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Een korte inleiding 
 

Om het Stappenplan voor Stressvrij Leiderschap een duidelijke kapstok te 

geven, werk ik in dit e-book met de ijsberg als metafoor. 

 

Je kunt de menselijke geest zien als  een ijsberg met 3 niveaus. 

 

1. Wat doe je? 

In het zichtbare topje van de ijsberg bevindt zich het gedrag. Dit is 

ongeveer tien procent van de volledige ijsberg  van je 

persoonlijkheid. Je gedrag en wat je zegt zijn de zichtbare 

elementen van je persoonlijkheid. Dat is feitelijk het enige wat 

anderen kunnen zien. 

 



 
 

 
 

2. Wat denk je? 

Direct onder het wateroppervlak vind je het deel van de ijsberg 

waar iemands overtuigingen besloten liggen. Overtuigingen zijn 

opvattingen over jezelf, situaties en andere mensen. Ook vind je in 

dit deel van de ijsberg persoonlijke normen en waarden over wat 

je goed en fout vindt. Overtuigingen van andere mensen zijn niet 

direct zichtbaar voor ons, maar we kunnen wel onze intuïtie 

gebruiken om ze aan te voelen. 

 

3. Wat wil je? 

Ver onder water en daardoor niet zichtbaar voor de buitenwereld 

bevinden zich persoonlijke eigenschappen. Dit zijn persoonlijke 

kernmerken en competenties. 

Tenslotte vind je in het onderste puntje van de ijsberg de 

drijfveren. Ze bepalen de richting van je gedrag en waarom je iets 

wel of niet wilt doen. 

 

De ijsberg komt in dit e-book op verschillende plekken weer terug. 
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Een helder en duidelijk Kernproduct 

Als leider ben je verantwoordelijk voor de prestaties van jouw team. In de 

Van Dale wordt presteren omschreven als “tot stand brengen”.  

 

Om iets tot stand te kunnen brengen, moet je eerst weten wat dat “iets” 

is. Als we het “iets” plaatsen in het kader van leiderschap dan is “iets” 

datgene waarvoor jij als leider bent aangenomen of waartoe je team is 

opgericht. Het is alles wat je doet en dat wat er van je verwacht wordt in je 

rol. In je rol breng je immers iets tot stand. Je presteert datgene wat je dag 

in dag uit doet. We noemen dat het Kernproduct.  

 

Het Kernproduct gaat over wat je doet en heeft dus betrekking op het 

eerste niveau van de ijsberg.  

 

Ik geef je graag een voorbeeld hiervan! 

 



 
 

 
 
Ons werkzame leven is helaas niet zo eenduidig als dat van Dollie en Karel.  
 
Als leider heb je veel meer taken en taken van een hoge complexiteit. Veel 
mensen in leidinggevende posities staan niet vaak stil bij wat ze allemaal 
doen.  
 

Dollie en Karel  

 

In onze achtertuin staat een appelboom. In 

die boom hebben twee duiven een nest 

gebouwd. Mijn dochter heeft de duiven 

Dollie en Karel genoemd. Dollie zit 

constant op het nest om de eitjes uit te 

broeden. Karel komt elke vijf minuten 

aangevlogen met een takje voor het nest en 

soms heeft hij iets te eten voor Dollie bij 

zich. Ons gezin kijkt graag naar het 

ijverige stel!  

Als we Dollie en Karel bezien vanuit de 

bouwstenen dan hebben ze een duidelijk 

Kernproduct. Dollie haar Kernproduct is 

het leveren van uitgebroede eitjes. Het 

Kernproduct van Karel is tweeledig; een 

veilig nest voor Dollie en de jonkies en 

daarnaast heeft hij ook nog het leveren van 

voedsel aan Dollie als Kernproduct. 



 
 
Veel leiders zeggen “ik doe wat nodig is” en werken zich vervolgens drie 
slagen in de rondte. Dit zijn mensen die niet stilstaan bij wat hun 
Kernproduct is. Wanneer zij inzichtelijk maken wat ze eigenlijk allemaal 
doen en wat de organisatie van ze verwacht, dan schrikken ze zich rot.  
 

Als jij jouw Kernproduct in kaart brengt, zal jij dat ook ervaren. De 

hoeveelheid van jouw taken en verantwoordelijkheden is gegarandeerd 

meer dan je je eerder realiseerde. Door het op te schrijven krijg je tevens 

een helder beeld van alle dingen je altijd uitstelt en welke zaken altijd al 

jouw aandacht opeisen.  

