dient jou? En welke macht (onderliggende behoefte, 
oud patroon of overtuiging) dien jij? 

https://praktischleiderschap.com/standaard-blog/
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7. Tranen moeten  

Aan het andere einde van het machtsspectrum: onmacht. 

Net als ‘macht’ is ‘onmacht’ belangrijk om mee te nemen in dit e-boek. Want 
zodra vrouwen zich onmachtig tonen in een zakelijke context (lees: emoties 
laten zien), wordt dat nogal eens uitgelegd als onvermogen. 

Wat moeten we hier nu mee? 

Vrouwen zijn bikkels. Toegerust op een scala aan taken en verantwoordelijk-
heden, keihard werkend en vastbesloten om een goed mens, goede partner, 
goede moeder, goede dochter, goede vriendin, goede medewerker, goede 
collega, goede baas en goede buurvrouw te zijn. 

Daarnaast denken vrouwen nét voordat ze in slaap vallen dat ze op dieet 
moeten, de bedrijfsresultaten tegenvallen en de kinderen het niet gaan 
redden in de wereld. En zij? Zij vatten dit op als een motie van: ‘Moet Beter 
Mijn Best Doen’. 

Ik behoor tot deze groep en wellicht jij ook. Dus moet er om even stoom af  
te blazen soms even serieus gejankt worden. 

Als ik zelf merk dat ik het nodig heb om wat druk te verlichten na een dag vol 
uitdagingen, dan gá ik er ook voor. Gewapend met een jankfilm begeef ik me 
richting tranendal. Dat geeft ruimte en vermindert het risico op uitbarstingen 
in een context die ik niet passend vind :). 

Dit gezegd hebbende, toon wat mij betreft gerust emotie als je je geraakt 
voelt. Wel oprecht en met ondertiteling. Dus ook aan die vergadertafel. 
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20 seconden leiderschapscheck 

Waaraan herken jij het als je het te kwaad krijgt? 

En als dat gebeurt, zorg je dan goed voor jezelf? 

Of roep je dan iets als: “Get a grip, Jansen!” 

Met andere woorden: hoe staat het met jouw gunfactor naar jezelf als het 
om je emotionele welzijn gaat? 
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Luister naar jezelf en geef jezelf de ruimte als je die nodig hebt. Dat is minder 
onrealistisch dan jij nu misschien denkt. Al heb je maar 20 minuten per dag - 
of 10 - om die druk-druk-druk-stekker eruit te trekken. Doe het. 

En heb je meer tijd? Zorg dan nóg beter voor jezelf. Dan ben je daarna 
opgeladen en van wel driedubbelbetere betekenis voor anderen. (Dit ter 
geruststelling voor de grote harten onder ons.) 
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8. Succes! 

Geen succes zonder een opbouwende mindset. Althans, geen blijvend 
succes. 

Nu is succes natuurlijk een subjectief begrip. Zelf vind ik mensen succesvol 
als zij tot stand kunnen brengen wat hen gelukkig maakt. 

Dat kan een bloeiend bedrijf, een kraaiend kroost of een medaille voor 
langeafstandspunniken zijn, whatever moves them. 

Wat ongeacht de definitie nodig is voor succes, is vertrouwen. Heb je dat 
vertrouwen niet, dan ga je het zwaar hebben, ongeacht hoe anderen jou 
zien. 

In het beste geval krijg je succes maar geniet je er niet van of weet je niet hoe 
je het kunt herhalen. 

Het is voor vrouwen goed om te weten dat er een mannelijke en een 
vrouwelijke variant van succes is. 

Want als we dat niet beseffen, meten we ons succes af aan dat van mannen. 
En dan werken we eraan en communiceren we erover op een ‘mannelijke’ 
manier. De ervaring leert dat dit maar tot op zekere hoogte geluk en 
erkenning oplevert. 

Dat kan ook niet anders, want we willen vaak wel hetzelfde als mannen, maar 
we willen vooral ook méér. 

We hebben eenvoudigweg meer prioriteiten. Prioriteiten die niet alleen om 
hun eigen moment, maar ook om hun eigen tijd, vorm, communicatie en 
beleving vragen. 
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Of, en zo ja in hoeverre, we accepteren dat er mannelijke en vrouwelijke 
varianten zijn van succes, en er dus niet één maatstaf is, heeft gevolgen  
voor ons leven, ons werk en ons zelfbeeld. 

