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van de mensen 
 

in je team vergroot! 
 
 

Essentieel voor managers en leidinggevenden
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Grip op Motivatie 
 
De uitdaging 
Als manager heb je er in je dagelijks werk waarschijnlijk regelmatig mee te 
maken… mensen met verminderde motivatie. Helemaal wanneer het gaat om 
verandering en tegenslag, want dat vraagt extra motivatie. Het kan zich op veel 
manieren uiten zoals alleen het strikt noodzakelijke doen, er onderuit proberen te 
komen of zelfs met de hakken in het zand gaan. 
 
Het gevolg 
Het gevolg kan zijn dat het werk niet het gewenste rendement oplevert, dat 
veranderingen niet of te langzaam worden doorgevoerd en dat het halen van 
doelstelling onevenredig veel tijd en energie kost. Het gaat ook ten koste van de 
sfeer en de werkbeleving binnen het team en leidt tot negatieve stress en emoties. 
 
De intentie 
Er kunnen 1001 verschillende redenen zijn waarom mensen niet gemotiveerd zijn. 
Daar zit niet per se een negatieve intentie achter. Het is ook geen beschuldigende 
vinger naar degenen die het betreft. Sterker nog, het kan jou zelf ook overkomen. 
Tegelijkertijd is het wel jouw taak om het te managen. Hoe ga je ervoor zorgen dat 
ze wel gemotiveerd zijn voor hun dagelijks werk, waardevolle initiatieven en 
noodzakelijke veranderingen? 
 
De actie 
In dit E-book geven we je een heldere en onderbouwde visie op wat motivatie is, 
hoe het precies werkt en bovenal hoe je het in de praktijk succesvol kan managen! 
Door 3 basisprincipes consistent toe te passen kan je de motivatie managen en 
blijvend verhogen. 
 
Het resultaat 
In 3 overzichtelijke stappen leg je een duurzaam fundament voor meer 
betrokkenheid bij en rendement van het dagelijks werk. Je vergroot de flexibiliteit 
en veerkracht van je team. Mensen staan meer open voor verandering en nog 
belangrijker… ze zullen het beter kunnen volhouden! 
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Context van Motivatie 
 
Motivatie is een fundamentele factor bij succesvol werken, veranderen en met 
name het op lange termijn volhouden daarvan. Daarom is het belangrijk om te 
weten welke plaats motivatie heeft in dit proces en waarom je er werk van moet 
maken, elke dag. 
 
Inspiratie geeft energie 
Het begint altijd met inspiratie. Vanuit ervaringen ontstaan gedachten en emoties, 
positief of negatief, dat maakt in eerste instantie niet uit. Het geeft energie. Het 
creëert een intentie en is dus essentieel en zeer waardevol. Om dit om te zetten in 
actie en resultaat is meer nodig. De eerstvolgende stap is motivatie. 
 
Motivatie brengt en houdt mensen in actie  
Motivatie gaat over zingeving, voldoening en betrokkenheid. Het managen ervan 
is een doorlopend en consistent proces. Het is een essentiële factor bij het 
bouwen van een vitale cultuur waarin mensen kunnen floreren. Dat laat zich niet 
vangen een gouden tip. Het zit in een mix van de kennis, de vaardigheden en de 
kunst van hoe je zingeving, betrokkenheid en voldoening kan vinden en verder 
kan ontwikkelen. 
 
Veranderen is noodzakelijk om te kunnen floreren 
In de snel veranderende en uitdagende wereld van vandaag en morgen is 
veranderen noodzakelijk om te kunnen floreren. Dat geldt zowel voor mensen als 
voor organisaties. Het gaat om het vermogen tot anticiperen en reageren, de mate 
van flexibiliteit en veerkracht. Veranderen kan gepaard gaan met weerstand, actief 
en passief, bewust en onbewust. Om deze weerstand te overwinnen is motivatie 
essentieel. 
 
Volhouden is de grootste uitdaging 
Veel veranderingen duren maar kort of komen niet goed uit de verf. Volhouden 
van veranderingen is een uitdaging en heeft een aantal voorwaarden. Motivatie is 
daar essentieel in, met name als het lastig wordt. 
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Extrinsieke en Intrinsieke Motivatie 
 
Extrinsieke motivatie 
Motivatie komt van buiten en van binnen. Het is dus extrinsiek en intrinsiek. In het 
begin van een verandering is de motivatie vaak extrinsiek. Het komt dus van 
buiten. Iets of iemand vraagt om actie en verandering. Bijvoorbeeld jij als 
manager. 
 