 

Met overzicht over al jouw taken en verantwoordelijkheden kunnen 

duidelijkere keuzes gemaakt worden in wat jij aan “deelproducten” levert. 

Het Kernproduct kun je ook uitwerken voor jouw team.   

 

Door de helderheid die het Kernproduct verschaft, stelt het jou als leider 

in staat om samen met jouw team te bepalen “waar jullie van zijn”. Een 

helder en concreet gedefinieerd Kernproduct levert veel houvast. Ook 

maakt het de communicatie daarover naar de rest van de organisatie veel 

eenvoudiger. 

 

 

 Maak eens een lijst van al jouw taken en verantwoordelijkheden. 

Probeer ze vervolgens samen te vatten in een aantal zinnen. Is jou 

nu helder wat jouw persoonlijke Kernproduct is? 

 

 Doe hetzelfde voor jouw team. Doet iedereen de juiste dingen?  
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Meer controle over werkzaamheden, minder gestress 

Als leider wil jij vooruit en wil je jouw ambities verwezenlijken. Je bent 

bereid om daar hard voor te werken. Samen met jouw team en de rest van 

de organisatie zet je je schouders eronder om jullie doelen tijdig te 

realiseren. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. 

 

In 2020 hebben meer mensen dan ooit een burn-out. We houden steeds 

meer ballen in de lucht en een groot deel van de Nederlandse bevolking 

heeft het gevoel onvoldoende controle te hebben over wat hun 

bezigheden zijn. Met het thuiswerken wordt het alleen maar complexer. 

 

Voor jou als leider zal het gevoel “geleefd” te worden vast ook in een 

bepaalde periode van je carrière gespeeld hebben. 

 

De burn-out-epidemie is erg vervelend voor alle betrokkenen en een 

enorme kostenpost voor werkgevers.  Het bepalen van het Kernproduct 

kan hier goed bij helpen. Door het definiëren van ieders eigen Kernproduct 

breng je overzicht terug op alle werkzaamheden waardoor medewerkers 

meer controle gaan ervaren.  
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Het werk gaat op de juiste manier! 

 
Helaas, het Kernproduct alleen leidt niet tot meer werkplezier en betere 

prestaties. Het Kernproduct heeft een goed Kernproces nodig. 

 

Het Kernproces gaat over gedrag en het heeft daarmee betrekking op het 

eerste niveau van de ijsberg.  

 

Het Kernproces beschrijft de manier waarop het Kernproduct optimaal 

geleverd wordt. Het beschrijft dus de werkwijze van jou of je team in de 

situatie waarin succes gegarandeerd is.  

 

 

 
 

De succesverhalen van jou team zijn een belangrijke bron van informatie. 

Namelijk, wanneer je al de succesverhalen van jouw team ontleedt, kom je 

uit op succesfactoren die bijgedragen hebben aan de prestatie. Meestal 

zitten in meerdere succesverhalen, dezelfde componenten. Dit zijn de 

onderdelen die hoogstwaarschijnlijk hèt verschil maken. Deze 

componenten vormen samen waar we naar op zoek zijn: het Kernproces.  

“Spanning is wie je denkt te 

moeten zijn. Ontspanning is 

wie je bent.” 
- Chinees gezegde 



 
 

 

Een Kernproces is geen standaard cultuurdocument vol met dooddoeners. 

Doordat een Kernproces echt maatwerk is, biedt het leiders en teams heel 

veel helderheid. Het geeft heel duidelijke handvatten bij het maken van 

keuzes in hoe je werkzaamheden wilt uitvoeren en welke omstandigheden 

het beste passen. 

 

 Wat zijn de vijf belangrijkste succesverhalen van jouw team? 
 

 Welke componenten zijn belangrijk in deze successen? 
 

 

 

Wanneer je een team hun Kernproduct uitgewerkt op een flipover laat 

lezen, is hun reactie elke keer weer prachtig. Élk team herkent zichzelf en 

voelt dat dit Kernproces echt van hen is. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. 

Het beschreven Kernproces komt immers voort uit hun eigen 

succesverhalen.  

 

Naast deze herkenning voelen de teamleden ook altijd direct het houvast 

dat het Kernproces hen biedt.  

 

Een duidelijk geformuleerd Kernproces geeft ieder teamlid een heel helder 

beeld van de werkwijze die dit team helpt te presteren. Dat helpt hen 

enorm bij het maken van beslissingen over de manier waarop zij als team 

zaken willen benaderen.  

