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1. Inleiding
Het beroemde boek 'The 7 habits of highly effective people' van Stephen R. Covey dateert uit 1994 en het is 
nog steeds een bestseller. Veel mensen hebben het gelezen en vrijwel iedereen is onder de indruk. Helaas 
passen weinigen de 7 'gewoonten' structureel toe voor hun persoonlijke groei.

Kiezen voor Persoonlijke Groei (PG) is een bewuste keuze. Je 
kiest ervoor omdat je een 'beter mens' wil zijn. Soms om af-
stand te nemen van een destructief leven, soms door een 
hang naar een rijker en zinvoller leven.

PG is niet iets wat je 'even' of 'af en toe' doet. Het is geen di-
eet, maar een lifestyle, een bewuste keuze voor een manier 
van leven. Het is een mentale instelling die je voor de rest van 
je leven een richting en een doel stelt. Het is een full-contact 
sport!

Begin je met PG en laat je het na enige tijd weer verwateren, 
dan weet je duidelijk nog niet waar jouw echte bestemming 
ligt, jouw noorden volgens je kompas. Blijf zoeken naar bete-
kenis en betrokkenheid tot je niet meer twijfelt over je be-
stemming. Dan ga je ervoor.

Gewoontes of iets anders?

Het Engelstalige begrip 'habits' betekent  'gewoontes', maar de meeste 
Covey kenners kiezen bij de vertaling voor 'eigenschappen'. Ook kenmer-
ken, kwaliteiten of karakteristieken zijn inhoudelijk juiste termen.

Uiteindelijk gaat het om kenmerken of aspecten van je karakter en je 
persoonlijkheid waardoor je effectiever en uiteindelijk een beter mens 
wordt. Dat kan door een paar goede gewoontes aan te leren, maar de es-
sentie van de filosofie van Covey gaat dieper dan dat. Voor hem liggen 
ook spirituele overtuigingen aan de basis zijn 'leer', hoewel hij zijn religi-
euze overtuigingen (als Mormoon) niet opdringt. 

Je bent effectief door een goed mens te zijn, betrouwbaar, vriendelijk en 
behulpzaam. Een goede teamspeler met zorg voor anderen, die meer uit 
zichzelf en andere mensen willen halen door een wrijvingsloze samen-
werking zonder ego. Dit is het ultieme doel van Covey's aanpak. Synergie 
en samen '1+1=veel meer dan 2' bereiken is een geweldig gevoel. Helaas 

maken de meeste mensen het zelden of nooit mee.

Persoonlijkheid

Covey verzet zich tegen het idealiseren van persoonlijkheid dat - met name via de Amerikaanse filmindustrie - 
verheven is tot een egocentrische cultuur. Karakter en ethisch goed gedrag hebben voor hem veel meer waar-
de en duurzaamheid. Inmiddels in de 'American dream' verworden tot een nachtmerrie, terwijl velen zich blij-
ven blindstaren op het buitenproportionele succes van enkelingen.
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Met name in zijn boek Primary Greatness geeft hij aan dat het nastreven van bezittingen en status niet geluk-
kig maakt. Het is primair om jezelf te ontwikkelen als een goed mens met karaktereigenschappen die waarde 
bijdragen aan anderen. Met die eigenschappen kan je ook de secundaire eigenschappen als maatschappelijk 
succes bereiken zonder jezelf te verliezen.

Bekentenis

Mijn persoonlijke traject was niet spectaculair slecht of goed maar wel jarenlang gekenmerkt door een gebrek 
aan zelfbewustzijn. Daardoor liet ik mij te vaak afleiden door externe zaken in plaats van te functioneren van-
uit persoonlijke overtuigingen.

De boeken van Stephen Covey maakten indruk op mij. Maar desondanks bleef het moeilijk om zijn wijze les-
sen in het dagelijks leven toe te passen. Dit ebook is een poging om er zelf meer aandacht aan te geven en de 
goede boodschap aan zoveel mogelijk anderen door te geven.

De filosofie - zo mag je zijn gedachtegoed echt wel classificeren - van Stephen R. Covey, geeft een concrete 
leidraad voor persoonlijke groei. Maar het is geen dogmatisch voorschrift met specifieke stappen. Het is een 
structuur waar je steeds weer je eigen voortgang aan kan toetsen. De '7' en latere publicaties zijn de basis 
voor een duurzame manier van denken en handelen. Ze geven aan waar je aandacht, je intenties en je instel-
ling constructief op gericht kunnen worden om als mens te groeien.

Fanboy?

Een 'fanboy' is een bewonderaar die maar al te graag dweept met zijn idolen of zijn cluppie. Zo erg is het met 
mij ook weer niet gesteld... denk ik... hoop ik althans :-(.

Ik bewonder Covey, omdat hij zijn boodschap altijd met integriteit en bescheidenheid heeft uitgedragen. Die 
boodschap was om een goed mens te zijn en effectief met anderen samen te werken. In zijn boeken geeft hij 
(sommige) gemaakte fouten toe en geeft aan hoe hij ervan heeft geleerd. Inspirerend!

Hij duldde geen cultus om zijn figuur en verankerde zijn idealen in organisaties - het Covey Leadership Center 
en later FranklinCovey - die als missie hadden om anderen te helpen om te excelleren. Hij was geen goeroe in 
de zin van bv. Tony Robbins. Niets ten nadele van Tony, maar die is - hoewel ook integer - een typisch Ameri-
kaanse showman die voor de meeste nuchtere Hollanders toch wat 'opgeklopt' overkomt. Covey was apart 
maar oprecht en liet een enorme hoeveel wijsheid achter.

Tja, en uiteindelijk was hij iemand die nog minder haar had dan ik, maar daar nooit een probleem van maakte 
(ik ook niet) en het zelfs als handelsmerk gebruikte :-). Van zo iemand moet je toch gewoon een beetje hou-
den!?
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Disclaimer

Dit ebook is geen poging om een 'exacte' weergave van Stephen Covey's werk te geven. Het is een persoonlij-
ke interpretatie van een bewonderaar. Alle fouten en omissies zijn mijn verantwoordelijkheid.

Hans van der Vlist
Oprichter en beheerder WellNed.nl

PS: Deze uitgave is de gratis versie (voor o.a. abonnees van de Mentor Momenten nieuwsbrief) waarin een 
beperkt aantal boeken (zie inhoudsopgave) van Stephen Covey besproken worden.

(c) copyright WellNed.nl 2021
Niets uit deze uitgave - anders dan aangehaalde uitspraken van Stephen Covey en anderen - mag  zonder toe-
stemming overgenomen worden voor commerciële doeleinden.
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2. De boeken van Stephen R. Covey
1970 Spiritual Roots of Human Relations 

De basis voor zijn latere seculaire publicaties

1971 How to Succeed with People

1989 The 7 Habits of Highly Effective People
Powerful lessons in personal change
Meer dan 30 miljoen exemplaren in tientallen talen.

1992 Principle Centered Leadership

1994 First Things First (Habit 3), samen met Roger en Rebecca Merrill

1997 The 7 Habits of Highly Effective Families:
Building a beautiful family culture in a turbulent world

1998 The Nature of Leadership met Roger Merril / Dewitt Jones

2000 Living the 7 Habits
The Courage To Change

2003 The 7 Habits of Highly Effective People Personal Workbook 

2004 The 8th Habit
From Effectiveness to Greatness

2004 6 Events: The Restoration Model for Solving Life's Problems

2006 The Speed of Trust
The One Thing That Changes Everything
door (zijn zoon) Stephen M.R. Covey en Rebecca Merrill
voorwoord van Stephen R. Covey

2006 Habit 2 - Begin with the End in Mind
Material from the FranklinCovey audio library

2007 Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Results

2008 The Leader in Me
How Schools and Parents Around the World Are Inspiring Greatness,
One Child at a Time

2009 The 7 Habits of Highly Effective Network Marketing Professionals

2009 Predictable Results in Unpredictable Time met Bob Whitman / Breck England
How to win in any environment
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2009 Discover Your Inner Strength met Ken Blanchard, Brian Tracy, Jim Bandrowski
Cutting edge growth strategies from the industry’s leading experts

2011 The 3rd Alternative
Solving Life's Most Difficult Problems

2012 The 7 Habits for Managers
Managing yourself, leading others, unleashing potential
Audio, met CD

2012 Style Guide for Business and Technical Communication
Tools for highly effective communication

2015 Primary Greatness
The 12 levers to success

2016 A Time Conscious Life
A compilation of quotes
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3. Covey's principes
Voor Stephen Covey zijn principes fundamentele wetmatigheden en de basis voor zijn oeuvre. 

Vergelijk principes met zwaartekracht. Als je dat ontkent, dan wordt je nooit een goede hoog- of verspringer. 

Wat is een principe?
Principes zijn geen waarden maar liggen een niveau hoger. Ongeacht wat wij het meest waarderen, leven vol-
gens principes helpt ons om onze doelen te bereiken en waarde te ervaren in ons leven. Waarden kunnen zijn 
liefde, vriendschap,  atletische prestaties of materiële bezittingen.

Een principe is een operationele wetmatigheid van het universum, een objectief feit hoe de realiteit werkt. Ze 
zijn te vergelijken met de wetten van de fysica zoals zwaartekracht, momentum en traagheid (van massa's). 
Covey en veel andere filosofen stellen dat er vergelijkbare wetten zijn die net zo absoluut zijn in hun conse-
quenties voor menselijke intentionele acties en vergissingen/fouten.

Om een effectieve atleet te zijn, moet je kunnen rennen, springen en een val op kunnen vangen. D.w.z. dat je 
goed om moet gaan met de wetten van momentum en zwaartekracht. Als je dat niet doet - door intentie of 
onhandigheid - dan loop je kans op een blessure. Zoals Covey het stelt, kunnen wij geen principes (ongestraft) 
breken, wij kunnen geen natuurwetten breken, wij kunnen alleen onszelf breken.

Een goed begrip van de principes helpt bij het bereiken van onze doelen. Ze gebruiken als hulpmiddel bij keu-
zes en beslissingen is essentieel om effectief te kunnen zijn.

De principes zijn niet te ontkennen, maar net als de natuurwetten, zijn ze niet de wetmatigheid zelf. De be-
woording van de principes is een abstractie die je wel zorgvuldig  maar ook flexibel moet toepassen. Principes 
kunnen ook op verschillende manieren geformuleerd worden. Schrijf jouw definitie van deze principes om ze 
helder voor jezelf te krijgen. Leef volgens de principes, eenvoudig omdat ze werken.

De principes waar Covey het over heeft zijn:

• Het fundamentele raamwerk: karma/religie, liefde, waarheid, eenheid en uniekheid. 
Elk van deze principes zijn onveranderlijk verankerd in de menselijk psyche. Zelfs in gevallen waarbij 
je moet twijfelen aan de 'menselijkheid' van sommigen, blijken deze principes meestal onderliggend 
aanwezig te zijn in de relatie met hun persoonlijke cirkel en zetten zij zich af tegen het onbekende (en 
daarom onbeminde) van 'vreemdelingen'. Het werk van Rutger Bregman (De meeste mensen deu-
gen) haalt veel wetenschappelijke onderzoeken aan om dit te onderbouwen.
Uiteraard zijn en blijven er psycho- en sociopaten waarbij aantoonbare stoornissen een rol spelen.

