Effectiviteitsprincipes
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DISCUSSIE 1

Jouw gewoonten, jouw leven
Je leven is een verzameling van gewoonten. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn
van deze gewoonten en hoe deze jouw leven beïnvloeden.

Gewoonten zijn dingen die we steeds weer doen
Een gewoonte is iets dat je steeds weer doet. Oude, ingesleten gewoonten kunnen moeilijk te doorbreken zijn, en het
kan moeilijk zijn om met nieuwe gewoonten te beginnen.

DE CHAUFFEUR
Elke dag, 20 jaar lang, reed de chauﬀeur van een lijkwagen lichamen van overledenen
denen
aan do
oeenn.
naar uitvaartcentra en begraafplaatsen. Op een dag besloot hij wat anders te gaan
doen.
gier opp de
de
Hij werd taxichauﬀeur. Tijdens zijn eerste rit verliep alles rustig, totdat de passagier
achterbank hem op de schouder tikte:
“Pardon, zijn we er bijna?”
uwdde ooo
ok.
k.
De chauﬀeur schreeuwde en botste bijna ergens tegenaan. De passagier schreeuwde
ook.
de
“Het spijt me ontzettend,” lachte de chauﬀeur. “Ik ben niet gewend aan levende
passagiers.”

Bedenk twee dagelijke gewoonten die je zelf hebt.
EERSTE GEWOONTE

TWEEDE GEWOONTE

Praat met drie klasgenoten die je nog niet zo goed kent. Vraag naar hun namen en vraag naar één dagelijkse
gewoonte.
NAAM
GEWOONTE
1.
2.
3.
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Gewoonten hebben een impact op levens
Jouw gewoonten kunnen een negatieve of positieve impact op jou
hebben. Bijvoorbeeld:

GEWOONTEN DIE JE NEERHALEN
• Negatief denken
• Anderen de schuld geven van jouw
fouten
• Uitstelgedrag

GEWOONTEN DIE JE EEN BOOST
GEVEN
• Gezond eten
• Vooruit plannen
• Goed luisteren

Bedenk andere gewoonten met een potentiële negatieve, kleine of positieve impact op het onderstaande
spectrum.

NEGATIEVE IMPACT

KLEINE IMPACT

POSITIEVE IMPACT

Dit Leiderschapswerkboek zal je helpen om gewoonten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat je zo effectief
mogelijk wordt. Je hebt alles in je om groots te worden. Dus gebruik je sterke punten om meer sterke punten op
te bouwen. Schrijf één ‘groots’ ding van jezelf op.
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DISCUSSIE 2

Effectief leiderschap
Iedereen is een leider, jij ook. Maar niet iedereen is een effectieve leider.
Effectieve leiders doen dingen op manieren die blijvend positieve resultaten
bewerkstelligen.

Iedereen is een leider
Schrijf op wat jij denkt wat ‘leiderschap’ betekent door korte omschrijvingen te geven, zoals ‘anderen hoop
geven’ of ‘eerlijk zijn’.
Leiderschap is…

Wie in jouw leven zie jij als een groot leider?

Wat was zijn of haar bijdrage?

Welke karaktereigenschap omschrijft hem of haar het beste?

Als je kijkt naar de omschrijvingen hierboven, zou iedereen
dan een leider kunnen zijn? Ben jij een leider?
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Twee leiderschapstypes
Er zijn grofweg twee manieren om een leider te zijn:
1. LEIDER VAN JEZELF

2. LEIDER VAN ANDEREN

“Leiderschap
is de waarde
en potentie
van mensen
zo duidelijk
communiceren
dat ze
geïnspireerd zijn
om dit in zichzelf
te zien.”
- DR. STEPHEN R. COVEY

Bedenk een manier om een leider van jezelf en een leider van anderen te zijn. Interview vervolgens twee
klasgenoten over hoe zij een leider van zichzelf en leider van anderen zijn. Vergeet niet hun namen te vragen.