Intrinsieke motivatie 
Uiteindelijk willen we graag naar duurzame motivatie en die komt altijd van 
binnen. Uit de persoon zelf. Intrinsieke motivatie zorgt uiteindelijk voor het beste 
en meest duurzame resultaat. 
 
Wanneer ben je nu intrinsiek gemotiveerd? Van intrinsieke motivatie is sprake 
wanneer je puur alleen dingen doet omdat je het belangrijk, interessant of leuk 
vindt. Hier leren we ook enorm veel van en het speelt een grote rol in ons leven bij 
het aanleren van nieuwe vaardigheden en kwaliteiten.  
 
Sociaal proces 
Staar je niet blind op alleen maar intrinsieke motivatie. Motivatie is immers een 
interpersoonlijk dus sociaal proces. We zijn als mens sociale wezens die nu ook 
eenmaal dingen doen omdat anderen dat van ons vragen. Het gaat dus altijd om 
een combinatie van extrinsiek en intrinsiek, waarbij de laatste een steeds groter 
aandeel krijgt in het geheel. 
 
Emotionele betekenis 
Het kunnen voelen van de motivatie is extreem belangrijk. Dit voelen ontstaat door 
de emotionele betekenis die je aan het resultaat hebt gekoppeld. En emotie zet 
aan tot bewegen. Het kunnen voelen van deze emoties helpt je door moeilijke 
momenten heen te slepen. Je komt altijd een keer op een punt waarop je je 
afvraagt waarvoor je het allemaal doet. Iedereen bereikt een keer een dieptepunt, 
dat punt waarop alles tegen zit en niet meer zo makkelijk gaat als in het begin. 
Juist dan is het belangrijk om wel de motivatie te vinden om door te zetten.  
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Geïnternaliseerde externe motivatie 
Het is dus helemaal niet erg om aan het begin van het verandertraject te starten 
met extrinsieke motivatie. Sterker nog, op het moment dat de extrinsieke motivatie 
overeenkomt met jouw waarden en normen, kan het zelfs een goede kracht zijn 
om in beweging te komen. Je kunt dan een activiteit uitvoeren zonder dat je het 
echt leuk vindt, maar je vindt het wel belangrijk. Het komt overeen met jouw 
waarden en normen.  
Wanneer je een activiteit uitvoert vanuit externe motivatie zonder dat deze 
geïnternaliseerd is, dus zonder dat het overeenkomt met jouw waarden en 
normen, dan voer je de activiteit alleen uit vanwege de consequenties die de 
activiteit met zich mee brengt. Dit kan dan de beloning zijn maar ook een straf.  
 
Als een doel een of meerdere van deze basisbehoeften vervult, dan leidt dit tot 
natreven van dit doel. Hoe meer er van deze behoeften vervuld kunnen worden, 
hoe meer er van externe druk naar intrinsieke motivatie verschoven gaat worden 
als drijfveer van de actie.  
 
Pijn-plezier-prikkel 
Een verandering komt niet op gang door iemand eerst te confronteren met alle 
negatieve uitkomsten als er niet veranderd wordt. Of negatieve gevolgen van 
gedrag en daarmee te focussen op schaamte, angst en verlies. Het is niet zo dat 
mensen eerst voldoende moeten lijden alvorens ze mee gaan in verandering, 
evenmin is het zo dat als je mensen maar uitlegt wat er gebeurt als ze het niet 
doen, ze je automatisch volgen. Deze pijn-plezier-prikkel werkt zeer beperkt. 
 
Veiligheid 
Constructieve gedragsverandering ontstaat wanneer iemand zich weet te 
verbinden aan iets dat voor hem of haar kostbaar is, van intrinsieke waarde is. En 
intrinsieke motivatie komt niet op gang in een confronterende omgeving waar hij 
of zij geen veiligheid ervaart.  
 