• Gewoontes en gewoonteverandering: tweevoudige creatie, eerst in de geest, dan in de praktijk, ge-
leidelijke verandering is duurzaam.
Aristoteles zei al millennia geleden dat onze kwaliteit bepaald wordt door wat wij elke dag (uit ge-
woonte) doen. Helaas gaat dit zowel op voor goede als slechte kwaliteiten. Met goede eigenschappen 
zoals openheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, compassie, etc. is het aanzienlijk makkelijker om 
een 'goed mens' te zijn en een 'goed leven te leiden'. Dat is een stuk lastiger met een hedonistische 
levensstijl, gulzigheid en bij alles willen/moeten winnen. Dit onderscheid tussen primaire en secun-
daire doelen komt met name in Covey's boek 'Primary Greatness' terug.
Zie ook het werk van o.a. Duhigg (The power of habit), James Clear (Atomic habits) en onze 'eigen'  
gedragswetenschapper Ben Tiggelaar (Dromen, Durven, Doen, De ladder en De kleine Covey).

Februari 2021 - (c) WellNed.nl - Mentor voor Persoonlijke Groei

https://www.wellned.nl/boekbespreking/de-meeste-mensen-deugen-van-rutger-bregman/
https://www.wellned.nl/boekbespreking/de-meeste-mensen-deugen-van-rutger-bregman/


Bekentenissen van een Stephen R. Covey FanboyBekentenissen van een Stephen R. Covey Fanboy

• Groei, ontwikkeling en vernieuwing: constante en geduldige aandacht voor emotionele, fysieke, ma-
teriële, en sociale aspecten.
Je bent als mens nooit 'af'. Na je opvoeding en opleiding(en) begint een nieuwe fase van je leven. In 
elke volgende fase en bij bijzondere gelegenheden (mooie, uitdagende en ervaringen die je zwaar op 
de proef stellen) heb je telkens de gelegenheid om te groeien in je kwaliteiten. Werken aan jezelf 
stopt nooit. Ook na je pensioen heb je de gelegenheid om te groeien, om nieuwe ervaringen op te 
doen en je kennis en inzichten over te dragen op de volgende generaties. Vooral in die laatste zin, je 
mentale en spirituele erfenis, kan je voort blijven leven.

• Individualiteit en samenwerking: iedereen heeft een verschillende blik op het leven en andere erva-
ring die je vormen. Je maakt keuzes en neemt daar verantwoordelijkheid voor. Je instelling is om jouw 
kwaliteiten bij te dragen om samen met anderen te werken aan gemeenschappelijke (hogere) doel-
stellingen.
Persoonlijke sterkten, vaardigheden en wensen vormen een spanningsveld in de samenwerking met 
anderen. Erken de diversiteit die unieke oplossingen mogelijk maakt. Ego mag geen rol spelen in het 
streven om samen een resultaat neer te zetten. Draag het beste van jezelf belangeloos bij.

• Coöperatie en synergie: samenwerking door win-win of no-deal, ego opzij zetten en 1+1 veel meer 
dan 2 maken, gedeelde kennis vermenigvuldigt zich.
Goed samenwerken is constructief en creatief zoeken naar de beste oplossing zonder dat de betrok-
kenen iets door willen drukken. De synergetische oplossing (het derde alternatief voor wie 'gelijk' 
heeft) kan een indrukwekkend veelvoud zijn van de individuele bijdragen. Bij een goede toepassing 
van dit principe hoeven er nooit winnaar én verliezers te zijn, maar alleen winnaars die elk een grote-
re prijs in de wacht slepen. Met Win-Win-Win is er zelfs een voordeel voor de maatschappij in het al-
gemeen mogelijk.

• De principes verbonden aan elk van de 7 eigenschappen (voor effectiviteit): proactief, bewustzijn van 
doelen en motivaties, prioriteit, win-win of no-deal, anderen begrijpen voordat je begrepen wil wor-
den, naadloos samenwerken, zelfontwikkeling en vernieuwing.
Zie de bespreking van de 7 eigenschappen.

Covey's principes op school
De essenties van de 7 eigenschappen worden ook op verschillende scholen in de VS onderwezen. In een boek 
uit 2008 legt Covey uit hoe dat uitgevoerd kan worden, onder het motto "jong geleerd, oud gedaan". Scholen 
en ouders geven de volgende generaties zo een inspiratie om succes en karakter  te ontwikkelen, één kind te-
gelijk. De resultaten spreken voor zich. Het programma is inmiddels ingevoerd bij scholen in 50 landen. Zie 
www.LeaderInMe.org.

In 1985 richtte Covey 'Stephen R. Covey and Associates' op, later het "Covey Leadership Center". Dat werd in 
1997, samengevoegd met Franklin Quest tot FranklinCovey. Dit bedrijf - met ook een vestiging in Nederland  
verzorgt trainingen over productiviteit en leiderschap voor individuen en organisaties. Het missiestatement 
luidt "We enable greatness in people and organizations everywhere".
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4. De 7 eigenschappen

Subtitel: Powerful lessons in Personal Change

Heel veel auteurs en bloggers verwijzen naar dit boek maar op 
de één of andere manier had ik de indruk dat het ging over de 
werkwijze van succesvolle mensen. Oftewel een verzameling ge-
woontes van beroemde (en beruchte) mensen.
Maar het blijkt een heel ander boek te zijn dat oneindig veel 
dieper ingaat op de voorwaarden om een effectief goed mens te 
zijn. Het gaat om de mentale veranderingen die je moet door-
maken om van jouw missie in het leven een succes te maken.

Het ‘effective’ in de titel zou eigenlijk ‘influential’ moeten zijn 
want effectieve mensen beïnvloeden hun omgeving op een 
dienende manier. En in die context maakt het niet uit of je 
CEO bent of dat je naast een ‘gewone’ baan zinvol vrijwilli-
gerswerk doet.

Het Engelstalige begrip 'habits' kan je vertalen als 'gewoon-
tes', maar de meeste kenners kiezen voor 'eigenschappen'. 
Termen als 'kwaliteiten', 'karakter' of 'gedragseigenschappen' 
zijn wellicht nog iets passender.

Wijsheden
Het boek staat bol van wijsheden en inzichten die Covey opdeed tijdens jaren van advies aan individuen, part-
ners en organisaties. Een aantal eigenschappen (met name Habit #2) lijkt regelrecht uit het Stoïcisme te ko-
men. Hij heeft het niet direct over deze millennia oude – maar weer zeer actuele – filosofie, maar de oor-
sprong van een aantal van zijn concepten is overduidelijk.
Oude wijn in nieuwe zakken maar wel een grote scheut wijsheid, ervaring en inzicht erbij om het een goden-
drank te maken. Een boek dat je keer op keer door wil nemen om je leven weer in de goede richting te oriën-
teren.
Je kan het in één keer uitlezen of elk hoofdstuk even laten bezinken, voordat je verder kan met het volgende.

Karakter zegt meer dan persoonlijkheid
In het eerste deel gaat Covey de cultus van de Persoonlijkheid te lijf. Zelfbeschikking, jezelf vinden en doen 
waar je zin in hebt, is o.a. door Hollywood te lang tot een ideaal verheven. Maar echte kwaliteit komt niet uit 
je persoonlijkheid - het uiterlijk dat je aan de wereld presenteert - maar uit je karakter. Dat laatste is geba-
seerd op de waarden die je leven bepalen op een meer stabiele manier dan alleen met het gezicht dat je aan 
de wereld toont.
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De cirkels van Invloed en Beheersing
Het tweede principe dat Covey aandraagt, is het verschil tussen je cirkel van In-
vloed en je cirkel van Beheersing. De laatste is veel kleiner dan de eerste, maar de 
eerste heeft oneindig meer potentie. Door effectief te zijn met de aangedragen ei-
genschap kan je beide cirkels vergroten.

Samenhang
Stephen Covey plaatst de 7 eigenschappen in het kader van belangrijke aspecten van interactie: Afhankelijk, 
Onafhankelijk en Interpersoonlijk. In de grafische vormgeving toont het  een mooi evenwicht tussen de ver-
schillende aspecten.

Deze aspecten en de eigenschappen passen in een elegant 
schema dat in het diagram hiernaast is weergegeven (met 
onze eigen hexagonale vormgeving). Het laat zien hoe 
mooi de elementen van de structuur van Covey samen-
werken en wat de kracht is die er vanuit gaat.

Afhankelijk
Als kind ben je afhankelijk van je ouders. Zorg ervoor dat 
die afhankelijkheid niet te lang duurt en je emotioneel op 
andere mensen blijft leunen of jouw succes van anderen 
af laat hangen.

Door de eerste drie eigenschappen  toe te passen kan je 
onafhankelijk worden en dit proces noemt hij de “Private 
overwinning”. Dit is een overwinning van je afhankelijke 

instelling en een persoonlijk succes om een beter mens te worden en effectiever te functioneren.

Onafhankelijk
Onlosmakelijk verbonden aan onafhankelijkheid is verantwoordelijkheid. Uiteindelijk dien je de verantwoor-
delijkheid te nemen voor al je acties. Anderen en omstandigheden kan je niet de schuld geven, omdat je uit-
eindelijk zelf keuzes hebt gemaakt of zaken geaccepteerd hebt en daarmee, of door gebrek aan actie, een 
keuze maakte.

Maar als we ons allemaal onafhankelijk opstellen dan is samenwerken lastig. eigenschappen 4, 5 en 6 zijn de 
“Publieke overwinning”, waarmee je groeit naar iemand die effectief met anderen kan samenwerken. Niet al-
leen maar persoonlijk scoren maar het beste resultaat behalen in de interactie met anderen.

Interpersoonlijk (wederzijds afhankelijk)
Werk samen met andere mensen en laat je ego je niet in de weg zitten.

Je bent optimaal effectief als je het grotere belang ziet en niet alleen je eigen voordeel. Denken op de lange 
termijn en de motivatie van anderen empathisch begrijpen helpen hierbij. Uiteindelijk kan je open en met 
vertrouwen met anderen samenwerken om 1 + 1 oneindig veel meer dan 2 te laten zijn. Als mensen zonder 
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reserve vrij en open met elkaar samenwerken, dan ontstaat er iets heel moois en kunnen alle deelnemers aan 
een proces effectief bijdragen.

De 7 eigenschappen in detail
Zoals eerder gesteld is de term 'gewoontes' wat ... gewoontjes. Het fundamentele eigenschappen die je ka-
rakter bepalen. Geen uiterlijk vertoon maar diep uit je wezen. De basis van dit alles zijn de principes waarop 
Covey zijn levenswerk baseert.

#1 Be pro-active; neem initiatief
Afwachten is een re-actieve instelling en op den duur ben je 
alleen maar bezig met re-ageren. Ben je pro-actief, dan kan 
je op een constructieve manier invloed uitoefenen op je om-
geving en de mensen om je heen. Niet als een streber, maar 
als iemand die mogelijkheden ziet en ze benut.

#2 Begin with the end in mind; werk terug van-
af het resultaat
Covey begin met een puur Stoïcijnse oefening door je voor te 
laten stellen wat mensen op je begrafenis over je zullen zeg-
gen. Als je wilt dat ze positief over je oordelen, dan moet je 
NU beginnen om goed te handelen. Veel mensen zeggen aan 
het einde van hun leven “ik zou” of “ik had zo graag…” en he-
laas is het dan te laat.
Ook bij het plannen van activiteiten doe je er goed aan om je het resultaat voor te stellen (en de voldoening 
die je dat geeft) en vervolgens terug te plannen naar vandaag om de stappen te bepalen die nodig zijn.