 

Ook stelt het leiders en professionals in staat om de gewenste werkwijze 

moeiteloos over te brengen aan hun eigen teams of collega’s. 
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Kritisch blijven! 

 

Wanneer je aan de slag gaat om het Kernproces in kaart te brengen, gaat 

niet ineens op magische wijze alles goed verlopen. Door het proces op te 

schrijven ontstaat er wel inzicht in dat wat jij, je team, of de organisatie al 

onbewust heel erg goed doet.  

 

Ook stelt het opschrijven van het Kernproces jou in staat om er opnieuw 

kritisch naar te kijken en daarbij vragen te stellen. Welke haperingen zitten 

er op dit moment nog in het Kernproces en wat willen we vaker of meer 

doen? 

 

 Werk jij het grootste deel van jouw tijd volgens jouw 

Kernproces? 
 

 Welke onderdelen van jouw Kernproces zou jij vaker willen 

doen?  

 

 

 

“Integrity is choosing 

courage over comfort.” 
- Brene Brown 
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Werken volgens je Kernwaarden 

 
Als jij stressvrij en met werkplezier je resultaten wilt boeken, kan dat 

alleen wanneer jouw Kernwaarden op een juiste manier een plek krijgen in 

je werk.  

 

Jouw Kernwaarden zijn dat deel van jouw persoonlijkheid dat zich vlak 

onder de oppervlakte van de ijsberg manifesteert.  

 

Je Kernwaarden zijn vaak ontstaan in je vroegste jeugd en ze vinden hun 

oorsprong voor een groot deel in de opvoeding die je hebt gehad.  

Je draagt ze al je hele leven met je mee en ze zijn niet onderhandelbaar.  

 

Je Kernwaarden zijn zo eigen dat je je er vaak niet actief van bewust bent. 

Niet van wat exact jouw waarden zijn en niet van wat voor impact ze 

hebben. Toch hebben jouw Kernwaarden heel veel invloed op jouw 

manier van doen. Ze zijn jouw moreel kompas en zorgen er voor dat jij 

keuzes maakt die voor jou goed voelen. Dus als je meer wilt weten over 

waarom je de dingen doet die je doet, helpt het enorm als je goed weet 

wat jouw persoonlijke waarden zijn. 

 

Als je de kernwaarden van je teamleden kent, kun je daar ook op inspelen. 

Zeker wanneer je leidinggeeft op afstand is dat belangrijk. Een groot deel 

van de (non-)verbale communicatie is weggevallen. Daardoor ontstaat er 

eerder ruis op de lijn. Met alle problemen van dien. Door rekening te 

houden met persoonlijke Kernwaarden kun je een hoop “gedoe” 

voorkomen. 
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De juiste competenties inzetten 

 

Als leider werk je vaak hard. Vaak zijn leiders in hun leidinggevende positie 

terecht gekomen doordat zij een aantal dingen goed kunnen. Een groot 

deel van hen heeft zich vooral vakinhoudelijk goed ontwikkeld en heeft 

minder goed zicht op zijn of haar andere competenties.  

 

 

✓ Een competentie is karakteristiek gedrag van een persoon dat zich 

gedurende langere tijd, regelmatig en onder verschillende 

omstandigheden herhaalt. 

✓ Een competentie is een combinatie van: 

o persoonlijke eigenschappen 

o kennis & ervaring  

o vaardigheden (intelligentie, sociale vaardigheden, 

praktische vaardigheden)  

✓ Een competentie is vrijwel altijd ontwikkelbaar. 

 

Mijn werk heeft tot doel hardwerkende leiders en teams te helpen. Ik help 

hen bij het vinden van de manier waarop zij op ontspannen wijze beter 

kunnen presteren. Relaxed hun doelen kunnen verwezenlijken door het 

optimaal inzetten van competenties.  

 

 

 



 
 

Kerncompetenties. Wat zijn die van jou? 

Je competenties zitten in het onderste gedeelte van de ijsberg. Het is een 

gedeelte van onze persoonlijkheid dat zich vaak in ons onbewuste bevindt 

en waar jijzelf en anderen om je heen vaak niet veel zicht op hebben.  

 

In de loop van ons leven leren we onszelf steeds beter kennen. Aan de 

start van je carrière zit je vol met dromen en heb je nog geen idee wat 

jouw onderscheidend vermogen is.  

 

Ieders zelfkennis groeit met de tijd. Naarmate je ouder wordt, je 

hoogtepunten en dieptepunten meemaakt, met verschillende mensen 

werkt en uitdagingen aangaat, krijg je een steeds beter zicht op jezelf.  