NAAM

VOORBEELD LEIDER VAN JEZELF

Julie

zorgt elke dag dat ze op tijd opstaat

VOORBEELD LEIDER VAN
ANDEREN

Voorbeeld:
nodigt anderen uit voor
schoolevenementen

Mijn naam:

Klasgenoot 1:

Klasgenoot 2:
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Wat is effectiviteit?
Eﬀectiviteit is het behalen van de gewenste resultaten op een manier waarop je deze (of zelfs betere) resultaten kan
blijven behalen. De fabel ‘De gans en het gouden ei’ is een verhaal met een boodschap over eﬀectiviteit.

DE GANS EN HET GOUDEN EI
Op een dag kregen een hele arme boer en zijn vrouw
een vreemde verrassing. Hun gans had een ei gelegd van
puur goud.
Elke ochtend vond de boer een nieuw gouden ei.
Het leven zag er een stuk beter uit voor het gelukkige
stel.
Op een dag besloten de boer en zijn vrouw dat ze een
nieuw huis wilden kopen. En ze wilden het NU!
In plaats van te wachten tot de gans een ei zou leggen,
greep de boer een bijl en doodde de gans om alle eieren
in een keer te krijgen.
Tot zijn grote spijt vond de boer geen gouden eieren in
de gans. En er zouden geen gouden eieren meer komen.

Wat leert dit beroemde verhaal van Aesop ons over effectiviteit?

Wat is het verschil tussen ‘effectiviteit’ en ‘efficiëntie’?
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Effectieve leiders
Hoewel niet-eﬀectieve leiders kortetermijnresultaten kunnen behalen, behalen eﬀectieve leiders blijvende resultaten.
Als je niet-eﬀectieve leiders bestudeert kan dit je helpen om te begrijpen wat je nodig hebt om een eﬀectieve leider
te zijn.

NIET-EFFECTIEVE LEIDERS:

1. Marie stelde haar huiswerk en het leren voor een proefwerk uit.
Twee dagen voordat het semester afgelopen was, besloot ze dat het
tijd was om wat te gaan doen.
Ze werkte de hele dag en nacht om haar huiswerk af te krijgen. Ze
leverde al haar werk op tijd in, maar ze was te moe om te leren voor het
proefwerk. Ze kreeg een onvoldoende.
2. Een manager wilde zijn productie verhogen om zijn persoonlijke doelen te halen. Hij liet zijn
werknemers heel hard werken en tot laat blijven. Hij haalde zijn doel, maar zijn twee beste mensen
stapten op en zweerden nooit meer voor hem te werken.

Schrijf op wanneer jij of iemand die je kent resultaten probeerde te behalen op een manier die toekomstig succes
ondermijnde.
Wat gebeurde er?

Welk resultaat gaf dit?

Gebruik de definitie van effectiviteit en omschrijf een effectieve...
Leerling:

Atleet:

Ouder:

Team:
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DISCUSSIE 3

De zeven gewoonten
Zeer effectieve mensen hebben zeven gewoonten gemeen.

DE ZEVEN GEWOONTE
GEWOONTEN VAN EFFECTIEVE LEIDERS
GEWOONTE 7:

houd de zaag scherp

Vind balans in het leven, vermijd een burn-out. Streef naar constante
groei van je lichaam, hart,
har brein en geest.

GEWOONTE 6:

creëe
creëer synergie

Waardeer de verschillen tussen mensen, met name hun sterke
kanten. Combineer jouw denkwijze met hun denkwijze om tot derde
alternatieven te komen.
GEWOONTE 5:

eerst begrijpen,
b
dan begrepen
worden

Denk goed na over een probleem voordat je een oplossing aandraagt.
Luister met
je oren, ogen en hart. Wees
We duidelijk in het presenteren van je
GEWOONTE 4:

denk win-win

Heb de moed om op te komen voor wat je wilt en nodig hebt.
Houd rekening met de w
wensen en behoeften van anderen. Zoek naar
wederzijds voordeel.
GEWOONTE 3:

belangrijke zaken eerst
belan

Doe de belangrijkste din
dingen eerst. Ga gedisciplineerd om met je
doelen. Zeg nee tegen d
dingen die je aﬂeiden van je doel.