 
 
 

“Motiveren is samenwerken met betekenis!” 
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ABC van Motivatie 
 
Een verantwoord model 
De onderbouwing van onze visie voor motivatie ligt in de zelfbeschikkingstheorie 
van Deci & Ryan en de welbevindentheorie van Ryff. Deze theorieën hebben veruit 
de beste wetenschappelijke basis heeft voor het voorspellen van functioneren en 
floreren van mensen. Deze op zich vrij complexe theorieën vullen elkaar goed aan 
en kunnen samengevat en vertaald worden naar 3 menselijke psychosociale 
basisbehoeften: 
 
 

Het ABC van Motivatie 
 

  Autonomie      Binding   Competentie   
 
 
In een notendop 
Het proces van motivatie in een notendop… 
Het ABC draagt bij aan zingeving, betrokkenheid en voldoening. Deze vergroten 
op hun beurt motivatie en welbevinden. Dit geeft energie en maakt, met name op 
lastige momenten, veranderen makkelijker en de kans op volhouden groter. 
 
3 stappen 
Autonomie, binding en competentie zijn de drie basisstappen naar motivatie. In 
het vervolg van dit E-book werken we deze stappen verder uit en vertalen we ze 
naar de praktijk. 
 
 
 
 

“Een mens floreert in vrijheid en verbinding met een uitdaging!” 
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Stap 1: Autonomie 
 
Autonomie heeft een belangrijke invloed op ervaring van kwaliteit van leven en 
dus ook het werkleven. Het gaat over de mate waarin je vrijheid ervaart. Met name 
keuzevrijheid en speelruimte. In een werksituatie kan dat ook gaan over invloed en 
beslissingsruimte. Autonomie kan op verschillende manieren beperkt worden. Er 
zijn nogal wat factoren die de autonomie kunnen aantasten. 
 
Stressmanagement 
Eén daarvan is stress. Negatieve stress welteverstaan. Negatieve stress ontstaat 
per definitie door het verlies van (de perceptie van) controle en dat is verlies van 
autonomie. Vaak ligt een deel van die stress in jezelf. Het heeft het te maken met 
het streven naar harmonie of perfectionisme. 
 
Harmonie 
En alhoewel streven naar harmonie een mooie karaktereigenschap is, kan dit zich 
uiten in het compleet wegcijferen van zichzelf. Altijd maar alles doen voor een 
ander en niets voor je zelf omdat je de 'lieve vrede' wilt bewaren of omdat je niet 
zo moeilijk bent, gaat ten koste van jou. Vaak zijn mensen dan ook nog eens 
overmatig hard voor zichzelf. 
Maak nu eens de vertaalslag naar je team. Welke van de 2 factoren zie jij het meest 
terug binnen je team? Zie je vaker dat teamleden de harmonie willen bewaren en 
zich niet echt durven uitspreken? En is dit juist naar andere teamleden toe of ook 
naar jou? 
 
Perfectionisme 
Of zie je juist overmatig perfectionisme? Een medewerker die nooit genoegen 
neemt met het resultaat, loopt kans altijd alles te laat af te krijgen (want het is nooit 
goed genoeg). Altijd alles maar goed willen doen, is koren op de molen van 
zelfkritiek. Spreek met je medewerker duidelijk af wat de definitie van 'goed 
genoeg' is. Jouw idee van goed genoeg kan wel mijlenver verschillen met wat 
haar of zijn idee is van goed genoeg. Als je dat niet weet van elkaar, loopt jouw 
medewerker risico veel te lang over de opdracht te doen en als een soort 
'selffulfilling prophecy' een slecht resultaat af te leveren. In alle moeite om het 
beste van het beste af te leveren, is hij of zij niet geslaagd. En dat is wat toch vaak 
terugkomt op een functioneringsgesprek. En als er dan ook nog gestreefd wordt 
naar harmonie, zal een medewerker jou niet durven zeggen wat de reden is, maar 
de volgende keer zich nog meer vastbijten in de opdracht of project. 
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Verantwoordelijkheid 
Vrijheid geven betekent niet dat je de verantwoordelijkheid uit handen geeft. De 
eindverantwoordelijkheid is en blijft bij jou als manager. Maak dus in goed overleg 
wederzijdse afspraken over taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en 
resultaten. Denk juist aan de factoren die de autonomie beperken. Welke mate van 
autonomie hebben jouw teamleden? Let erop dat dit dus niet hetzelfde is als 
alleen maar zelf mogen bepalen. 
 
Geef kaders en een doel! 
Autonomie betekent niet zoveel mogelijk vrijheid. Sterker nog, het is gebaat bij 
duidelijke kaders en een helder doel. Zoals je eerder hebt gelezen gaat het om de 
synergie van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Goede leiding en sturing geven 
veiligheid en vertrouwen. Het zorgt voor rust en focus. Het hoort bij je taak en 
wordt door je team van je verwacht. 
 