#3 First things first; hoofdzaken eerst
ToDo-lijsten werken vaak niet. Covey beschrijft de opeenvolgende generaties werklijstjes. Van platte opsom-
mingen zonder structuur tot prioriteiten tot tijd-planning. De volgende generatie moet uitgaan van zaken die 
van fundamenteel belang zijn en die alle andere acties makkelijker maken. Maar niet op de manier van “The 
one thing”, maar door de eerdere twee eigenschappen centraal te stellen. Hou al je activiteiten tegen het 
licht van je missie in het leven, je pro-actieve instelling en vanuit het doel terugwerken naar nu zodat je weet 
wat je te doen staat.

Daarnaast wijst hij erop dat je zaken twee keer creëert. De eerste keer in je geest en de tweede keer bij de 
uitvoering.
Denk-ruimte -> Hier gebeurt niets! = Eerste schepping (concepten, ideeën)
Doe-ruimte -> Hier voer je zaken uit = Tweede schepping (realisatie)
Door een goed idee te hebben, gebeurt er nog helemaal Niets! Pas als je het idee toepast, krijgt het gestalte. 
En niet alleen steeds weer aan nieuwe ideeën beginnen, maar een afweging maken wat de moeite waard is 
binnen je missie. Beginnen is makkelijk, afronden is moeilijker. Maak een keuze wat belangrijk is en geef daar 
je volle aandacht aan.

Over deze eigenschap schreef Covey een apart boek, First things first (zie de bespreking hiervan).
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#4 Win-Win or No-Deal; samen winnen of niets
Zoek naar voordelen voor alle betrokkenen. Alleen je eigen voordeel nastreven en anderen willen overvleuge-
len is een kortetermijndenken dat echte samenwerking in de weg staat. Wees er niet zo gebrand op om je ei-
gen ideeën te pushen, maar kijk hoe alle betrokkenen winnaars kunnen zijn. Dit geldt voor alle interacties in 
het leven, niet alleen zakelijk. Ook binnen je relatie, je familie en je kennissenkring kan je dit principe toepas-
sen.

Als je onder druk toegeeft en iemand laat winnen, dan legt dat resultaat geen goede basis voor de toekomst. 
Covey laat zien dat het soms beter is om te zeggen “No Deal” en te accepteren dat de bereidwilligheid tot sa-
menwerken niet aanwezig is. Dan moet je geen oplossing forceren, maar accepteren dat door de opstelling 
van beide, of één van de partijen, of niet de juiste partners, er geen oplossing mogelijk is waar iedereen te-
vreden mee is.

In zaken kan je leveranciers uitknijpen en klanten uitschudden en daar op korte termijn voordelen uit halen. 
De bereidheid van anderen om samen met je te blijven werken zet je daarmee onder druk, waardoor je effec-
tiviteit terugloopt. Je gaat dan steeds weer met nieuwe mensen in zee, omdat je kansen laat liggen om con-
structief samen te werken met je bestaande contacten. Live and let live. Win-Win.

Het Win-Win principe hangt ook samen met de instellingen die uitgaan van Schaarsheid (Scarcity) of Over-
daad (Abundance). Als je ervan uitgaat dat er een beperkte taart te verdelen valt, dan zorg je ervoor om voor-
aan te staan om jouw deel te krijgen. Oftewel, ik win, jij verliest. Maar samen met anderen kan je een taart 
creëren die meer dan groot genoeg is om iedereen tevreden te houden, iedereen wint bij goede en vrijgevige 
samenwerking. De gunfactor om anderen ook hun deel te laten, kleurt je perceptie.

#5 Understand before understood; begrijpen voor begrepen
Je met compassie inleven in de gedachtenwereld van je tegenpartij maakt zeer krachtige communicatie mo-
gelijk. In plaats van je eigen ideeën te ‘verkopen’, kan je proberen om je helemaal te verplaatsen in de wereld 
van de ander. Wat zijn de langetermijndoelen van de andere partij en met welke instelling werken ze daar 
naartoe. Welke voordelen zie je voor een creatieve samenwerking op basis van echt inzicht.

Zodra de andere partij aanvoelt dat je aan hun kant staat, zijn ze open voor de beste oplossing voor beiden. In 
plaats van een Tegenpartij worden ze Voorstanders van samenwerking en kan er een partnership groeien. Er 
zijn genoeg voorbeelden waar bedrijven in een productieketen zo goed op elkaar aansluiten dat ze voor de 
buitenwacht een one-stop-shop zijn.

Ook deze eigenschap kan je uitstekend als mindset in je persoonlijke leven toepassen. Maar pas op met em-
pathie. Dat lijkt een mooi gevoel maar het zuigt je energie weg door de pijn van anderen te willen voelen. 
Met compassie heb je gevoelsmatig begrip en kan je anderen duurzaam helpen. Medelijden lijkt mooi maar is 
uiteindelijk een afstandelijk oordeel.

#6 Synergie; naadloze samenwerking en versterking
Met name de eigenschappen 4 en 5 maken het mogelijk om in de intense samenwerking met anderen onge-
kende resultaten te boeken. De som van 1 + 1 kan veel meer zijn dan 2, als beide of alle partijen bereid zijn 
om met het resultaat in gedachten (eigenschap 2) het risico te nemen om samen creatief en constructief op-
lossingen te zoeken en uit te voeren. De win-win oplossing binnen eigenschap 4 ligt dan voor de hand.
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Door de effectieve interpersoonlijke samenwerking ben je bereid om risico’s te nemen en de ander te ver-
trouwen terwijl je samen naar oplossingen zoekt. In een sfeer van eigenbelang en afscherming door keiharde 
contracten is zo’n samenwerking niet mogelijk. Respect en vertrouwen maken een mooie integratie van in-
spanningen mogelijk en problemen kunnen met één telefoontje weggewerkt worden.

Dit is het summum van effectiviteit. Als het resultaat hoger is dan de som van de delen. Als iedereen bezig is 
om de ander te steunen met oplossingen waar alle betrokkenen bij gebaat zijn. Dan wordt er met plezier sa-
mengewerkt en is er de basis voor persoonlijke vriendschappen en waardering.

#7 Sharpen the saw; hou je vaardigheden op peil
Dit lijkt een padvinderswijsheid en houdt in dat je bereid moet zijn om jezelf scherp te houden, om een effec-
tieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Je kan dit ook zien als het streven naar optimalisatie van de 
overige 6 eigenschappen.

Covey geeft als voorbeeld iemand die zich helemaal in het zweet staat te werken met een botte zaag. Als hij 
voorstelt om de zaag te slijpen krijgt hij het antwoord “Daar heb ik geen tijd voor”. Een goede vakman zorgt 
eerst voor zijn gereedschap. Je bent je eigen gereedschap en je moet scherp blijven om optimaal te kunnen 
presteren voor jezelf en voor anderen.

Optimaliseer je kernaspecten:

• fysiek: eten, bewegen en slapen; met een goede conditie en energie kan je optimaal functioneren
• mentaal: bewust, mindful, alert, concentratie en focus
• sociaal / emotioneel: betrokken, compassie, vriendelijk en behulpzaam
• spiritueel: hogere waarden, integriteit, moraliteit.

Conclusie
'The 7 habits' is een geweldig boek met een filosofische samenhang tussen de diverse aspecten van de Effecti-
viteit die tot succes leidt. Het diagram geeft aan hoe doordacht de elementen op elkaar ingrijpen. Het kan 
mensen die de principes individueel en onderling toepassen samensmelten tot een geoliede machine die on-
verwachte oplossing kan genereren.

Groei! Lever een optimale bijdrage door zelf sterk en integer te zijn en anderen de kans te geven om zich sa-
men met jou te ontplooien.

Covey zag in zijn eigen leven en bij mensen die hij begeleidde tal van voorbeelden om de principes toe te pas-
sen in zakelijke maar ook in persoonlijke situaties. Relaties, families en informele groepen kunnen allemaal 
voordeel behalen uit het consequent toepassen ervan.

Haal je één onderdeel onderuit, dan werkt de machine niet meer optimaal. Je wil een ander niet volledig be-
grijpen als je niet tevens bereid bent om voor win-win oplossingen te gaan. Je kan niet optimaal samenwer-
ken door je re-actief op te stellen en niet pro-actief te handelen. Hoe meer je deze aanpak bestudeert, des te 
meer ga je respecteren hoe groot het potentieel aan menselijke creativiteit is die samenwerking los kan ma-
ken.

De “7 habits” wordt aangehaald als één van de 10 meest invloedrijke managementboeken. Maar het is ook 
een boek voor je persoonlijke en zelfs je spirituele leven.
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5. De achtste eigenschap
Subtitel: van effectiviteit naar inspiratie

De boodschap van ‘The 8th habit’ is om je ‘stem’ te vinden 
(find your voice) in het proces ‘van Effectiviteit naar Inspira-
tie’. Dit kan je het beste vertalen in het vinden van jouw stijl, 
jouw manier van denken en doen die voortkomt uit je karak- ter 
en je principes. Met authenticiteit kan je inspiratie vinden, en lei-
derschap tonen voor jezelf en anderen. De basis ligt wel ste- vig 
verankerd in zijn iconische boek 'The 7 habits of highly effecti- ve 
people'.

Je ‘eigen stijl’ en alles wat daaraan verbonden is, geeft op zich 
weer een leidraad voor het vinden van betekenis en een mis- sie 
in je leven. Daarmee ben je een goed voorbeeld voor anderen en 
het stelt je in staat om ook anderen te helpen om hun stijl en 
weg te vinden.

Het gevaar van zelfbeschikking
Kenmerkend van de bezorgdheid van Covey is een aangehaal- de 
uitspraak van Peter Drucker (een van zijn mentoren): “For the 
first time substantial and rapidly growing numbers of people 
have choices. For the first time, they will have to manage themselves. And society is totally unprepared for it.” 
Dat was het gevaar dat Covey onderkende. De vrijheid en mogelijkheden van mensen neemt toe. Technologie 
is niet de bedreiging, maar wat wij gaan doen met de tijd die wij niet meer nodig hebben om te voorzien in 
ons levensonderhoud. Mensen mogen en kunnen zelf keuzes maken, maar velen functioneren alleen reactief. 
Ze denken zelden of nooit na over diepere motivatie en hogere doelen. Vandaar zijn fascinatie met leider-
schap en het richting geven aan je eigen leven en dat van anderen.

Jouw roeping ligt op het kruispunt van je vaardigheden en de behoefte van de we-
reld. - Aristoteles

Uiteindelijk gaat het niet over werk en zaken, maar over relaties en interacties tussen mensen in het nastre-
ven van een gemeenschappelijk doel. Om dat te ondersteunen zal je continu aan jezelf moeten werken om 
een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Zelfontplooiing is geen egoïstisch doel, maar een noodzaak om de 
beste bijdrage te kunnen leveren.

Waarden en ethiek
Covey vraagt zich ook af of de kernwaarden die je kiest, gebaseerd zijn op principes. Die laatste zijn univer-
seel. Waarden beheersen je gedrag, principes de consequenties van dat gedrag. Door je bewust te zijn van de 
consequenties, kan je betere waarden kiezen.
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Naast een ethische filosofie benadrukt Covey ook de noodzaak om constant te blijven werken aan je kennis 
en vaardigheden. Dit is de 7e eigenschap, het ‘aanscherpen van de zaag’. Doe je dat niet, dan raak je snel je 
‘uiterste gebruiksdatum’ in de maatschappij kwijt. Zonder een focus op verdieping in je vak en verbreding in 
sociale vaardigheden, raak je achter en mis je kansen om jouw missie tot uitvoering te brengen.

