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I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways

And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place

Take a look at yourself, and then make a change

 - Man in the Mirror | Michael Jackson -







THE MAN IN THE MIRROR

Wat zegt dit liedje, wat is de boodschap?

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt?

Wat zou je willen zien als je in de spiegel kijkt?



Waar ligt het aan dat je dit nu niet ziet?

Wat is het allereerste wat je zou kunnen doen om dat te veranderen?

Aantekeningen



JOUW VERHAAL

Wat is jouw verhaal



Wat wil je dat jouw verhaal wordt?

Wat is de reden dat je deze training nu volgt?

Aantekeningen





LEIDERSCHAP

Wat is in jouw wereld leiderschap?

Wat is in jouw wereld persoonlijk leiderschap?

Heeft een leider altijd gelijk? Waarom wel/niet?



BEGIN MET HET EINDE

Beschrijf jou visualisatie van jouw begrafenis



BEGIN MET HET EINDE

Beschrijf jouw visualisatie hoe je wilt dat jouw begrafenis eruit ziet





JIJ

Hoe gebruik je, jou tijd?

Hoe goed luister je?

Is jouw zaag scherp?





PLANNEN

Aantekeningen



AANDACHT

Waar heb jij aandacht aangegeven de afgelopen week?

Het afgelopen uur?

Waar wil je werkelijk aandacht aan geven?



A

Beschrijf de huidige situatie



A

Welke gedrag laat je zien? Wat doe je?

Welke vaardigheden heb je nu? Wat kan je?

Welke overtuigingen heb je nu? Wat levert je dat op?



A

Wat doe je nu? Wie ben je nu?

Wat is het doel?

Hoe voelt, ziet, klinkt dat doel? Wat denk je over dat doel?



B

Als je dat doel bereik hebt Hoe voelt, klinkt, ziet dat er uit?
Wat denk je dan over jezelf?

Wie ben je als je dat doel gehaald hebt? Wie ben je dan?

Welke overtuiging heb je dan? Wat levert je het op?



B

Beschrijf de gewenste situatie



B

Welke vaardigheden heb ik nodig om mijn doel te bereiken die ik nu nog 
niet heb? Hoe kan ik deze krijgen?

Als ik mijn doel heb gehaald, welk gedrag laat ik dan zien?

Hoe zou de situatie er dan uit zien?



B
Stappenplan naar mijn doel

Wat is elke voorlaatste stap geweest?



B
Stappenplan naar mijn doel

Wat is elke voorlaatste stap geweest?



LEADERSHIP IS A CHOICE,
NOT A POSITION.

- Stephan Covey -




