
© Franklin Covey Co en CoveyLink, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Ingrijpende veranderingen in de wereld dwingen ons om de dringende behoefte aan een nieuwe manier 

van leiden onder ogen te zien. De traditionele leiderschapsstijl van ‘dicteren en controleren’, die in 92% van 

de organisaties de overhand heeft, leidt niet tot de betrokkenheid, motivatie, samenwerking en prestaties die 

vandaag de dag nodig zijn. We praten al jaren over het veranderen van de manier waarop we leiden. Nu is het 

tijd om te handelen.

Vertrouwen en inspireren is het leiderschapsprogramma voor de toekomst. Leiders die vertrouwen en 

inspireren, behalen geweldige resultaten op een manier die mensen laat groeien. Ze richten zich op het 

benutten – in plaats van het controleren – van het potentieel in ieder van ons. Leiders die vertrouwen en 

inspireren, helpen hun organisaties te winnen op de werkplek en in de markt. Dat is precies de verandering 

in leiderschap waar de huidige tijd om vraagt.

Maak kennis met: Basisovertuigingen  

van leiders die vertrouwen en inspireren

Basisovertuigingen van leiders die vertrouwen en inspireren onderzoekt 

vijf overtuigingen die de wijze waarop leiders denken en zich gedragen, 

transformeren. Leiders die vertrouwen en inspireren, hebben een brede 

kijk op mensen en leiderschap. Ze begrijpen en laten zich leiden door 

fundamentele overtuigingen ten aanzien van menselijke effectiviteit.  

Het cumulatieve effect van deze overtuigingen creëert een leider-mindset 

van vertrouwen en inspireren. 

HET DOEL HET RESULTAAT

Ontdekken welk buitengewoon 

potentieel en prestatievermogen 

wordt benut door leiders die 

vertrouwen en inspireren.

Leiders met vertrouwen in de nieuwe manier van leiden: vertrouwen 

en inspireren. Zij kiezen ervoor vertrouwen uit te dragen en inspireren 

mensen om hun beste resultaten te leveren.

Barrières herkennen die je 

ervan weerhouden een leider 

te worden die vertrouwt en 

inspireert en onderzoeken hoe je 

deze barrières kunt wegnemen.

Leiders doorbreken de overtuigingen die hen beperken. Ze geven 

prioriteit aan het scheppen van omstandigheden waarin mensen 

succesvol samenwerken en innoveren. 

De basisovertuigingen van 

leiders die vertrouwen en 

inspireren, begrijpen en 

toepassen.

Leiders hebben bredere opvattingen over mensen en leiderschap. 

Deze opvattingen helpen leiders zodanig te denken en handelen dat 

anderen groeien en betere resultaten behalen.

Mijn overtuiging is dat mensen tot grootse dingen  
in staat zijn...

dus mijn rol als leider is het potentieel van 
mensen benutten en ze niet controleren.

Mijn overtuiging is dat duurzame invloed wordt ge-
creëerd van binnenuit...

dus mijn rol als leider is voorop gaan.

Mijn overtuiging is dat er genoeg is voor iedereen...
dus mijn rol als leider is betrokkenheid  
boven concurrentie stellen.

Mijn overtuiging is dat mensen hele mensen zijn...
dus mijn rol als leider is inspireren  
in plaats van alleen motiveren.

Mijn overtuiging is dat leiderschap dienstbaarheid is...
dus mijn rol als leider is dienstverlening  
boven eigenbelang plaatsen.

Basisovertuigingen 
 van leiders die 
 vertrouwen  
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Met de FranklinCovey All Access Pass kun je je bereik vergroten, je organisatiedoelstellingen bereiken en de 

prestaties duurzaam beïnvloeden. Je krijgt toegang tot de omvangrijke bibliotheek van FranklinCovey met live, 

live-online en on-demand assessments, trainingsprogramma’s, tools, hulpmiddelen en meer. Neem voor meer 

informatie contact op met je client partner of stuur een e-mail naar info@franklincovey-benelux.com.
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Uitvoeringsopties

Basisovertuigingen van leiders die vertrouwen en inspireren is geschikt voor wie een leiderschapsstijl 

van dicteren en controleren wil transformeren naar vertrouwen en inspireren. Deze module van  

90 minuten is beschikbaar in diverse trainingsvormen (live, live-online en on-demand).

Grootse dingen.
Duurzame 
invloed.

Er is genoeg.
Hele mensen.
Dienstbaarheid.
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Onderdelen

• Werkboek 

• Trainerskit

• Tools voor virtuele certificering