Gedrag
Covey stelt ook een aantal slechte gedragingen (in dit geval wel ‘gewoontes’) aan de orde. Hij noemt deze de 
“5 Cancerous Behaviors” die groei en excellentie beperken:

1. Kritiek: Het is een negatieve instelling om altijd weer onvolkomenheden te zien, zowel in je eigen 
werk als dat van anderen. Meestal zien wij daardoor de balk in het eigen oog niet, terwijl wij ons 
blindstaren op de splinter in het oog van de ander.

2. Klagen: Ach en wee over je eigen lot en over het gedrag van anderen draagt niet bij. Het toont geen 
verantwoordelijkheid voor de eigen situatie of respect voor de ander. Zie ook Klagen geeft je een 
slachtoffermentaliteit.

3. Vergelijken: Kijk naar je eigen prestaties en vergelijk je situatie niet constant met die van anderen. Het 
gaat erom, wat je zelf bereikt met de middelen die je tot je beschikking hebt.

4. Competitie: In de sport kan competitie aanzetten tot betere prestaties. Maar daarbuiten geeft het op 
de lange termijn meer voldoening om samen met anderen prestaties neer te zetten, waar alle partij-
en voordeel aan kunnen beleven. Het is een instelling om via win-win resultaten te bereiken. Liever 
No-deal dan win-lose.

5. Wedijver: Dit is subtiel anders dan competitie, omdat je met wedijver het de ander niet gunt om te 
winnen. Met een dergelijke instelling is synergetisch resultaat onmogelijk.

Verschil tussen 7 en 8
Sommigen merken op dat “The 8th habit” een stuk langer is dan het boek over de oorspronkelijke 7, terwijl 
het over een enkele eigenschap gaat. Bovendien mist het de heldere structuur van het eerdere boek. Het 
schema van de 7 eigenschappen bestaat uit de verhoudingen tussen de eigenschappen, die elegant in elkaar 
passen. Fundamenteel is de transitie van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid tot uiteindelijk onderlinge 
afhankelijkheid. De ‘7’ gaat over effectiviteit en positieve eigenschappen.

De ‘8e’ laat in het totaalschema zien dat aanvullende eigenschappen als geweten, modelvorming, ego en ver-
trouwen een schaal vormen die gedreven is door creativiteit en beperkt door culturele krachten. De eerste 
drijfveer leidt naar ‘Excellentie’ (Greatness) waarbij je kracht vindt, doordat je van binnen (principes en waar-
den) naar buiten ‘scheppend’ functioneert. Het alternatief is ‘Middelmatigheid’ (mediocrity) waarbij je rich-
ting mist en kiest voor korte termijn oplossingen onder druk van externe prikkels.
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Geheel
• ‘Complete’ mensen (whole) zijn creatief. Ze hebben een geweten met visie, passie en discipline. Hun 

model is het vinden van constructieve wegen die stroken met hun principes en waarden en die ze 
controle geven over zichzelf. Dat geeft ze de kwaliteiten om volledig tot ontplooiing te komen, van ef-
fectiviteit naar leiderschap.

• ‘Gefragmenteerde’ (fragmented) persoonlijkheden waardoor volgens Covey veel mensen niet opti-
maal of effectief functioneren. Hun functioneren sluit niet aan bij hun – veelal onbewuste – principes 
en waarden. Ze laten zich beheersen door de (culturele) druk van hun omgeving en de waan van de 
dag. Hun ego zet ze aan tot sociaal spiegelgedrag, hedonisme en een slachtofferrol. Ze vertrouwen 
anderen minder, omdat ze geen visie en waarden met hen delen. Door dit alles ontnemen zij zichzelf 
de kracht om optimaal te functioneren.

Het schema met alle besproken eigenschappen is complex. Het toont de schaal van ontplooiing en leider-
schap tot stagnatie en middelmatigheid. Waar het schema van de 7 elegant voor zich spreekt, lijkt dat van de 
8e meer op de zwoegende machinekamer van een stoomboot.

Leiderschap
Echte leiders – anders dan volksmenners – stellen een lichtend voorbeeld op basis van hun karakter. Integri-
teit en volledige verantwoordelijkheid voor hun denken en doen staat voor hen voorop. Door hun stijl geven 
ze anderen een visie op wat mogelijk is. Maar veel organisaties hebben een teveel aan efficiënte managers en 
een tekort aan effectieve leiders.

Je kan dit alles ook betrekken op jezelf. Hoe geef je leiding aan jezelf? Hoe dwing je jezelf om je comfortzone 
te verlaten en te streven naar optimaal functioneren en uiteindelijk wijsheid. Als je de discipline en de ont-
wikkeling van je karakter niet op kunt brengen, dan blijf je dromen zonder je potentieel waar te maken.

Het juiste leiderschap geeft morele autoriteit en is dienend i.p.v. dwingend. Een leider die deze principes toe-
past, schept gunstige voorwaarden voor zijn of haar volgers i.p.v. ze te dirigeren. Dit leiderschap gaat uit van 
overdaad tegenover schaarste, er zijn groeimogelijkheden voor iedereen die de juiste weg kiest.

Potentieel
Abraham Maslow zei “What can be, must be”. Het potentieel van mensen is een onstuitbare kracht, maar het 
moet wel de kans krijgen om tot uiting te komen. De meesten laten zich echter beperken door hun eigen ver-
onderstellingen en hun omstandigheden. Het valt ook niet mee om dat op eigen kracht te bereiken.

Meestal ontbreekt de steun om te worden wat je kan zijn. Die steun kan komen door inspirerende boeken zo-
als die van Stephen Covey of door andere mentoren waarmee je direct kan interacteren. Hij doet daarom een 
oproep tot doorlopende ontwikkeling onder begeleiding van een mentor.
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Idealistisch
Al deze oproepen zijn sterk idealistisch en doen een beroep op moraliteit en ethiek. Maar daarmee zijn ze 
ook sterker zwart-wit dan de oorspronkelijke 7 eigenschappen. De basis voor zijn oproep voor sterk en verant-
woord moreel eigenschap is te vinden in zijn religieuze achtergrond als Mormoon. Dat proef je aan veel van 
zijn opstellingen, zonder dat hij zijn geloof voorop stelt.

Covey stelt ook de afweging ter discussie tussen formele en morele autoriteit. Volgens hem is wijsheid te vin-
den in een derde alternatief (ook de titel van een later boek) tussen deze twee. Dat is een stijl van leiderschap 
waarbij je goede voorbeelden combineert met een leidende rol.
Uiteindelijk is synergie (kwaliteit #6) het doel. Met volledige acceptatie en vertrouwen samenwerken aan ge-
meenschappelijk doelen, waarbij je ego geen rol meer speelt. Het is de culminatie van het ontplooien van zo-
wel je private and publieke eigenschappen. Je geeft je met je hart over aan vervulling vinden.

‘The 8th habit’ is een inspirerend boek en een uitdaging om het uit te lezen (400 pagina’s), maar het mist de 
helderheid van de ‘7 habits.
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6. Hoofdzaken eerst
First Things First
Samenvatting: Leef volgens je principes en gebruik die om priori-
teiten te bepalen, luister naar je geweten en concentreer je op 
de grootste langetermijn resultaten. Kortom: ‘hoofdzaken eerst’ 
en je niet laten afleiden door irrelevante details.

Persoonlijke missie
Een ‘missie statement’ geeft een algemene definitie van waar je 
voor staat en wat je wil bereiken. Het vat kort samen wat de be-
tekenis is van jouw bestaan, wat je belangrijkste principes en 
waarden zijn, en waar je je voor wil inzetten. Wat staat er voor 
jou voorop, welke relaties zijn belangrijk voor je  en wat zijn je 
langetermijndoelen die passen bij je principes. Welke gevoelens 
wil je graag in je leven ervaren en wat moet je doen om die te 
bereiken.

Een goed missie statement:
• is gebaseerd op hogere doelstellingen, groter dan jij als 

persoon
• geeft vervulling aan op fysiek, mentaal, sociaal en  spiritueel vlak
• definieert doelen en instelling voor de significante rollen in je leven; persoonlijk, familie, werk en 

maatschappij

Het belang van time-management
Iedereen heeft dezelfde hoeveelheid tijd op een dag om verplichtingen na te komen en tijd voor jezelf te heb-
ben. Verspil je die tijd, dan krijg je die nooit meer terug. Het is dus zaak om zo effectief mogelijk je taken te 
selecteren en de tijd vervolgens efficiënt te gebruiken.

In 1994 was Covey’s benadering van time management redelijk revolutionair. De meeste andere methoden 
legden de nadruk op snelheid en beheersing. In ‘First things first’ legde hij de nadruk op persoonlijke doelstel-
lingen en resultaten om tevredenheid en vervulling te bereiken. Het gaat er niet om hoeveel (kwantiteit) je in 
de beschikbare tijd kan doen, maar welke zaken je belangrijk acht (kwaliteit) om je tijd en energie aan te be-
steden.

Je kan je effectiviteit maximaliseren door de dingen te doen die prioriteit hebben en je niet af te laten leiden 
door andere zaken. Wat geef je aandacht op het moment? Welke taken moet je eerst doen? Dat is een vraag 
over prioriteit. 
Traditioneel werd het woord Prioriteit als enkelvoud gebruikt. Je kan maar één prioriteit tegelijk hebben. Als 
alles prioriteit heeft dan ben je chaotisch bezig en heeft niets prioriteit. Er is altijd een afweging wat het 
meest belangrijk is of wat het meeste effect sorteert.
Ga te werk als een traumateam, verdeel de taken en doe wat het meeste effect heeft.
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Efficient is doing things right and effective is doing the right things.
Be efficient with things, but be effective with people.

Mensen zijn belangrijker dan tijdschema’s. Een schema geeft een indruk van urgentie die het belang over-
schaduwt van de keuzes waarom wij de planning maakten.  Planning is zinloos als je het te rigide probeert 
toe te passen. De waarde die je aan resultaten toekent is belangrijker dan zoveel mogelijk doen in een gege-
ven hoeveelheid tijd. Laat je leven niet regeren door de klok maar door je innerlijke kompas van wat voor jou 
belangrijk is.

Keuzes maken wat je aandacht geeft
Hoe kan je je effectiviteit verhogen? Door prioriteiten 
te stellen in je doelen en taken waardoor je tijd (en 
energie) geeft aan de zaken die echt belangrijk voor jou 
zijn.

Covey doorloopt in het boek de traditionele manieren 
van time management en bespreekt hun voor- en na-
delen. Zijn methode van prioriteiten stellen is simpel 
maar krachtig. Het begint met de Eisenhower matrix 
(een rechthoek met 4 vakken) met op de verticale as 
Belangrijkheid op de horizontale as Urgentie. Het geeft 
je gereedschap om helderheid te krijgen wat het meest 
effectief kan zijn. Eisenhower zelf (VS president en ex-
generaal) zei dat “De meeste belangrijke zaken niet ur-
gent zijn, en de meeste urgente zaken niet belangrijk 
zijn”. 

The main thing is to keep the main thing 
the main thing.