De meeste vrouwen willen af en toe even stil staan en reflecteren. En ze 
hechten waarde aan sociale contacten terwijl ze werken aan succes. 

20 seconden leiderschapscheck 

Wanneer voel(de) jij je succesvol? 
Welk beeld heb je van succes? 
Durf je er een eigen, authentieke definitie van te geven? Zo ja, welke? 

Zijn er rode vlaggen die opkomen bij het woord succes? Zo ja, wat gebeurt er 
dan bij jou vanbinnen en hoe reageer je dan?
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➊ Formuleer je persoonlijke definitie van succes 
Met jouw strikt persoonlijke definitie van succes erken je wat jou werkelijk 
gelukkig maakt. En waar het aan ligt als je het gevoel hebt dat je faalt. 

➋ Vul je succesdefinitie aan met ‘want’, ‘omdat’ of ‘waardoor ...’ 
Bijvoorbeeld: “Succes is voor mij kunnen bijdragen aan een betekenisvolle 
organisatie. Daardoor voel ik me van waarde. Door mijn bijdrage aan 
het succes van de organisatie heb ik een mooie functie met veel vrijheid 
gekregen. Daardoor kan ik mijn eigen tijd indelen en een dag per week thuis 
werken.” Et cetera.

Als je vaak genoeg ‘want’, ‘omdat’ of ‘waardoor’ invult, kom je tot de kern van 
wat jou drijft en gelukkig maakt. Heb je die eenmaal te pakken, dan weet je 
waar je voor gaat en staat elke dag in het teken van wat van waarde is voor 
jou. Voor een beetje inspiratie: scheur die tijdschriften aan gort en fröbel dat 
wensbord! 

➌ Maak van leiderschap een gewoonte 
Weten wat je wilt, is één. Daar een termijn aan verbinden is twee. Dit 
bereiken met anderen is drie. Leiderschap begint echter niet bij het laatste, 
maar bij het eerste punt. 
Zoals je met jezelf omgaat, ga je met anderen om en omgekeerd. Respectvol, 
to the point, helder op de inhoud, zacht op de mens. 

Bied jezelf en anderen de voorwaarden om te excelleren en het beste uit 
zichzelf te halen. Gedeelde trots is het mooiste wat er is! 



27 copyright Tineke Bloemen  |  www.praktischleiderschap.com

➍ Huur de beste feedback die je kunt krijgen 

Hoe lastiger ik het had in mijn leven, hoe actiever ik samenwerkte met de 
beste coaches die ik kon vinden. Ik wilde geïnspireerd blijven en te allen tijde 
mijn volgende level bereiken. 
De combinatie van objectieve kennis en partijdige support doen wonderen 
voor je motivatie en resultaten. Vrienden en familie helpen je aan liefde, zorg 
en ondersteuning. Coaches helpen je aan succes! 

➎ Koester, koester, koester die progressie 

Progressie geboekt? Stap erin en maak het groot, groter en nog groter, tot je 
er helemaal in past. Alle keren dat je resultaat boekt. Ook en voorál die kleine 
successen. Leer ze te herkennen; ze zijn er elke dag. Zó kan het voelen en 
hier doe je het voor! 
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9. Dankjewel  

Dankjewel voor het lezen van dit e-book. Dit zijn in een notendop mijn 
praktische tips voor jou. 

Wil jij de actie ondernemen die nodig is om een succesvolle, gelukkige én 
effectieve leider te zijn? 

Ben je toe aan een leiderschapsstijl die past bij jouw persoonlijkheid, zodat  
je de tijd, het plezier en de energie vindt om te doen waar je goed in bent? 

Ik nodig je van harte uit om op www.praktischleiderschap.com te kijken of 
een van programma’s aansluit bij jouw wensen. 

En heb je een vraag of wil je eens vrijblijvend afspreken?  
Je bent van harte welkom op info@tinekebloemen.nl of via 06.83.60.97.22. 

Ook jij kunt in korte tijd héél veel verder zijn. Ik zie ernaar uit om met je 
kennis te maken! 

https://praktischleiderschap.com
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