 

Door feedback te vragen en te reflecteren ontwikkel je een completer 

zelfbeeld. Dat maakt je meer in staat om te zien waarin jij je onderscheidt 

van anderen en op welke vlakken jouw toegevoegde waarde zit. Dit 

onderscheidend vermogen – een combinatie van eigenschappen, kennis, 

ervaring of vaardigheden – zijn jouw Kerncompetenties. 

 

Feedback vragen kan ook prima op afstand. Je teamleden vinden het 

misschien zelfs makkelijker om het te geven via het beeldscherm.  

 

 

 Welke positieve feedback ontvang jij? 
 

 Wat is jouw onderscheiden vermogen? 
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Het geheel is meer dan de som der delen 

 

Inzicht in je persoonlijke onderscheidend vermogen is zeer waardevol. Het 

krijgt echter nog meer waarde wanneer je dit combineert met inzicht in de 

Kerncompetenties van alle leden van een team.  

 

Dat maakt het namelijk mogelijk om de Kerncompetenties van alle 

teamleden op de juiste wijze te combineren en effectief in te zetten in 

passende functies en rollen. 

 

Wanneer je de juiste combinatie van alle competenties maakt, ontstaat er 

synergie; de prestatie van de som der delen blijkt veel meer te zijn dan die 

van het geheel der delen.  

 

 

Beter worden terwijl je lekker lui bent! 

Met  een helder beeld hebt van de eigen Kerncompetenties, worden ze 

versterkt zonder dat je je daar actief mee bezig houdt. Moeiteloos en 

ontspannen. 

 

Namelijk, als je meer inzicht hebt in je Kerncompetenties dan ga je ze 

onbewust vaker in zetten. Het leidt er ook toe dat je bewuster keuzes 

maakt tussen dingen die je wel en niet doet.  

 

Wij mensen zijn van nature lui en doen daarom graag die dingen die ons 

gemakkelijk af gaan. Dat doen we meestal automatisch of zonder daar al 

te veel over na te denken.  

 



 
 

Je Kerncompetenties zijn je sterktes en gaan je dus heel gemakkelijk af. 

Zodra je je bewust bent van je Kerncompetenties en in welke situaties je 

die inzet, ontstaat er een automatische snelweg in je hoofd. Wanneer je in 

een bepaalde situatie komt, zal deze snelweg automatisch het passende 

gedrag uitlokken. Je zet dus automatisch jouw Kerncompetentie in.  

 

Naast het automatisch inzetten van je Kerncompetenties, zal je ook 

bewust en actief zoeken naar taken of activiteiten waar jouw 

kerncompetenties tot hun recht komen. Dat zijn de taken waarmee je kunt 

presteren en lof kunt oogsten, zonder dat je er al te veel moeite voor hebt 

gedaan. Ook ga je gemakkelijker “ja” zeggen op verzoeken van collega’s en 

klanten die eerder dan jijzelf deze sterke punten al zagen. Door je 

aangescherpte zelfkennis onderschat je jezelf minder en ga je uitdagingen 

makkelijker aan. 

 

Wanneer je vaak gebruik maakt van je Kerncompetenties ontwikkel je 

deze. Je krijgt steeds meer ervaring  en je vaardigheden slijp je verder bij. 

Door inzicht in je Kerncompetenties versterk je ze zonder dat je daar 

verkrampt mee bezig moet zijn. 

 

“Jezelf kennen is het 

toppunt van wijsheid” 
- Socrates 
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Doe het samen 

De wereld om ons heen is continu in verandering. Om de veranderingen 

die op organisaties afkomen goed te begeleiden en vorm te geven, vragen 

organisaties sterk leiderschap. Om op goed leiding te geven is veel nodig. 

 
Er wordt enorm veel van jou gevraagd. Alle competenties die nodig zijn 

voor de ideale leider kunnen onmogelijk al jouw Kerncompetenties zijn. 

Daarvoor is het te veel. 

Gelukkig is daar een oplossing voor: doe het samen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Stimuleer de mensen om je heen tot het ontwikkelen van hun persoonlijke 
leiderschap. Zoek daarnaast je collega’s met een leidinggevende positie 
op. Wanneer je openheid geeft aan ieders Kerncompetenties, ontdek je 
dat je samen de enorme vraag aan leiderschapscompetenties kunt 
invullen.  
 

De Gouden Vraag 

Een vraag die je op vier manieren aan 

jezelf kunt stellen: 

 

MOET ik dit doen? 

Moet IK dit doen? 

Moet ik DIT doen? 