Kwadranten
In de matrix ben je in het eerste kwadrant (Belangrijk en Urgent) bezig met o.a. brandjes blussen voor de za-
ken die je niet op tijd en voldoende aandacht gaf. Of je bent ‘druk’ met zaken die anderen plotseling tijdkri-
tisch voor jou maken. Het is beter om een significant deel van je tijd door te brengen in kwadrant 2 (Belang-
rijk maar niet urgent) en gestaag te werken aan de basis van doelen op de lange termijn. Urgente zaken die 
niet belangrijk zijn kan je beter delegeren of uitbesteden.  Wat niet belangrijk en niet urgent is, zijn de zaken 
die je beter niet kan doen (trivia, tijdverdrijf, uitstelgedrag).

Veel belangrijke zaken leveren hun bijdrage pas op de lange termijn door de basis te leggen voor toekomstige 
successen (planning, studie, inzichten opbouwen, etc.). Werk er dus regelmatig en consistent aan om resulta-
ten te boeken. Het proces van regelmatige aandacht is de sleutel.  Als je zaken die voor een bepaalde tijd af-
gerond moeten worden, op tijd aandacht geeft, dan zijn ze klaar voordat ze urgent worden. Veel urgentie 
wordt veroorzaakt door de belangen van anderen, niet van jezelf. Door ze op tijd af te handelen neem je zelf 
de controle over en maak je tijd voor de zaken die wel belangrijk zijn voor jou.
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Aan urgentie is het begrip ‘deadline’ verbonden. Vroeger was dit het stellen van grenzen aan de vijand; “Als je 
over deze lijn stapt, dan maken wij je dood!” Tegenwoordig zijn deadlines meestal geen kwestie van leven of 
dood, maar kunnen wel onaangename (kostbare) consequenties hebben. Je kan het beter zien als een ‘uiter-
ste opleverdatum’ (of tijd). Maar waarom zou je wachten tot het laatste moment met de stress die erbij komt 
kijken. Zorg dat de taak ruim voor tijd rond is.

Prioriteiten en consequenties
Daarnaast gebruikt Covey de ABC methode voor het classificeren van prioriteiten. Dit is niets anders dan deze 
drie letters toe te kennen aan je prioriteiten. De hoogste krijgen een A prioriteit (moet doen) en worden ver-
volgens genummerd in onderlinge volgorde van importantie (A1, A2, etc.). Vervolgens ken je B (wil doen) en C 
(kan doen) prioriteiten toe aan de overige taken. 

In de vaststelling van de prioriteiten weeg je de consequenties van wel of niet doen af. Naarmate de conse-
quenties voor de korte of langere termijn hoger zijn, neemt de prioriteit toe. Sommigen voegen een ‘D’ toe 
om aan te geven wat ze niet moeten doen (3e kwadrant).

The key is not to prioritize your schedule, but to schedule your priorities. 

Hoe kan je effectief werken
Stephen Covey gebruikte zelf een planning per week. Dat is volgens hem de beste termijn om een goede fo-
cus te houden. Sommige einddoelen liggen verder weg in de toekomst en kan je plannen op basis van een 
maand of een kwartaal. Maar een week is mentaal beter te overzien.

Zie de Wellned downloads pagina voor een voorbeeld spreadsheet van deze aanpak.

Om je tijd goed te benutten is het beter om voor belangrijke zaken blokken tijd te plannen om hierin je volle-
dige aandacht erop te richten. Het werk dat de meeste aandacht vergt, kan je het beste inroosteren op tijd-
stippen dat je voldoende energie hebt. Zie ook Chronotype.
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Deadlines
Behalve de beruchte deadline, de uiterste (!) opleverdatum, is ook het begrip ‘startdatum’ van belang. Als iets 
5 dagen werk kost en je zet het 3 dagen voor de deadline in de planning, dan programmeer je stress en haast-
werk in. Vaak is het mogelijk om taken in fasen in te delen of voorbereiding te doen. Aan elke individuele stap 
kan je een een startdatum toekennen waardoor je in je agenda de subtaken vanzelf tegenkomt. Je kan ze dan 
stuk voor stuk afwerken. Zit er iets tegen waardoor het meer tijd kost, dan is het door de planning in subtaken 
makkelijker op te vangen.

Things that matter most must never be at the mercy of things that matter least.
Goethe

Stappenplan
Als je moeite hebt met ergens aan beginnen, maak de eerste stap dan zo klein dat het bijna onmogelijk is om 
hem niet te doen. Ben je eenmaal aan de slag, dan houdt elke volgende stap je aan het werk. Momentum 
geeft motivatie. Maar overdrijf het niet want plannen met triviale zaken zetten geen zoden aan de dijk.

To get ahead, you have to get started!
Mark Twain

Een probleem is wel, dat ‘voldoende energie’ ook vaak betekent dat je sneller afgeleid bent. Je bent nog alert 
en alles dat ‘blinkt’ trekt je aandacht. Dit is o.a. de reden dat programmeurs vaak zeggen dat ze zich in de 
avond en nacht beter kunnen concentreren. Niet alleen is er uit de omgeving minder afleiding, maar door de 
vermoeidheid wordt je gedwongen om jezelf te concentreren. Helaas is de kwaliteit van het werk vaak omge-
keerd evenredig aan de vermoeidheid tijdens de uitvoering en krioelt je werk de volgende dag van de ‘bugs’.

Singletasken
‘Goed zijn in multitasken’ is tegenwoordig geen aanbeveling meer, maar een indicatie van een wat chaotische 
manier van werken. Net als bij vermoeidheid neemt de kwaliteit van je werk bij multitasken snel af. Er wordt 
wel beweerd dat elke gelijktijdige taak 10 IQ punten kost oftewel het effect van een stevige borrel. Je bent 
meer tijd kwijt aan schakelen tussen ‘simultane’ taken dan kwaliteit aan het leveren. Computers zijn in dat 
laatste redelijk goed, mensen niet.

Je kan desgevraagd beter aangeven dat je redelijk stressbestendig bent als er veel  zaken tegelijk op je af ko-
men. Die weerbaarheid uit zich omdat je prioriteiten kan stellen door aandacht te geven aan de belangrijkste 
zaken of degene met de meest bedreigende urgentie. Oordeelkundigheid in kritische situaties is vooral een 
kwestie van ervaring en goede voorbereiding (training).

Geen prioriteit? Doe maar wat...
Als je liever geen planning maakt en prioriteiten stelt maar ‘gewoon’ aanpakt wat je tegenkomt, dan laat je je 
sturen door toevalligheden. Dat is geen gezonde manier om controle te krijgen over je taken.

Als je zelf geen planning maakt, dan maken anderen hem wel voor je. Maar daarin komen voornamelijk hun 
belangen en hun prioriteiten voor, niet de jouwe.
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Het boek van blogger Mark Manson “The subtle art of giving a f*ck” geeft aan dat je goed na moet denken 
over wat voor jou belangrijk is en waar je prioriteit aan wil geven. Geef je nergens om, dan heeft niets priori-
teit voor je en zwalk je maar wat door je leven. Dan ben je eerder gedachteloos (onverschillig) dan zorgeloos 
(‘vrij’).

Zelfontwikkeling is iets wat je zonder meer prioriteit moet geven. Het is niet alleen Covey’s eigenschap #7 
(scherp blijven) maar ook #1 (pro-actief) want vandaag werk je aan de persoon die je morgen wilt zijn. Door 
nu te investeren in jezelf kan je in de toekomst gebruik maken van gelegenheden die zich aandienen.

Vandaag taken afronden is management. Zorgen dat je op de langere termijn zinvolle taken te doen hebt is 
leiderschap (ook aan jezelf).

Conclusies en kanttekeningen
• Uiteindelijk is het belangrijk om niet alleen je prioriteiten te beheren, maar ook je energie. Je kan nu 

eenmaal de boog niet constant gespannen houden en als een robot zaken in volgorde van belangrijk-
heid en urgentie afwerken. Plan regelmatige ontspanning in, b.v. met de Pomodoro techniek.

• Voor taken die veel concentratie eisen, kan je taken het beste in blokken zonder interruptie plannen.
• Reserveer de tijd dat je energie lager is, zoals het einde van de ochtend en middag, voor routineta-

ken. Dit is afhankelijk van je dagritme, d.w.z. of je een ochtend- of een avondmens bent (zie 
C  hronotypes  ).

• Vervang multitasken door singletasken. Geef taken de volle aandacht en niet gedeelde aandacht en 
kwaliteitsverlies door het constant schakelen tussen verschillende taken.
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7. Begin met het oog op het doel
‘Begin with the end in mind’.

De titel van het boek wordt meestal vertaald als ‘Begin met het 
eind(e) voor ogen’ maar dat klinkt wat luguber. Stephen Covey 
koos ongetwijfeld voor ‘Einde’ in plaats van ‘Doel’ (Goal) omdat 
hij niet geloofde in de ‘magie’ van Doelen stellen om iets te be-
reiken. Realistische plannen met de afweging van mogelijkheden 
en obstakels hebben volgens hem meer waarde.
Kortom, ‘einde’ betekent in deze context ‘wat wil je bereiken?’ 
Maar ook ‘plan wat je wil bereiken’ en werk daar gestaag naar 
toe (terugwerken vanaf het resultaat).

Stop setting goals. Goals are pure fantasy unless 
you have a specific plan to achieve them.

Deze 2e eigenschap van de 7 eigenschappen gaat over het bepa-
len van je betekenis en je doelstellingen in het leven. Het bete-
kent dat je elke dag, project of taak begint met een een helder 
beeld van je gewenste richting en resultaat. Gebruik vervolgens je proactieve vermogens (#1) om voorwaar-
den voor succes te scheppen en je prioriteiten (#3) door eerst de hoofdzaken goed te regelen (first things 
first).

Het doel heiligt niet je middelen om dat te bereiken. Je denken en handelen dient ook gebaseerd te zijn op je 
principes, je waarden en je karakter. Het is ook een afweging van wat je wenst en wat je nodig hebt. Je wil 
(verlangt) meestal veel meer dan dat je nodig hebt. 
De basis van ‘geluk’ is te vinden geborgenheid, betrokkenheid en voldoening, niet in bezitting en aanzien. ‘Ge-
noeg’ maakt al gelukkig en niet genoeg maakt nog niet ongelukkig!

Your most important work is always ahead of you, never behind you.

‘Oog op het doel’ is gebaseerd op verbeeldingskracht, het vermogen om je voor te stellen wat er op dit mo-
ment nog niet is. Het gaat uit van het principe dat wij alles twee keer creëeren, de eerste keer mentaal en de 
tweede keer in de uitvoering. Net als een gebouw gebaseerd is op een weloverwogen blauwdruk, is de uit-
voering een uitwerking van je visie en plan.

Je richting kiezen en het gewenste resultaat bepalen lijkt wat op toekomst kijken. Het motiveert je om te zien 
wat er haalbaar is. Let wel op dat je die motivatie (duurzaam) op moet blijven brengen om het doel te berei-
ken. 
Onrealistische doelen en eisen aan jezelf stellen werkt niet op de langere termijn. Het is beter om de haalbare 
tussenstappen te visualiseren om naar het eindresultaat toe te werken. Beloon jezelf voor het bereiken van 
de tussenstappen en de kleinere overwinningen.
Met je keuzes moet je ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat en je situatie tijdens het pro-
ces van realisatie. 
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Helderheid over je doelen
Zonder een helder beeld van wie je bent en wat je in het leven wil bereiken, geef je anderen en omstandighe-
den jouw toekomst in handen. Visie is een verbinding met wat jou uniek maakt als persoon. Het is de basis 
van de definitie van jouw persoonlijke, ethische en morele richtlijnen waarbinnen je jezelf met plezier kan uit-
drukken om vervulling te bereiken.