Stuur op wat, niet op hoe! 
Het moet duidelijk zijn wat de opdracht is, het doel. Hoe dat doel behaald wordt 
kun je aan je team overlaten. Zij zijn namelijk de experts op dit gebied.  
Door binnen glasheldere kaders en met een haarscherp doel vrijheid te geven, 
nemen innovatie, creativiteit en bevlogenheid sterk toe en is er minder negatieve 
stress. Sturing op ‘wat’ is externe motivatie, vrijheid op ‘hoe’ is interne motivatie. 
Op deze manier versterken ze elkaar! Dit levert meer en beter resultaat.  
 
 
 
 
 
 
 

“Autonomie is keuzevrijheid en speelruimte!” 
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Stap 2: Binding 
 
De essentie is de verbinding met en betrokkenheid bij die je voelt bij de 
organisatie, het team en collega’s. Het gaat hierbij om waardevolle sociale 
contacten en jouw eigen rol daarin. Het vergroot zingeving en voldoening. De 
kwaliteit van relaties groeit door toename van momenten van gedeelde positieve 
emoties. Kwaliteit van relaties is hierbij minstens zo belangrijk als, zo niet 
belangrijker dan, de kwantiteit. Gevoelens van uitsluiting en eenzaamheid werken 
averechts. Eenzaamheid is zelfs meetbaar ongezond en lokt ongezond gedrag uit. 
 
Betrokkenheid 
We verwachten vaak dat medewerkers betrokken zijn bij hun werkgever. 
Werknemers die een grote mate van betrokkenheid voelen naar hun werkgever, 
zijn vaak bereid net even die stap extra te doen als het nodig is maar ook als het 
niet nodig is. Die medewerkers die meer doen dan alleen wat in hun 
functieomschrijving staat beschreven. 
Wat vaak wordt vergeten is de andere kant van die medaille. Als medewerkers op 
zoek gaan naar een andere baan of als je medewerkerstevredenheid onderzoeken 
leest, dan komt vaak naar voren dat ze zich een nummer voelen. Dat ze zich niet 
betrokken voelen bij de organisatie of leidinggevende omdat de leidinggevende 
ook geen betrokkenheid laat zien bij hen. 
 
Zingeving 
En een gevoel van binding, betrokkenheid, draagt bij aan het gevoel van 
zingeving. En willen we allemaal niet dat ons werk ertoe doet? Dat wij ertoe doen? 
Binding gaat om het verbeteren van de kwaliteit van relaties met anderen. Het 
gaat over betrokkenheid met de organisatie, maar ook met de collega’s en het 
werk zelf. Ga maar na, als jij je betrokken voelt bij je uitvoerend werk, dus echt je 
taken, dan ervaar je een veel groter gevoel van betekenis. Het doet er toe wat je 
doet. Dus weten wat jouw bedrijf anders maakt dan andere bedrijven, maakt dat jij 
je verbonden voelt met je bedrijf. Voor je medewerkers geldt dat ook; als zij weten 
waar het bedrijf voor staat, wat het bedrijf anders maakt, dan voelen ze zich meer 
in verbinding met dat bedrijf. Ken jij de missie en visie van je bedrijf? Kennen jouw 
teamleden de missie en visie van het bedrijf? De onderscheidende factoren? De 
zogeheten neuzen dezelfde kant op draagt bij aan een gedeelde missie en visie en 
dat zorgt voor verbinding.  
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Stap 3: Competentie 
 
Het gaat hier om het identificeren van persoonlijke sterke eigenschappen en deze 
inzetten voor het vervullen van taken of het bereiken van doelen. 
 
Sterke eigenschappen 
Uit een onderzoek van Alex Linley en collega’s gericht op sterke eigenschappen 
blijkt dat mensen die meer gebruik maken van hun sterke eigenschappen hoger 
scoren op zelfvertrouwen, hoger scoren op het ervaren van competentie, het 
realiseren van doelen en hoger scoren op welbevinden. 
 