GEWOONTE 2:

begin met het eind in gedachten

Weet wat het belangrijks
belangrijkst voor je is. Denk vooruit.
Stel betekenisvolle doele
doelen. Zorg voor een plan om deze te bereiken.

GEWOONTE 1: wees proactief
Wees verantwoordelijk vvoor je acties. Houd controle over je stemming
en keuzes. Focus op ding
dingen waar je controle over hebt.
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De zeven gewoonten groeicontinuüm
Er is een betekenisvolle volgorde voor de zeven gewoonten. Deze volgorde helpt mensen te groeien
van afhankelijk naar onafhankelijk en naar wederzijds afhankelijk. Om zo eﬀectief mogelijk te
zijn, erkennen leiders dat de PRIVÉOVERWINNING® voor de PUBLIEKE OVERWINNING ® komt.

7
WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID

5

PUBLIEKE
OVERWINNING
PUBLIEKE OVERWINNING

6

4
3

ONAFHANKELIJKHEID

1

PRIVÉOVERWINNING
PRIVÉ
OVERWINNING

AFHANKELIJKHEID

2

LEREN DOOR LES TE GEVEN
Deel op in groepen van drie. Laat elke persoon een van de drie lessen geven.
• PERSOON 1: leer de privéoverwinning, gewoonten 1-3, aan iemand anders. Leg uit waarom elke gewoonte je
minder afhankelijk van anderen en meer onafhankelijk maakt.
• PERSOON 2: leer de publieke overwinning, gewoonten 4-6, aan iemand anders. Leg uit waarom elke gewoonte
je meer wederzijds afhankelijk maakt.
• PERSOON 3: leer gewoonte 7 aan iemand anders. Leg uit waarom gewoonte 7 de andere gewoonten voedt.
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Zeer ineffectieve mensen
Denk om de zeven gewoonten te kunnen waarderen na over hoe het zou zijn om te leven met de tegenovergestelde
gewoonten:

1: wees reactief
Geef je ouders, leraren, vrienden of een andere zondebok de schuld
van al je problemen. Neem geen enkele verantwoordelijkheid voor
jezelf of je opleiding.
2:

begin zonder eind in gedachten

Wees een slachtoﬀer. Maak geen plannen. Stel geen doelen – je zult ze
toch niet halen. Maak je niet druk over morgen. Kies de vakken die het
makkelijkst lijken. Negeer gevolgen.

3:

doe belangrijke zaken als laatste

Stel dingen uit. Doe je huiswerk pas als je klaar bent met social media,
televisiekijken en rondhangen.

4:

denk win-verlies

Zie het leven als een harde wedstrijd. Als iemand anders – zelfs je
beste vriend – iets bereikt, betekent dit dat jij verliest.

5:

eerst praten, dan doen alsof je luistert

Doe net alsof je luistert tijdens de les terwijl je eigenlijk met je telefoon
speelt. Luister niet naar je ouders of naar iemand anders. Je weet
immers alles al.

6: werk anderen tegen
Ga ervan uit dat anderen het fout hebben of dom zijn als ze niet
hetzelfde denken als jij.

7:

bezorg jezelf een burn-out

Burn-outs zijn cool. Slaap is overbodig. Sporten is voor fanatiekelingen;
school is voor nerds. Je hebt genoeg aan pizza.
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Geef de gewoonten een probleem om op te lossen
De zeven gewoonten zijn op hun best als ze een probleem kunnen oplossen.

Welke uitdagingen komen middelbare scholieren vaak tegen?
1.
2.

Kies een van de bovenstaande uitdagingen en pas alle zeven effectieve en niet-effectieve gewoonten toe om
deze op te lossen.
NIET-EFFECTIEVE GEWOONTEN

EFFECTIEVE GEWOONTEN

Wees reactief

Wees proactief

Begin zonder eind in gedachten

Begin met het eind in gedachten

Doe belangrijke zaken als laatste

Doe belangrijke zaken eerst

Denk win-verlies

Denk win-win

Eerst begrepen worden...

Eerst begrijpen...