Maar ‘oog op het doel/resultaat’ is geen ‘bucket list’, geen ‘dingen die je nog wil/moet doen voor je dood 
gaat’. Het gaat om de persoon die je wilt zijn.  Dat zijn de activiteiten en ervaringen die je vervulling geven tij-
dens je leven en waar je later met tevredenheid op terug kan kijken.

People are working harder than ever, but because they lack clarity and vision, they 
aren’t getting very far. They, in essence, are pushing a rope with all of their might.

Inspiratie en motivatie
Het is niet alleen goed om te weten **wat** je wilt bereiken, maar nog belangrijker **waarom** je dat wilt. 
Duidelijkheid over je inspiratie en blijvende motivatie geeft je doelen een duurzame basis.

Bepaal voor jezelf wat jou voldoening geeft. Wat bij je past, wat je een goed gevoel geeft, wat je goed kan of 
goed wil beheersen, waar je je voor in wilt zetten. Als anderen een duidelijke behoefte hebben aan wat jij kan 
leveren, dan ligt er mogelijk een vak/beroep of een roeping op tafel. Onderzoek dat grondig en ga na wat je 
ermee kan bereiken.

Laat je niet beperken door de opinie van anderen. Als je steeds weer te horen krijgt ‘dat kan jij niet!’ of je 
bent niet goed/slim/lang/kort/dun/sterk genoeg, onderzoek dan de motivatie van je kritikasters. Waarom wil-
len ze jou beperken? Vanuit hun eigen onzekerheid? Om zelf beter te lijken? Of hebben ze het beste met je 
voor en lijken zou plannen hen niet realistisch?

Onderzoek de beperkingen die anderen je aan willen praten en probeer deze te weerleggen. Het kan zijn dat 
ze deels gelijk hebben of helemaal niet. Het overwegen van deze zaken geeft je informatie en feedback. Bekijk 
het feitelijk, onderzoek het, test dingen uit waar nodig.
Is het doel en de weg voor jou duidelijk, laat je dan niet verder tegenhouden. Ga ervoor en haal het beste uit 
jezelf. Het zal niet eenvoudig zijn, maar als je het doel helder kan visualiseren dan wordt de richting en de in-
spanning ook duidelijk. Accepteer je de uitdaging of niet?

Pas op voor externe validatie in de vorm van bezittingen en status. Dat maakt je op de lange termijn niet ge-
lukkig. Echte kracht en voldoening komt door het nastreven van interne kwaliteiten als karakter en leven vol-
gens principes. Dit aspect diept Stephen Covey verder uit in ‘Primair Succes’ (Primary Greatness).

Van visie naar uitvoering en resultaat?
Soms heb je een mooi visioen van hoe iets eruit moet zien maar valt het tegen bij de uitvoering. Werk details 
van je visie uit en schrijf ze op voordat je het idee gaat uitwerken. Zet eerst de structuur en de brede lijnen 
op, de details volgen dan dat schema. Deze voorbereiding is vergelijkbaar met een kapstok die van een onor-
delijke hoop gekreukeld textiel een overzichtelijk geheel maakt.
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Je visie is niet zozeer wat je wil worden (later als je groot bent) maar wie je nu al bent in je gedachten. Dat 
wordt ondersteunt door de eigenschappen en die je in staat stellen om gevisualiseerde doelen te bereiken. 
Het proces van ontwikkeling leidt je naar je doel.
Als je doel is om schrijver te zijn, schrijf dan en zoveel mogelijk. Doe wat inspireert om er beter in te worden. 
Zonder oefening en toepassen van lessen kom je het niet. Wil je een ideaal bereiken - voor jezelf en als voor-
beeld aan anderen - werk daar dan constant en met regelmaat aan. Ontwikkel de nodige vaardigheden en 
train jezelf om het zo goed mogelijk te doen.

Focus time and energy on things that can be controlled.

Iets bereiken of iets worden doe je niet met een cursus en dan ‘poef’ je bent het. Toverstafjes bestaan alleen 
in sprookjes. Plotseling succes is meestal het resultaat van lange en geduldige voorbereiding. Iemand die 
doorbreekt lijkt het succes aan te komen waaien, maar meestal zijn er mislukkingen en een harde leerschool 
aan vooraf gegaan. Talent wordt overgewaardeerd, inspanning en volhouden stelt je in staat om je aanleg ver 
te overtreffen. Ontwikkel een gewoonte… om jezelf te ontwikkelen (eigenschap #7).

Blijf niet doelloos!
Zonder een doel en een plan kom je overal en nergen. Zonder een richting te kiezen maak je het bereiken van 
doelen bijzonder moeilijk.

Soms is het moeilijk om keuzes te maken. Wat is wijsheid? Blijft het doel je motiveren? Heb je de juiste onder-
steuning.  Welke basis je nodig hebt en welke hulp beschikbaar is. Stel vragen aan mensen die ervaring heb-
ben, ze hebben meestal begrip voor je enthousiasme en willen je graag helpen. En heeft de één het te druk 
voor je, klop dan aan bij een paar anderen. ‘Nee’ heb je, ‘Ja’ kun je krijgen!
Voordat je een definitieve beslissing maakt, kan je wat uitproberen om uit te vinden wat wel en niet werkt 
voor jou.

Visualiseren is moeilijk. Je ziet soms een ideaal maar je weet er nog weinig vanaf. Lees er over, bekijk video’s, 
praat met mensen met de nodige ervaring en stel vragen over wat je te wachten staat. Je zal vrijwel nooit een 
strak pad uit kunnen stippelen van nu naar je doel. Maar als je de overtuiging hebt dat het doel bij je past en 
dat je het verlangen hebt om dat te bereiken, begin er dan aan.

Eigenschap 2 (Oog op het doel) sluit direct aan bij eigenschap 3 (Hoofdzaken eerst).
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8. Primair Succes
Primair: karakter en principes, 12 hefbomen naar succes
Secundair: de valkuil van publiek ‘succes’, erkenning en bezit

Samenvatting: wees een goed mens, werk aan je karakter
Of zoals in de Pizza reclame, “Als de bodem goed is, dan is de 
hele pizza goed”.

De oorspronkelijke titel van het boek (Primary Greatness) 
wordt vertaald als “Primair Succes”. Je kan het wellicht beter 
vertalen als Primaire Principes, want ‘succes’ heeft verschil-
lende en strikt persoonlijke definities. Voor Covey zijn onver- an-
derlijke principes de basis voor een goed leven. Die zijn op 
zich weer de leidraad voor je karakter en persoonlijkheid.

Wat voor Covey voorop staat, is dat je principes de basis moe- ten 
zijn voor je denken en handelen. Hij ziet het als een secundair 
doel om bezittingen, macht en aanzien te vergaren. Het pri-
maire doel is om je te concentreren op verantwoorde princi-
pes en te werken aan je karakter. Daardoor worden hogere 
waarden belangrijk in je leven. Wanneer je dat doel als pri-
mair toepast, dan leg je een duurzame basis voor maatschappelijk succes.

Principes
Voor Stephen Covey zijn principes fundamentele wetmatigheden. Vergelijk het met zwaartekracht. Als je dat 
ontkent, dan wordt je nooit een goede hoogspringer. De principes waar Covey het over heeft zijn:

• Het fundamentele raamwerk: karma/religie, liefde, waarheid, eenheid en uniekheid.

• Gewoontes en gewoonteverandering: tweevoudige creatie, eerst in de geest, dan in de praktijk, gelei-
delijke verandering is duurzaam.

• Groei, ontwikkeling en vernieuwing: constante en geduldige aandacht voor emotionele, fysieke, ma-
teriële, en sociale aspecten.

• Individualiteit en samenwerking: iedereen heeft een verschillende ervaring en blik op het leven, keu-
zes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen, de wil om samen met anderen te werken aan 
gemeenschappelijke (hogere) doelstellingen.

• Coöperatie en synergie: samenwerking door win-win of no-deal, ego opzij zetten en 1+1 veel meer 
dan 2 maken, gedeelde kennis vermenigvuldigt zich.

• De principes verbonden aan elk van de 7 eigenschappen (voor effectiviteit): proactief, bewustzijn van 
doelen en motivaties, prioriteit, win-win of no-deal, anderen begrijpen, voordat je begrepen wil wor-
den, zelfontwikkeling en vernieuwing.
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Karakter, toepassen van principes
Je karakter, het wezen van je individualiteit, is uitein- de-
lijk belangrijker dan je vaardigheden. Natuurlijk tellen 
beiden mee, maar karakter is de basis. Al het andere 
wordt gebouwd op deze hoeksteen. Zelfs het beste 
vakmanschap kan tekortkomingen in karakter niet 
compenseren.

Aan je karakter werken is moeilijk, heel moeilijk. Het 
zware werk aan karakterontwikkeling is de meest 
waardevolle investering in jezelf die je kunt doen. Het is 
makkelijker om aspecten van je persoonlijkheid aan te 
passen in de interactie met anderen. Begin daar alvast mee onder het motto ‘fake it until you make it’.

Primair Succes sluit aan bij de eerste 3 eigenschappen van Covey’s 7 eigenschappen, eerst jezelf overwinnen. 
Door op basis van karakter een beter mens te Zijn, ligt ook maatschappelijk succes binnen bereik. Dat laatste 
niet als doel, maar als resultante van je principes, waarden en karakter. Je bereikt het succes om Wie je bent, 
niet om Wat je doet. Ook dat laatste is een essentieel verschil tussen Primair en Secundair succes.

Waarom is dit een belangrijk boek?
Het boek is postuum verschenen in 2015 na Stephen Covey’s onverwachte dood in 2012. Het bevat allerlei 
lessen uit de andere boeken en zijn adviezen aan mensen en organisaties over de hele wereld.

Het grijpt ook terug op Covey’s verzet tegen de ‘cultus van persoonlijkheid’, dat een sterke en onafhankelijke 
instelling promoot. Op zich lijken die laatste eigenschappen positief, maar ze zetten aan tot onderlinge com-
petitie en zero-sum doelen (ik win, jij verliest). Door die instelling telt alleen het resultaat en het doel heiligt 
de middelen. Er is daardoor nauwelijks plaats meer voor constructieve samenwerking als standaardbenade-
ring, voor aandacht voor het gemeenschappelijke belang.

The final forming of a person’s character lies in their own hands.
Anne Frank

Kwaliteiten
Het zijn de primaire kwaliteiten, als integriteit en aandacht voor andere mensen, die de basis leggen voor 
duurzaam maatschappelijk succes. Respect tonen voor anderen in alles wat je doet, betaalt zich terug in we-
derzijds respect en vertrouwen.

Werken aan jezelf zorgt ervoor dat je de beste versie van jezelf aan anderen kunt geven. Door de focus te rich-
ten op zaken die belangrijk zijn voor de waarde die je bijdraagt, lever je kwaliteit i.p.v. middelmatigheid.