Moet ik dit DOEN? 
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Vier de verschillen! 

Organisaties zijn niet meer wat ze vroeger waren. Door emancipatie, 
vergrijzing, migratie en internationale samenwerking zijn teams diverser 
geworden. Dat is goed nieuws want uit vele onderzoeken blijkt dat een 
divers team beter presteert dan een team van mensen die allemaal erg op 
elkaar lijken.  
 

Dat diverse teams beter presteren klinkt heel mooi, maar de praktijk is 

weerbarstig. Een team met een grote diversiteit levert mooie 

verrassingen, nieuwe perspectieven en originele ideeën op.  

 

Helaas is het tegenovergestelde ook vaak waar. Bij een divers team ligt 

onbegrip op de loer. Dat leidt tot verwarring, irritaties en mensen die zich 

star vasthouden aan hun eigen standpunten.  

 

Zonder wederzijds begrip kunnen verschillen worden uitvergroot en als 

onwerkbaar worden ervaren. Zo vormt diversiteit een argument om 

resultaten juist niet te hoeven boeken.  

 

Als leider kun je alleen al jouw teamleden laten excelleren als er rekening 

gehouden wordt met ieders specifieke kenmerken.  

 

Mensen verschillen van elkaar en werken daarom ook op verschillende 

manieren. Door met deze verschillen rekening te houden, biedt je 

medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien en in te zetten. Dit 

komt uiteindelijk ook ten goede aan de dienstverlening richting de klanten. 
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Werk als een team 

Om op teams topprestaties te laten leveren, is het noodzakelijk dat je naar 

alle teamleden op individueel niveau kijkt. 

 

Namelijk, van teams die succesvol zijn, kent de leider van elk teamlid het 

Kernproduct, het Kernproces, de Kernwaarden en de Kerncompetenties.  

 

Vervolgens zijn de beste leiders in staat om deze bouwstenen zodanig in te 

zetten, dat het team gezamenlijk meer wordt dan de som der delen. De 

sterke punten van teamleden worden optimaal ingezet en voor zwakke 

punten is er een helder plan om deze te compenseren.  

 

Tenslotte heeft de leider van een topteam een helder profiel van het team 

als geheel. Aan de hand daarvan kunnen keuzes gemaakt worden die er 

voor zorgen dat de kracht van het team maximaal wordt gebruikt. Voor de 

uitdagingen wordt er een duidelijk plan opgesteld om deze op te vangen. 

 

 

 Heb jij inzicht in de persoonlijke Kernprofielen van jouw team? 
 

 Hoe werk jij met het Kernprofiel van het totale team? 

 

“Great things in 

business are never 

done by one person” 
- Steve Jobs 



 
 

Support bij het stappenplan voor 

Stressvrij Leiderschap  
 

Wil jij meer ondersteuning bij stressvrij leiderschap zodat 

je meer werkplezier en minder druk ervaart? Neem dan nu 

contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Klik hier 

 

  

mailto:info@emmydevrieze.nl


 
 

Een bonus: Test jezelf 
 

nooit zelden soms vaak altijd 

Ik heb helder voor ogen waar ik naar 

toe wil met mijn organisatie (-

onderdeel). 

     

Als ik mijn teamleden vraag wat de 

jaarplannen zijn, kunnen ze me dat 

moeiteloos vertellen. 

     

Op mijn actielijst staan zaken waar ik 

al maanden niet aan toekom. 
     

Ik ervaar stress omdat het belang van 

de korte en de lange termijn met 

elkaar in de knoop komen. 

     

Ik werk meer uren dan ik eigenlijk wil.      

Ik weet goed wat mijn taken en 

verantwoordelijkheden zijn en welke 

bij mijn team horen. 

     

Over gedelegeerde taken hoef ik mij 

geen zorgen te maken.  
     

Ik kan nu minder tijd aan klanten 

besteden dan dat ik zou willen. 
     

Binnen ons team zetten we iedereen 

in op basis van zijn of haar sterke 

punten.  

     

Het realiseren van onze jaarplannen 

vormt ook met het werken geen 

probleem.   

     

We zouden als team eigenlijk betere 

resultaten kunnen boeken.  
     

Uit de samenwerking van ons team is 

meer te halen. 
     

* Scoor jij op vraag 1, 2, 6, 7, 9 of 10 ‘nooit’ of ‘zelden’? En op vraag 3, 4, 5, 8, 11 

of 12 ‘meestal’ of ‘altijd’? Lees de stappen over het Kernproduct en het Kernproces 

nogmaals goed door.  