Werk tegen

Creëer synergie

Bezorg jezelf een burn-out

Houd de zaag scherp

Vergelijk de twee aanpakken. Hoe zullen de resultaten verschillen?
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DISCUSSIE 4

Paradigma's: de sleutel tot
verandering
Een paradigma is jouw standpunt, overtuiging of ‘mental map’ (mentale kaart).
Als je een gewoonte wilt veranderen, moet je een paradigma veranderen.

Paradigma’s beïnvloeden gewoonten
Paradigma's hebben de macht om voortgang te bevorderen of in de weg te staan. De folklore van ‘de aanstaande
koning’ geeft hier een voorbeeld van. (Folklore is het vertellen van verhalen met een kern van waarheid. Deze
waarheid wordt echter opgerekt en veranderd om een boodschap over te brengen.)

DE AANSTAANDE KONING
De koning werd van de troon gehaald en gevangengezet door
achterbakse mensen. Zijn jonge zoon, de prins, werd meegenomen
naar een afgelegen locatie. De mensen die de jongen meenamen
deden dit om te proberen de moraal van de jonge prins te breken zodat
het volk hem nooit als koning zou accepteren als hij oud genoeg was.
Dag na dag stelden ze de prins bloot aan allerlei vervelende
situaties. Ze gaven hem voedsel vol met vet en suikers in de hoop
dat hij verslaafd zou worden aan eten. Ze gebruikten altijd gemeen
taalgebruik. Wulpse vrouwen probeerden hem te verleiden om met
hen mee te gaan. De verleidingen bleven komen.
Meer dan een half jaar had dit echter geen enkele invloed op de
manier waarop de jonge prins leefde. Hij gaf nooit toe aan de druk van
degenen die zijn karakter wilden vernietigen. Uiteindelijk vroegen
ze hem waarom hij nooit was bezweken onder de druk.
De jongen antwoordde: “Ik kan niet doen wat jullie
vragen, ik ben geboren om koning te zijn.”
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Jouw paradigma's
Hoe jij de dingen ZIET – jouw paradigma’s - beïnvloedt wat je doet. Doe alsof je Persoon 1 of
Persoon 2 hieronder bent. Als je dezelfde paradigma’s had, wat voor dingen zou je dan elke dag doen?

PERSOON 1: PARADIGMA'S VAN…

P E R S O O N 2: PA R A D I G M A' S VA N …

ZELF
Ik ben geen leider.

ZELF
Ik ben een leider.

ANDEREN

Andere mensen kunnen grootse dingen doen, ik niet.

ANDEREN
Iedereen is in staat tot grootste dingen, ook ik.

SCHOOL

SCHOOL

Mijn leraren zijn verantwoordelijk voor mijn opleiding.

Ik heb de regie over mijn leerproces en onderwijs.

VERANDERING
Andere mensen moeten veranderen, niet ik.

VERANDERING
Verandering begint bij mezelf.

DE TOEKOMST

DE TOEKOMST

Ik zie niets spannends of leuks in mijn toekomst.

Ik zie een spannende en leuke toekomst voor me.

WAT ZOU JE DOEN?

WAT ZOU JE DOEN?

DENKEND AAN JOU
Vul een doos of envelop met vier of meer van de volgende objecten die
jouw paradigma's van het zelf vertegenwoordigen:
• Een zelfportret of foto die laat zien hoe jij jezelf ziet
• Een citaat dat jou omschrijft
• Een foto van een ding, plaats of persoon waar jij van houdt
• Een object dat staat voor iemand die jou heeft beïnvloed in je
leven
• Een object dat staat voor een activiteit die je graag vaker zou
willen doen
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Paradigmaverschuivingen
Soms zal er iets gebeuren waardoor jouw paradigma’s verschuiven. Sommige paradigmaverschuivingen zijn klein en
bijna niet merkbaar; anderen zijn groot en brengen grote veranderingen met zich mee.
Denk terug aan je leven. Bedenk vier gebeurtenissen die maakten dat je het leven heel anders ging zien of
dingen heel anders ging doen. Omschrijf de gebeurtenis kort en beschrijf hoe dit jouw paradigma heeft
veranderd. Teken een lijn naar de locatie op de tijdlijn om aan te geven wanneer dit gebeurde.