Karaktervorming, respect en vertrouwen zijn thema’s die steeds weer terugkomen in de boeken van Covey. 
Het is de basis voor het optimaal functioneren van mensen. Vaak wordt gezegd dat succes niet afhankelijk is 
van wat je weet, maar van wie je kent. Beter is om te stellen dat succes afhangt van de duurzaamheid van de 
waarde die je aan anderen levert. Iedereen kan wel af en toe excelleren, maar dat kan je alleen duurzaam 
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(zonder jezelf en je omgeving te schaden), als je functioneert op basis van principes en waarden. Een morele 
en ethische basis voor je denken en doen is wat je een goed mens maakt

Waar gaat het over?
Miljonairs – en zelfs miljardairs – die grote maatschappelijk doelen hebben bereikt, worden daar geen betere 
mensen door. Geld is makkelijk, maar maakt niet per definitie gelukkig. Als je veel hebt, dan slaat ook de 
angst eerder toe om het weer kwijt te raken. Uiteindelijk heeft geen enkele ‘rijke stinkerd’ op zijn of haar graf-
steen staan “had ik maar harder gewerkt en minder integer geleefd”. De spijt van veel mensen op hun doods-
bed is dat ze te weinig aandacht hebben besteed aan hun familie en vrienden. Teveel focus op werk en suc-
ces, te weinig op een goed leven. Teveel ego en te weinig inzet voor de maatschappij.

Heb je weinig te verliezen, maar wel goede relaties met anderen, dan ben je eerder gelukkig en kan je blij zijn 
met elke kleine vooruitgang.

Iemand die het vanzelfsprekend vindt om goed werk te leveren en daar voldoening aan beleeft, wordt geres-
pecteerd. Met een dergelijke instelling neem je ook makkelijk afscheid van anderen die dat respect niet wen-
sen te geven, omdat ze alleen willen nemen van anderen.

Hoe werk je aan je kwaliteiten, je ‘Primary Greatness?
Formuleer – op papier – je persoonlijke missie met jouw visie op je leven. Hoe wil je bijdragen aan het welzijn 
van je gezin, organisatie, community, etc. Schrijf een intentieverklaring die gebaseerd is op onveranderlijke 
principes.

Kortetermijndenken wordt belangrijker dan investeren voor verantwoorde langetermijnoplossingen. Vaak 
wordt de complexiteit van de onderlinge afhankelijkheid in veel processen versimpeld naar een beperkt aan-
tal keuzes, waarbij men nadelige neveneffecten als onvermijdbaar goedpraat. Het geeft aanleiding tot een 
zwart-witwereld die uitgaat van schaarste in plaats van samen duurzame rijkdom voor meer mensen te creë-
ren. In termen van schaarste denken geeft een winnen-verliezen mentaliteit. Uitgaan van overvloed betekent 
dat er voor iedereen genoeg is.

Ook andere afwegingen zijn van belang.

• Met een principe als loyaliteit val je nooit iemand achter diens rug af, je praat niet – en zeker niet ne-
gatief – over mensen als die er niet bij zijn.

• Als je geen onderscheid kan maken tussen urgentie en belangrijkheid, dan kan je hard werken aan de 
verkeerde zaken en maak je geen voortgang.

• Door bezig te zijn met jouw oplossingen (en aan je eigen benadering vast blijven houden) in plaats 
van creatief samenwerken met anderen, mis je mooie kansen op synergie (samenwerken zonder 
ego).

Great minds discuss ideas.
Average minds discuss events.
Small minds discuss people.
Eleanor Roosevelt
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Werken aan je Primary Greatness doe je elke dag. Je kan niet op je lauweren rusten. Elke dag probeer je waar-
de te leveren aan anderen. Je bent zo goed als je laatste prestatie. Niet om te ‘scoren’ maar om van jezelf te 
kunnen houden.

Respect en vriendelijkheid
Sommige mensen met veel maatschappelijk succes nemen de tijd om ook vriendelijk en respectvol om te 
gaan met mensen aan de zogenaamde onderkant van organisaties. Het is een erkenning dat ook die een bij-
drage leveren. Zoals een Amerikaanse president vroeg aan een schoonmaker op een NASA raketbasis, “Hallo, 
wat is jouw werk hier?”, waarop de schoonmaker antwoordde “Ik help mee om mensen op de maan te zet-
ten”. Dat soort instellingen zorgt ervoor dat je kwaliteit levert in alles wat je doet, omdat je het hogere doel 
en jouw bijdrage als zinvol ziet. Een straatveger of een groenverzorger die zegt “Ik hou de stad mooi” heeft 
meer tevredenheid en geluk in het leven dan iemand die alleen klaagt over het zware werk en de lage inkom-
sten.

Benjamin Franklin was één van de grote voorbeelden voor Stephen Covey. Niet voor niets zocht Covey later 
aansluiting bij ‘Franklin Quest’ dat het gedachtegoed van Franklin uitdraagt. Franklin Quest verzorgde trainin-
gen in time management en verspreide organisatorische principes via de beroemde Franklin Planner agenda. 
Uit de samenwerking ontstond het huidige bedrijf FranklinCovey.

Een uitspraak van Benjamin was dat hij altijd zijn best deed om niet dogmatisch over te komen. Nooit drong 
hij zijn mening op, maar onderbouwde adviezen op een feitelijke basis en bood die als suggesties voor oplos-
singen aan. Hij merkte op dat hij daardoor veel meer invloed had op anderen die ook vaak bewust zijn bijdra-
ge zochten. Door nooit te stellen dat hij iets beter wist dan een ander, had hij uiteindelijk veel meer invloed 
dan iemand die zijn wil probeert door te drijven.

12 hefbomen voor je grootste prestaties
Covey geeft een aantal principes aan die je als hefbomen kan gebruiken om op een duurzame manier te wer-
ken aan je Primary Greatness. Door deze toe te passen, maak je indruk op anderen en heb je invloed door 
een goed voorbeeld i.p.v. overwicht (door positie of bezittingen). Sommige lijken te overlappen maar uit de 
voorbeelden die hij geeft blijken de nuances waarmee je kunt werken aan effectiever functioneren.

Werken aan jezelf
• Integriteit: Leven volgens je principes. Bescheidenheid past hierbij, dring je principes niet op aan an-

deren, maar geef enkel het goede voorbeeld.

• Bijdrage: waarde leveren voor anderen en de maatschappij.

• Prioriteit: Weten wat belangrijk is. Let op: Prioriteit enkelvoud! Eén ding tegelijk doen met volledige 
focus, niet multi-tasken.

Relaties
• Opoffering: Je eigen gemak hoeft niet altijd voorop te staan. Sommige dingen doe je voor anderen, 

ongeacht wat het voor jezelf betekent.

• Dienstbaarheid: Waterdrager zijn voor anderen is geen ondergeschikte rol, als je gelooft in de doel-
stellingen.
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• Verantwoordelijkheid: Neem voor al je keuzes de volledige verantwoordelijkheid. Je schiet er niets 
mee op om omstandigheden of anderen als oorzaak aan te geven.

• Loyaliteit: Nooit kritiek uiten op iemand zonder dat die persoon erbij is. Anderen nemen aan dat je 
het over hen ook achter hun rug om doet. Spreek mensen direct aan, vraag om opheldering i.p.v. een 
mening te poneren.

• Wederkerigheid: Doe iets spontaan voor anderen. Niet om een tegenprestatie te verwachten, je weet 
snel genoeg wat je hebt aan degenen die zelfs geen “Dank je wel” zeggen.. Door je constructieve hou-
ding komen genoeg anderen jou weer tegemoet. Je kan dit ook Karma noemen.

Groei
• Diversiteit: Zoek niet alleen mensen die jouw instelling delen (echokamer, groepsdenken, vernau-

wing, etc.). Zoek alternatieve meningen, andere culturen, divergerende instellingen om jouw ideeën 
en (vaak onbewuste) veronderstellingen te testen.

• Zelfontwikkeling: Werk aan jezelf. Wees je bewust wat de principes zijn waarop je je karakter bouwt. 
Trek dat door naar de waarden die je belangrijk vindt. Bepaal je missie in het leven die je betekenis en 
doelstellingen tot uiting brengen.

• Onderwijzen: Geef wat je leert door aan anderen. Niet als dogmatische waarheden, maar als zinvolle 
kennis waarover anderen zich kunnen informeren en een eigen inschatting van kunnen maken.

• Vernieuwing: Zorg dat je vaardigheden en (vak)kennis up-to-date zijn. De basis van je functioneren 
kan snel en onverwacht veranderen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Blijf bij 
of beter nog, geef zelf vorm aan jouw toekomstige waarde voor anderen.

Wat als je secundair succes toch belangrijker vindt?
Het nastreven van maatschappelijk succes is geen slecht doel, maar het kan een leeg succes worden als je 
niet de basis legt voor je denken en handelen in de ontwikkeling van je karakter. Conform de ‘7 eigenschap-
pen‘ is het belangrijk om eerst een overwinning op jezelf te behalen, of effectief met anderen samen te wer-
ken aan gemeenschappelijke doelen. Zonder principes en een integer karakter is je succes alleen uiterlijk ver-
toon. Het verklaart dat veel succesvolle mensen aangeven niet ‘gelukkig’ te zijn met bezittingen en faam. Het 
zijn sterke benen die de roem kunnen dragen.

Conclusie
Primair Succes (Primary Greatness) is een mooi boek dat je als een leidraad kan gebruiken naast de 7 eigen-
schappen voor effectiviteit. Het legt de basis voor karaktervorming en het vinden van een missie om vervul-
ling te vinden in je leven.
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8a. Een laatste interview met Stephen R. Covey

Aan het einde van Primary Greatness is een deel van één van de laatste interviews met Stephen Covey opge-
nomen. Hij was op dat moment achter in de 70 maar nog altijd volop bezig met allerlei projecten om zijn 
boodschap uit te dragen. In 2012 overleed hij op 79-jarige leeftijd aan de complicaties van een zware val met 
de fiets.

Een paar hoogtepunten:

• Om te kunnen leven met veranderingen, hebben wij principes nodig die niet veranderen. De conse-
quentie van het verwaarlozen van principes kan alleen maar zijn het op de klippen lopen van ons le-
ven.

• Natuurlijk worstel ik net als iedereen met de dagelijkse toepassing van de 7 eigenschappen. Het valt 
niet mee maar het is een uitdaging. Daarom maak ik mij zorgen als mensen zeggen dat ze 'het boek 
gelezen hebben', omdat ik bang en dat ze iets in mij zien dat niet strookt met de boodschap van wat 
ik schreef. Bovendien kunnen ze denken dat het lezen ze onmiddellijk effectief maakt. Hopelijk ziet 
men in dat je nooit klaar bent met de 7 eigenschappen (lees kwaliteiten).

• Waarom de 7 eigenschappen nog steeds van invloed zijn op het leven van mensen? Ik denk omdat ze 
zich daardoor kunnen richten op de beste versie van zichzelf en daarnaar willen en kunnen leven. De 
7 eigenschappen geeft mensen hun leven terug. Ze krijgen het vermogen terug om keuzes te maken.

• Na de uitvinding van de spiegel, raakten de mensen hun ziel kwijt. Ze maakte zich meer zorgen over 
hun voorkomen dan over hun eigenlijke zelf. Ze werden een product van een sociale spiegel. De kern 
van identiteit en waarde verplaatste zich naar buiten de persoon.
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9. Leven volgens de 7 eigenschappen

De moed om te veranderen...

Van het boek ‘The 7 habits of Highly Effective people‘ van Stephen Covey zijn miljoenen exemplaren verkocht 
in veel verschillende talen. Iedereen spreekt er met waardering over, maar… wie past het toe in zijn leven? 
Hoe kan je de 7 eigenschappen (en nummer 8!) toepassen op dagelijkse activiteiten in je leven? Is het niet ge-
noeg dat je er ‘heel effectief’ mee kan worden? Of is ‘effectief’ te vaag en heeft te weinig verbinding met de 
missie in je leven om vervulling te vinden?

