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15 Voorwaarden waar naar vitale leiders 

werken en leven om een zo goed mogelijke 

prestatie te leveren, elke dag weer. 

Vitale leiders zijn in staat om elke dag weer 

het beste uit hun werk én uit hun leven te 

halen. Ze werken en leven volgens een 

aantal voorwaarden die ze proberen toe te 

passen op elk aspect van hun bestaan. 

Ja, ze proberen het. Want ook vitale leiders 

zijn mensen en hebben echt weleens een 

'offday'. Maar daar weten ze dan wel op een 

constructieve manier mee om te gaan.  



Wat doen ze dan anders zul je je misschien 

afvragen?  

Ze hebben in ieder geval een growth 

mindset. Ze willen groeien, zich persoonlijk 

en professioneel blijven ontwikkelen. Ze 

dagen zichzelf daarin uit. En, heel belangrijk, 

als ze een keer die 'offday' hebben, dan is 

dat maar zo. Vitale leiders zien dat niet als 

falen, maar ook als groei.  

"Als je niet weet hoe je moet vallen, kun je 

ook niet leren hoe je moet opstaan".  

Dat zei mijn toen 10-jarige zoon eens. En hij 

heeft gelijk. Je moet mee maken waar je 

sterker in wilt worden.  



Ik heb verschillende leiders meegemaakt die  

zich vaak heel anders gedragen. Ze 

gedragen zich op een manier die ervoor 

zorgt dat medewerkers zich klein houden. 

Niet veel meer doen dan alleen hun 

werkzaamheden, behorende bij hun 

functieomschrijving. 

In het ergste geval werken medewerkers in 

een angstcultuur, waarbij leidinggevenden 

ervan uitgaan dat angst ervoor zorgt dat er 

harder gewerkt wordt. Misschien wel harder 

maar zeker niet beter. 

Ze laten op deze manier zo ontzettend veel 

potentieel liggen! Zo zonde! 

Vitale leiders doen het anders. Voor zichzelf 

maar ook voor hun teamleden. Ze maken 

gebruik van onderstaande voorwaarden.  



Doe je voordeel met deze 15 checks en ga ze 

toepassen in je manier van werken en leven. 

Wees een leider voor jezelf en vooral ook 

voor anderen. In een wereld zoals die nu is, 

kunnen we daar niet genoeg van hebben.  

Hartelijke  

groet,  

Sandra



    Check niet meteen als je op je werk komt je      

    mail, je social media of je planning. 

In plaats daarvan check je 's ochtends als je op staat 

eerst hoe de vlag erbij hangt. 

Hoe energiek voel jij je? Hoe gefocust ben je? 

Plan je meest waardevolle projecten in op de uren 

dat jij je het energiekst voelt. Vaak is dat de 

ochtend. Dus begin de dag niet met afleiding van 

mail en social media.  

     Plan tijden of momenten waarop jij je mail        

     wel checkt! 

Handel dan ook af wat af te handelen valt, 

beantwoord of archiveer of gooi weg. Kan een mail 

direct afgehandeld worden, doe dat! Kost het meer 

tijd en aandacht, geef het dan ook meer tijd en 

aandacht en plan het in. In dat geval is het een taak 

die je nog moet afhandelen in plaats van een mail 

die je steeds opnieuw leest. 



     Creëer een moment voor een Adempauze,        

     een Beweegmoment of een VitaBreak! 

De VitaBreak is een fysieke uitlaatklep voor die 

momenten dat je even vastloopt in je werk, of 

wanneer je merkt dat je wat minder geconcentreerd 

bent. Even 'de zinnen' verzetten, echt fysiek dus, 

helpt om te resetten als het ware. Langdurig achter 

elkaar zitten zal je lijf je niet in dank afnemen, dus 

die Break is een welkome onderbreking. 

  

     Stop met boos zijn op iemand. Leer                    

      vergeven. 

In je achterhoofd ergens negatieve emoties verstopt 

hebben naar iemand toe, die zullen je niet helpen. 

Ze komen vaak op de meest ongelukkige momenten 

tevoorschijn en kosten energie. Vergeef die persoon, 

het is een cadeautje aan jezelf. 



     Ga de natuur in! 

We weten nog niet helemaal hoe het komt, maar de 

groene natuur doet wonderen voor je bloeddruk, je 

mindset en verhoogt je concentratie en aandacht. 

  

     Wees eens wat minder hard voor je zelf. 

Ook jij bent mens. We hebben allemaal onze sterke 

kanten en minder sterke kanten. We raken niet 

uitgeleerd en we leren ook van fouten. Perfectie 

eisen van jezelf helpt je niet. Dankbaar zijn voor 

waar je al bent gekomen en weten waar je naar toe 

wilt wel. Zelfcompassie… 



     Focus op hetgeen waarmee je bezig wil/moet  

     zijn! 

Verspil geen tijd en aandacht aan zaken die niet tot 

jouw prioriteiten horen. Het kost te veel energie.  

  

     Slaap genoeg en goed! 

Het gaat niet eens zozeer om het aantal uur maar 

om de kwaliteit van je slaap. Slaapschuld zul je hoe 

dan ook moeten inlossen, net als elke andere schuld. 