En dan is het toch bijzonder jammer dat maar 1/3 van de mensen in staat blijkt te 
zijn om zijn of haar sterke eigenschappen te benoemen. Ook zie je nog te vaak 
voorkomen dat in functioneringsgesprekken de sterke eigenschappen wel even 
kort benoemd worden, maar dat er verder geen aandacht aan lijkt te worden 
geschonken. In plaats daarvan verlegt men de focus naar de zwakke 
eigenschappen die ontwikkeld dienen te worden. Een enorme gemiste kans 
aangezien de erkenning en inzet van sterke eigenschappen juist kunnen leiden tot 
meer zingeving en voldoening in het werk.  
 
Hoe kan het nu dat we zo weinig bezig zijn met de sterke eigenschappen? Hoe kan 
het dat we moeite hebben met onze sterke eigenschappen te benoemen? Een van 
de redenen is juist omdat ze ons zo makkelijk af gaan. Het valt ons gewoon niet 
meer op. Ook als jij naar je medewerkers kijkt, dan vallen je de sterke 
eigenschappen niet op, je neemt ze voor lief, ze zijn vanzelfsprekend. Ze zijn 
gewoon geworden en daarom vallen ze je niet op.  
 
Daarom is het zaak sterke eigenschappen eerst te ontdekken en te benoemen. 
Daarna dien je ze beter te leren kennen, om ze vervolgens effectief te gebruiken. 
In deze volgorde.  
 
Zwakke eigenschappen 
Zwakke eigenschappen krijgen alleen de noodzakelijke aandacht. Investeer er 
alleen die aandacht, tijd en energie in die nodig is om ze op een functioneel 
acceptabel niveau te brengen en te houden. Zodra dat niveau is bereikt en het niet 
meer functioneel hinderlijk is, gaat de focus weer naar sterke eigenschappen. Die 
leveren immers het meeste rendement op.  
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De praktijk 
 
Het telt pas wanneer het werkbaar is in de praktijk! Dus wat ga je nu doen? 
 

1. Vertel het ‘wat’ en niet het ‘hoe’! 
Kijk nog eens kritisch naar hoe het gesteld is met de autonomie binnen je 
organisatie en team. Vertel jij wat ze moeten doen of vertel je ook hoe ze 
het moeten doen? Natuurlijk zijn er regels en procedures te volgen, maar 
die kunnen er ook teveel zijn. Stel je de volgende situatie voor: er moeten 
cijfers opgeleverd worden en aangeboden worden aan directie en 
management. Je legt de opdracht neer bij je team, maar vervolgens ga je 
ook vertellen hoe jij dat altijd hebt gedaan. Letterlijk, stap voor stap 
vertellen welke handeling en actie je deed. Voorkom die valkuil en houd je 
bij het ‘wat’. Schep de kaders en geef verder de vrijheid om het zelf in te 
vullen. Dit geeft ze ook vertrouwen, jouw vertrouwen in hen is heel 
belangrijk.  

 
2. Creëer waardevolle relaties! 

Er is niets zo erg als op maandagochtend aan de lopende band horen ‘hoe 
was je weekend’. Je voelt vaak feilloos aan of het een verplicht nummer is of 
dat men oprecht geïnteresseerd is. Wees echt en oprecht nieuwsgierig. Je 
hoeft niet hun hele privéleven te weten, maar interesse tonen als 
medewerkers iets vertellen kan je zomaar waardevolle informatie opleveren. 
Over waar ze goed in zijn bijvoorbeeld, of waar ze interesse in hebben. Die 
informatie kun jij weer inzetten ten behoeve van het werk. Dit laat een 
betrokkenheid van jouw kant zien en de kans is heel groot dat je hiermee 
ook betrokkenheid creëert bij de medewerkers. Waardevolle relaties maken 
vaak net het verschil om buiten onze functieomschrijving te werken.  

 
3. Focus op sterke eigenschappen! 

Kijk naar wat goed gaat en vertaal dat in eigenschappen, in competenties. 
Vaak wordt maar even kort aandacht geschonken aan hetgeen wat goed 
gaat, om vervolgens door te gaan met dat wat niet goed gaat. Daar wordt 
de meeste focus opgelegd. Zonde! Herken de sterke eigenschappen en zet 
die in om eventuele zwakke eigenschappen naar een acceptabel niveau te 
tillen. Zet het één in voor het ander. 
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Vitaal Leiderschap 
 
Motivatie managen is een belangrijke schakel in Vitaal Leiderschap en Strategisch 
Vitaliteitsmanagement. Vitaal leiderschap is het duurzaam managen van de 
energie van de mensen in je team. Strategisch vitaliteitsmanagement is het borgen 
van Vitaal Leiderschap in je organisatie. Het geeft je een directe en meetbare groei 
van de kwaliteit, de productiviteit en het rendement van je team. Op korte en op 
lange termijn. 
 