GEBEURTENIS 1

GEBEURTENIS 2

GEBEURTENIS 3

GEBEURTENIS 4

VANDAAG

“Als je kleine veranderingen in je leven wilt aanbrengen, verander je gedrag.
Als je grote sprongen in je leven wilt maken, verander je paradigma.”
- DR. STEPHEN R. COVEY
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PARADIGMA

Zien-doen-krijgen,
hoe verander je een
gewoonte

ZIEN

Hoe je de dingen ZIET beïnvloedt
wat je DOET, wat vervolgens weer
beïnvloedt wat je KRIJGT in het
leven. Op hun beurt beïnvloeden
de resultaten die je krijgt de manier
waarop je dingen ziet. Het is een
cyclus.

KRIJGEN

DOEN

RESULTAAT

GEDRAG
(GEWOONTE)

Om een gewoonte te veranderen moet je een paradigma veranderen, of verschuiven.

Elk van de zeven gewoonten is gebaseerd op eﬀectiviteitsparadigma’s. Leren om te leven volgens de zeven gewoonten
kan betekenen dat sommige van je paradigma’s moeten verschuiven.

““P
Paradigma's zijn net een bril. Als je
in
incomplete paradigma’s over jezelf of het
le
leven in het algemeen hebt, dan is dat net
aalsof je een bril met een verkeerde sterkte
ddraagt. Die lens beïnvloedt hoe je alles
zziet.”
- SEAN COVEY
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DISCUSSIE 5

Tijdloze principes
Effectieve leiders leven volgens tijdloze, universele principes. Principes bieden houvast
tijdens verandering. Elk van de zeven gewoonten is gebaseerd op effectiviteitsprincipes.

Natuurlijke principes
Stel je een wereld voor waarin alles in de natuur onvoorspelbaar is. De zon komt soms
wel op in de ochtend, en soms ook niet. Water dat over de rand van een klif loopt
valt soms omlaag en stijgt soms op. Het zaadje van een appel groeit soms uit tot een
appelboom en soms tot een tomatenplant. Zo zou het leven zijn in een ‘willekeurige
wereld’.
Hoewel het leven niet helemaal voorspelbaar is, leven we gelukkig niet in een volledig
willekeurige wereld. Er zijn natuurlijke wetten genaamd principes. Principes zijn:

TIJDLOOS
Principes zijn vandaag
de dag net zo waar en
relevant als honderden
jaren geleden.

UNIVERSEEL
Principes gelden
overal
ter wereld.

Natuurlijke principes. Bedenk zoveel mogelijk principes van effectieve landbouw (of tuinieren) als je kunt.
Voorbeeld: Geduld—je moet wachten tot het fruit rijp is voordat je het kunt oogsten.

Hoe kunnen deze natuurlijke principes ook worden toegepast op het effectief zijn als persoon?
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Principes van menselijke effectiviteit
Net zoals er natuurlijke principes zijn, bestaan er ook
eﬀectiviteitsprincipes in het werken met mensen. Eerlijkheid is
bijvoorbeeld een universeel en tijdloos eﬀectiviteitsprincipe in het
opbouwen van relaties met mensen.
Andere eﬀectiviteitsprincipes die van toepassing zijn op het
werken met mensen zijn rechtvaardigheid, respect, integriteit en
vriendelijkheid. Deze principes zijn overal hetzelfde, in elk land, elke
tijdzone, en door alle eeuwen heen. Kan je je voorstellen dat een
gezonde relatie kan ontstaan op basis van de tegenovergestelde
factoren – oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, respectloosheid, gebrek
aan integriteit of wreedheid?

Benoem drie andere effectiviteitsprincipes die van toepassing zijn tijdens het werken met mensen:
1.

2.

3.

De zeven gewoonten zijn gebaseerd op principes en zullen eeuwenlang van toepassing
blijven, waar ter wereld je ook bent.
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