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Disclosure belangen spreker 

(potentiële) belangenverstrengeling 
 

geen 

voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 
 

• sponsoring of onderzoeksgeld 
• honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
• aandeelhouder 
• andere relatie, namelijk … 
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Ja, MAAR…….. 
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Als je doet wat je altijd deed, 
dan krijg je wat je altijd kreeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat maakt dat je er toch mee doorgaat? 
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Leiderschap? 
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Stephen Covey 
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Eigenschap 8: grootsheid (“greatness”)  



Irritatie of ergernis 

 
De ander doet niet  
wat ik vind dat hij moet doen. 
En dat hoort hij wel te doen! 
 
Laten we verstandig zijn:  
Zie en doe het op mijn manier! 
 
 
Hoezo moet de ander doen wat ik wil 
en hoef ik niet te doen wat de ander 
wil? 
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“Dat is toch niet rechtvaardig!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar, hoe wil je je voelen? 
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Neem jezelf serieus: Ben duidelijk  

Mensen zeggen niet wat ze  
doen en  
DOEN NIET WAT ZE ZEGGEN 
 
 
Zorg dat je gedrag klopt  
met dat wat je zegt. 
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Weerstand bestaat niet! 

 
 
Ga ervan uit dat er geen 
sprake is van onwil, maar 
van andere belangen. 
 
 
Verplaats je dus in de ander 
en kijk naar zijn belangen. 
 
Waar hebben we gelijke 
belangen? 
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Werkelijkheid is wat complexer 
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Voorkom burn-out 
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Zelfleiderschap 
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Time-management 

Meer doen in minder tijd? 
 
 



Omdenken: Wat zijn mijn KERNtaken? 

 
Mag het “goed genoeg” zijn? 
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Bekijk het eens anders 
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Leer ontdekkend waar te nemen  

21 



Edward de Bono: Zet eens een andere hoed op 
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“Lateraal denken” 

Durf te denken vanuit het 
onmogelijke. 
 
Wat als het nu wel mogelijk 
zou zijn? 
 
 
Kruising 
 
 
Deur 
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Neem de tijd om te reflecteren 

Maak gebruik van elkaars 
ervaringen. 
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Beperkingen van de DBC, ideeën????? 

Betrek de familie/kennissen 
bij de behandeling. 
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Aan jou de keus 

 
Dingen anders doen  
kost tijd en moeite.  
 
Er zal vaker een terugval zijn 
en daar LEER je weer van. 
 
 
 
LEVENSLANG LEREN 
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