Wil jij meer uit jezelf en je team halen? Dan hebben wij een cadeau voor jou! 
 
 

Gratis Strategie Sessie 
 
Wil je snel helder krijgen hoe jij direct meer impact en resultaat kunt boeken 
met je team? Maak dan een afspraak voor een Waardevolle Strategiesessie! 

Klik op deze link: 
 
http://vitalizingpeople.com/waardevolle-strategiesessie/ 

 
 
Wil je nog meer? Dan hebben we meer krachtige programma’s! 
 
Masterclasses 
Wil je in een halve dag meer praktische tools en verdieping op een specifiek 
onderwerp? Dan hebben wij Onmisbare Masterclasses! 
 
Online Programma Vitaal Leiderschap  
Wil je vrij zijn waar en wanneer je wat doet en je leiderschap naar een hoger plan 
brengen? Dan is het Vitaal Leiderschap Online Programma een slimme keuze! 
 
VIP-Dag Vitaal Leiderschap  
Wil jij in 1 dag een grote sprong maken in je leiderschap? 
Dan is de één op één Vitaal Leiderschap VIP-Dag met coaching op vitaal 
leiderschap en persoonlijke vitaliteit jouw krachtige springplank! 
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VIP-Traject Vitaal Leiderschap  
Wil je groeien in je leiderschap en meer duurzaam rendement halen uit jezelf en je 
team? Dan is ons één op één Vitaal Leiderschap VIP-Traject met coaching op vitaal 
leiderschap en persoonlijke vitaliteit jouw beste plan! 
 
Masterplan Strategisch Vitaliteitsmanagement 
Wil je het leiderschap in de hele organisatie naar een hoger plan brengen? Dan is 
ons Masterplan Strategisch Vitaliteitsmanagement de beste weg! 
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Over Ons 
 
Uitdagende leerzame weg 
Wij kunnen inmiddels zeggen dat we onze plek en rol in werkend Nederland 
hebben gevonden, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. We hebben ook 
onze ontdekkingstocht naar de meest ideale functie gehad. Onderweg hebben wij 
verschillende functies vervuld in verschillende organisaties en bedrijfstakken met 
verschillende managers en leidinggevenden. Daarna hebben wij ook op 
verschillende niveaus leidinggegeven. De laatste jaren hebben wij bij een 
meerdere grote en kleine bedrijven managers en leidinggevenden gecoacht en 
getraind op leiderschap en stress- en prestatiemanagement. Een uitdagende en 
leerzame weg! 
 
Motivatie vanuit de praktijk 
Het grote voordeel hiervan is dat we goed weten wat de geluiden op ‘de vloer’ 
zijn, maar ook hoe er binnen het management over gedacht wordt. En we merkten 
een verschil op. De communicatie en relaties lopen soms verre van optimaal. En 
wat we zien gebeuren is dat aan beide kanten mensen niet lekker in hun vel zitten. 
Tot aan het punt aan waarop mensen met pijn in de buik naar het werk gaan. 
Slecht slapen. Zich bedolven voelen onder hun werk. Enz… 
 
Doel met betekenis 
Met deze ervaring in ons achterhoofd hebben wij als vitaliteitsprofessionals de 
vertaalslag gemaakt naar een totaalvisie op vitaliteitsmanagement en vitaal 
leiderschap binnen organisaties. Een belangrijk basisprincipe is het borgen 
hiervan in de lijn. Want jij hebt als manager of leidinggevende veel invloed op de 
cultuur in je team en daarmee de vitaliteit van een medewerker. En dat bepaalt in 
sterke mate het rendement. Dan is het toch alleen maar fantastisch dat jij daar iets 
aan kunt doen?! En als je het hebt over voldoening in je werk, dan is dit het voor 
ons: mensen zien opbloeien, zowel de manager als wel de mensen in het team of 
op de afdeling. Allemaal als gevolg van vitaal leidinggeven.  
 
Wij hopen dat dit E-book waardevol is voor het managen jouw persoonlijke 
motivatie en die van jouw team! Heb je vragen? 
Mail ons op info@vitalizingpeople.com of bel ons op 030-688 48 23! 
 
Succes!     Sandra Djukanovic-Wolbers & Paul Rijnierse
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