En geloof me, slaapschuld komt je productiviteit niet 

ten goede. Om goed te kunnen presteren op je werk, 

om productief te zijn, heb je goede slaap nodig.  

Een goede indicator om te bepalen of je kwaliteit 

van slaap goed is, is de vermoeidheid die je 's 

ochtends voelt als je opstaat. Als jij na een nacht 

slapen vermoeid opstaat, is dat een teken. Een keer 

is niet zo erg, maar als het eerder regel dan 

uitzondering is, trek dan aan de bel. 



     Bescherm je wilskracht! 

Het is goed om te weten dat ieder mens over 

wilskracht beschikt. Ambitieus zijn, altijd het beste uit 

je zelf halen en ook geven, meer dan 100% gaan lijkt 

nobel maar daar zit een keerzijde aan. Als jij altijd 

alles op wilskracht doet omdat je extreem gedreven 

bent, komt het als een boemerang terug. Je doet er 

goed aan slim om te gaan met je wilskracht. 

Niemand heeft het tot aan de overkant gered met 

alleen maar wilskracht. Er spelen ook andere 

vaardigheden.  

     Slaap genoeg en goed! 

Dat betekent qua fysiek, mentaal en emotioneel. 

Creëer een leefstijl die past bij wie je wilt zijn en hoe 

je oud wilt worden. Dat moet je nu al regelen.  



     Behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt  

      worden! 

Ja, een open deur maar wel waar. Eentje die mijn 

oma vroeger al vertelde en die ik weer doorgeef aan 

mijn kinderen. 

Als jij graag wilt dat mensen jou op een bepaalde 

manier zien, dan moet je je er ook zo naar gedragen. 

Geef ze die reden om je zo te zien zoals jij wilt. Dat 

betekent dus als jij op een bepaalde manier als 

leider gezien wilt worden, dan zul je je er ook zo 

naar moeten gedragen. En dan is het niks meer dan 

logisch dat jij met mensen omgaat zoals je zelf ook 

wilt dat er met jou wordt omgegaan.  

     Plan zaken die belangrijk voor je zijn, in je        

     agenda 

Dus als tijd met je partner, kinderen, vrienden of tijd 

voor jezelf belangrijk voor je is, plan het in. 

Kwalitatief goede relaties zijn kostbaar, wees er 

zuinig op. 



     Wees een leider. 

Haal niet alleen het beste uit jezelf maar kijk wat er 

voor nodig is om het beste uit je team te halen. Je 

bent een teamplayer, je haalt de doelstelling met 

zijn allen. Zorg ervoor dat iedereen van het team zijn 

bijdrage kan leveren en zich waardevol voelt.   

     Sta eens stil en reflecteer 

Kijk niet alleen hoe je medewerkers het doen, maar 

kijk ook eens in de spiegel. Ben je nog bezig zoals je 

bezig wilt zijn. Welk effect heeft het gedrag van 

anderen op jou en welk effect heet jouw gedrag op 

anderen? Wees niet bang om stil te staan bij wat je 

ervaart en voelt. Een goede leider ben je niet 

zomaar, dat dien je te ontwikkelen. Het is een 

groeiproces. Heb daar aandacht voor. 



     Denk in groei en niet in verandering 

Daar waar het woord verandering suggereert dat je 

niet tevreden bent met hoe iets is, staat groei voor 

meer uit je zelf halen. Het is meer een bewuste 

keuze die je maakt voor jezelf en draagt hiermee bij 

aan je autonomie en zelf ontplooiing.  



Wat kun je nu nog verder doen? 

Dit waren ze. 15 leadership checks die je kunt 

toepassen om een betere leider voor jezelf en voor 

anderen te worden. En het mooie is, deze lijst is 

oneindig. Misschien heb jij nog wel hele mooie 

aanvullingen. Vul je lijst aan. Probeer uit. Maak het je 

eigen.  

Tot slot... 

Het meest verlammende en stressvolle in je leven is 

als je geen controle hebt. Geleefd worden in plaats 

van zelf leven. Door stress gevangen voelen, 

afhankelijk van anderen voor een beetje geluk. 

Ik hecht veel waarde aan autonomie. Ik wil het 

maximale uit mijn leven halen en heb te vaak gezien 

wat het met iemand doet als er geen regie is. En het 

hoeft niet zo te zijn. Je kunt echt het maximale uit je 

leven halen. Realistisch. Zonder valse verwachtingen. 

Persoonlijk vitaal leiderschap zodat je leert vitaal 

leiding geven aan anderen. En dit door geeft.  

Dit is mijn missie en daar zet ik me voor in. Ik hoop 

dat dit e-book hier een kleine bijdrage aan heeft 

geleverd.  



Mocht je nu vragen hebben, ergens tegenaan lopen 

of iets lastig vinden? Boek dan een gratis Doorbraak 

sessie van 20 minuten. Het is niet nodig om met een 

probleem door te blijven lopen en je hoeft ook niet 

meteen een mega duur programma te volgen. In dit 

gesprek geef ik je meteen de eerste stappen om je 

probleem of datgene wat je je lastig vindt, aan te 

pakken. Dan kun je door. Beter voor jou, beter voor je 

omgeving en dus je team.  

Simpel.  

Ik hou van connectie dus voel je vrij me te volgen op 
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