
 
 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 

Je eigen manager zijn 

 

De term Persoonlijk Leiderschap (PL) verwijst naar een reeks van kwaliteiten die je ‘in huis’ 

moet hebben om je o.a. staande te kunnen houden in tijden van (grote) tegenslag. Denk bijv. 

aan het overlijden van een dierbare, ziekte, scheiding, ontslag, etc. PL vraagt om een grote 

dosis zelfkennis, zelfinzicht én ervaring hoe jij jezelf het beste kunt (bege)leiden in situaties die 

veel stress, angst, verdriet, boosheid, wanhoop, etc. oproepen. Zodat je je geestelijk evenwicht 

bewaart en niet (te veel) uit balans raakt. Dus: je eigen manager zijn! Hieronder een overzicht 

van die kwaliteiten:  

 

 weten waar je vandaan komt (= weten wie je bent) 

Je eigen geschiedenis en die van je voorouders kennen. Wat is er allemaal gebeurd in jouw 

familie en wat speelt daarvan bij jou nog in het hier en nu? Heb jij bijv. last van een regelmatig 

terugkerend (onverklaarbaar) patroon? Blijf je bijv. maar moe, depressief of (faal)angstig)? Dit 

kan een aanwijzing zijn voor een familieverstrikking: onverwerkte gevoelens van een (vroeger) 

familielid als gevolg van een traumatische gebeurtenis, zoals het jong overlijden van een ouder 

of kind, scheiding, zelfdoding, oorlogservaringen, etc. Deze kunnen onbewust en onbedoeld 

van generatie op generatie aan later geborenen (kinderen) als 'last' worden doorgegeven. Jij 

draagt hierdoor het lot van een ander en neemt zo in je familie niet je eigen plek in. Hierdoor 

ervaar je geen balans in je leven 

 

 leren toegewijd te zijn en blijven aan je eigen weg 

Dit is een van de belangrijkste kwaliteiten. Het betekent dat je steeds weer terugkeert naar je 

taak, bijv. in verbinding blijven met jezelf en de ander, als je merkt dat je uit de ontmoeting 

gaat, of dat het 'stokt' 

 

 leren 'bewonen' van je eigen lijf  

Dit houdt in dat je aanwezig bent in jezelf en in het hier en nu. Mindfulness-, meditatie- en 

yoga-oefeningen helpen je om terug te keren naar je lijf, op het moment dat je onder druk 

staat en alles in jou wil vertrekken en zich terugtrekt  

 

 



 

 

 je verbinden met de delen in jezelf waar je zo mee ‘struggelt’ 

Je hebt de neiging de delen in jezelf waar je niet blij mee bent, te verbergen voor anderen en 

jezelf (door het geen aandacht te geven). Je kunt echter pas eenheid en balans ervaren als je 

juist deze delen in jezelf de ruimte geeft, dus toestemming geeft om er te mogen zijn. Doe je 

dat, dan ervaar je wat het betekent om een ‘compleet’ mens te zijn 

 

 je talent aannemen en ontwikkelen, compleet met de gaven en opgaven die daarbij horen 

Persoonlijk leiderschap vraagt veel studie, oefening en het opdoen van ervaring in het leren 

omgaan met wie je bent. Daarbij is het belangrijk dat je je fouten gaat zien als leer- en niet als 

faalmomenten!  

 

 beseffen dat er wetten zijn in het leven die je gewoon moet nemen 

Hierbij gaat het erom dat in iedere levensfase het leven iets anders van je wordt verwacht: als 

je bijv. ouder wordt, kun je niet meer alles doen wat je wilt. Of anders gezegd: je komt op een 

leeftijd dat je niet meer zozeer kunt ‘nemen’  van het leven, maar moet gaan ‘geven’: het 

overdragen en doorgeven aan anderen als je 50 -60- 70 bent   

 

Het navolgende gedicht illustreert mooi wat Persoonlijk Leiderschap in essentie betekent: 

 

 

Vele wegen kent het leven,  

aar van al die wegen is er een die jij te gaan hebt. 

Die ene is voor jou, die ene slechts. 

En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.  

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.  

De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan. 

(Uit: tot overblijft wat echt is: Jij (naar Dag Hammarskjöld) 

 

 

 

(Bron: interview Wietske Jansen Schoonhoven met Wibe Veenbaas. In: Vuurvogel, Phoenix Opleidingen, 

jaargang 10 – nummer 19/2013) 

 

Copyright © 2015, Saskia Hoekstra, Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling 