Stephen Covey onderkende dit probleem en... schreef er een apart boek over: 'Living the 7 Habits'.
Dit zijn niet wat ‘research notities’, maar de ervaringen van mensen die volgens de 7 eigenschappen proberen 
te leven. Met wisselend resultaat, vallen en opstaan. Niet belerend maar concrete ervaringen en levensles-
sen.

De rest van dit hoofdstuk gaat niet over het boek “Leven volgens..” maar meer over een persoonlijke visie op 
het toepassen van de eigenschappen om persoonlijke groei te stimuleren.

Veranderen
Alles wat je je eigen wilt maken - als eigenschap wilt ontwikkelen - begint met de wens om te veranderen. 
Gewoontes hebben drie fases: de aanleiding, de actie en de beloning. 

Meestal denken we alleen aan de Actie en ergeren ons als we de gewoonte weer eens vergeten zijn. De oor-
zaak is meestal dat we een aanleiding (anker) missen die ons aanzet de de actie uit te voeren. Bovendien 
slaan we de beloning over, die het aanleren aantrekkelijk maakt, en willen juist 'streng zijn' voor onszelf. Maar 
een beetje geduld en begrip voor je onvolkomenheden is beter, ook wel 'zelfliefde' genoemd. Als je jezelf niet 
een beetje aardig vindt, en verandering blijft saboteren dan maak je groei en effectief zijn erg moeilijk.

7 Gewoontes, regels of eigenschappen?
Covey gaf zijn boek de titel ‘7 gewoontes…’ maar het betreft in feite  aantal ‘regels’ in je instelling en de om-
gang met anderen, regels die je aan moet leren als karaktereigenschappen. De 7 eigenschappen zijn niet zo-
maar wat trucjes die je aan moet leren, maar zaken die onderdeel van je manier van leven uit gaan maken. 
Daarom worden ze in vertaling meestal ‘eigenschappen' genoemd. Je bent effectiever als je gedrag deze ei-
genschappen weergeeft.

Gewoontes kan je aanleren, tot ze onderdeel van je gedrag worden. Maar ze betekenen niet per definitie dat 
je op de automatische piloot werkt (cruise control). Het is juist de bewustwording van je gedrag, die je op 
koers houdt. En daarnaast kan je de 7 regels gebruiken om gedrag van anderen in context te plaatsen en op 
die manier beter met hen om te gaan.
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Eigenschappen moet je ontwikkelen en kwaliteiten moet je kweken. Het zijn aspecten van persoonlijke groei 
die tijd, aandacht en energie vergen. Waarom begin je daaraan:

• Goede voorbeelden (inspiratie) kunnen je ertoe aanzetten.
• Het verlangen om je aan ongewenste situaties te ontworstelen, van traumatische tot gebrek aan le-

vensvreugde.
• Een hang naar erkenning dat ook vaak materialistische doelen aantrekkelijk maakt; een potentiële 

valkuil.

Effectief

Even terug naar ‘effectief’. Je hebt een missie en doelen in het leven. Formuleer en schrijf ze op om ze con-
creet te maken. In je missie wil je effectief zijn om resultaten te kunnen boeken. En goede eigenschappen hel-
pen veel om effectief te zijn. Zo simpel kan je het stellen.
Toepassen is de uitdaging. De consequentie is veranderen, groeien en een ontwikkeling doormaken met de 
groeipijnen die daarbij horen.

Karakter, individu en samenwerking
Covey trekt ook van leer tegen de cultus van het ‘individu’ en het ego dat eraan verbonden is. Die individua-
listische instelling wordt aangemoedigd door de westerse cultuur in veel verschillende uitingen. Het ideaal 
van de vrijbuiter die zijn eigen weg gaat, wordt in veel Hollywood films en spannende boeken verheerlijkt.

De realiteit is anders dan onafhankelijk individualisme, juist constructief samenwerken zou het ideaal moeten 
zijn. Maar dat levert alleen brave films op die iets minder populair zijn, hoewel de Brady Bunch en Little hou-
se on the prairie het toch aardig deden.

Evolutiedeskundigen weten inmiddels dat Darwin's principe van 'survival of the fittest' verkeerd begrepen is. 
Homo sapiens floreert juist, omdat 'survival of the friendliest' cruciaal is gebleken. Wij mensen zijn succesvol, 
omdat wij kunnen goed samenwerken in het nastreven van gemeenschappelijke doelen. In tegenstelling tot 
'strijd' is 'coöperatie' het sleutelwoord. Wij bereiken succes, omdat de betrokkenen de focus hebben op het 
resultaat en tijdens het proces effectief samenwerken.

Je kan stellen dat karakter een niveau dieper ligt dan de persoonlijkheid die je aan de buitenwereld toont. 
Werken aan je karakter in het kader van Persoonlijke Groei (PG) is veel moeilijker dan alleen prettiger en ef-
fectiever met anderen omgaan. Het betreft je instelling, waarden en principes, die je leven richting geven.

Twee niveaus
De groei volgens het model van de 7 eigenschappen heeft twee niveaus:

1. De private overwinning waarmee je een beter mens wordt en groeit van afhankelijk (van de willekeur 
van anderen) naar onafhankelijk.

2. Een publieke overwinning in het naadloos samenwerken met anderen mensen en de ontwikkeling 
van onafhankelijkheid naar nauwe interpersoonlijke samenwerking.

Let op, dat Covey het niet heeft over succes maar over het effectief zijn in je persoonlijke kwaliteiten, je sa-
menwerking met anderen en het nastreven van doelen. Succes behoort een definitie te zijn die vanuit jezelf 
komt en niet gebonden aan externe statussymbolen. In feite legt hij er nog een flinke schep bovenop, want 
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effectief heeft bij hem de betekenis van waardevol zijn. En de uiteindelijke stap is ‘significant’. Met dat laatste 
kom je op de betekenis van je leven en met name je bijdrage aan anderen.

Principes
De principes die je als leidraad door je leven laat lopen, zijn voor Covey ook heel belangrijk. Welke principes 
hou jij aan? Heb je daar wel eens over nagedacht? Echt stap voor stap jezelf afvragen wat je mentale en mo-
rele kompas is? Welke principes zijn het belangrijkst voor jou?

Benjamin Franklin werkte aan zichzelf door een set van 13 deugden (de toepassing van principes en waarden) 
die hij fundamenteel vond telkens te doorlopen. Waarom 13? Elke week concentreerde hij zich op een speci-
fieke toepassing die hij wilde verbeteren. In een jaar doorliep hij de set dan 4 keer. Hij keek elke ochtend naar 
de waarde die hij voor de dag toe wilde passen en hield er elke avond een korte reflectie over. Daarbij noteer-
de hij niet of hij er in geslaagd was, maar waar hij nog tekort schoot. Zelf kan je dat ook doen door het te inte-
greren in je ochtend- of avondritueel. 
Psychologen weten inmiddels dat het concentreren op wat goed gaat motiverender werkt dan letten op te-
kortkomingen, maar intentie van Franklin was zelfdiscipline (wat moeilijker op te brengen is). In de Stoïcijnse 
avond reflectie kijk je naar wat je goed deed, wat beter kan en hoe je de beste versie van jezelf kan zijn.

Principes, waarden en deugden
Waarden en principes hebben een belangrijke rol als instelling voor het leven en met name bij het omgaan 
met anderen. Maar ook voor organisaties zijn ze van toepassing.

Wat is het verschil tussen deze begrippen?

• Principes zijn universele wetten en waarheden (ethische zaken en hoe we ons gedragen). Ze dienen 
als anker wanneer zaken met elkaar in conflict zijn.

• Waarden zijn overtuigingen over subjectieve eigenschappen en idealen (trouw, dapper, ijverig, etc. 
maar ook negatieve zaken). Ze geven ons vertrouwen om ons uit te drukken.

• Deugden zijn de expressie van principes en waarden in gedrag. Ze zijn de ankers voor gewoontevor-
ming tijdens veranderprocessen.

Waarden kiezen
Er zijn verschillende oefeningen om je waarden te bepalen. Meestal gaan die uit van een lijst van tientallen 
tot meer dan 100 waarden waaruit je 5-10 belangrijke waarden kan kiezen. De overige waarden kan je ook 
zinvol vinden, maar het gaat erom waar voor jou het zwaartepunt ligt. Die top 10 kan je vaak samenvatten tot 
een meer overzichtelijke top 5. Of je kan een aantal hoofdwaarden kiezen met daaronder een aantal die je er-
aan verbonden acht (bv. moed met daaronder discipline).

Je kan lijsten schrijven en er nummers achter zetten, of het digitaal doen. Wat voor veel mensen makkelijk 
werkt is om met notitieblaadjes (post-it) te werken waarmee je snel en makkelijk kan schuiven.

Vervolgens kan je voor elk van de waarden die het beste jouw instelling in het leven vertegenwoordigen een 
korte omschrijving maken. Daarin beschrijf je hoe je dat wil uitdragen in je dagelijks gaan en staan. Je kan de 
waarden ook gebruiken om te omschrijven hoe je ze al toepast binnen de diverse rollen die je hebt in je le-
ven. Die rollen zijn partner, ouder, familielid, vriend, werknemer/gever, leider, etc. Naast de huidige toepas-
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sing van de waarde kom je ook tot een bewustwording over hoe je zou willen zijn volgens de waarden die je 
het meest aanspreken.

Het probleem bij het uitgaan van lijsten met waarden (woorden) is dat je ze niet in context ziet. Elk woord kan 
voor jou ook een subtiel andere betekenis hebben in verschillende context. Daarom wordt als alternatief aan-
geraden om uit te gaan van jouw ervaringen of anderen om hun positieve ervaringen te vragen.

• Wanneer was je het meest gelukkig en waarom?
• Wanneer was je het meest trots op jezelf?
• Wat gaf je het meest vervulling en tevredenheid?
• Welke waarden kan je opmaken uit de antwoorden op deze vragen. Hoe voel je je bij afwegen van 

waarden en wat is je rationeel om ze te kiezen?
Breng het aantal waarden dat je op deze manier bepaald hebt terug tot 3-5. Minder waarden geven een ster-
kere focus, meer waarden zorgen voor onduidelijkheid. Je mag best meer waarden hebben, maar groepeer ze 
dan onder degenen die het meest belangrijk voor ze zijn. Sorteer ze ook op volgorde van belangrijkheid zodat 
je daarop kan teruggrijpen bij het maken van beslissingen.

De derde mogelijkheid is om je af te vragen:
• Wat de normen en waarden zijn die je uit je opvoeding hebt meegekregen? 
• Wat zou je aan je kinderen en anderen (bv. als leider) door willen geven? 
• Wie en wat heeft jou beïnvloed en waarom (rolmodellen en gebeurtenissen)? 
• Welke waarden gebruik je om belangrijke beslissingen te nemen (meer dan of het goed is of voelt 

voor jou)?
• Wie zijn je beste vrienden (en waarom)?
• Hoe reageer je op tegenslagen en meevallers?
• Hoe behandel je mensen in jouw directe omgeving?

Goed nadenken over dit soort zaken en antwoorden opschrijven kan heel verhelderend werken. Dat doe je 
niet even in een half uurtje. Schrijf het op, lees het na, slaap erop en probeer het af te ronden na een paar 
dagen. 

Een grondige benadering is o.a. te vinden op lifevaluesinventory.org.

Een reeks van stappen en beslissingen

Je overtuigingen worden je gedachten,
Je gedachten worden je woorden,
Je woorden worden je daden,
Je daden worden je gewoontes,
Je gewoontes worden je waarden,
Je waarden worden je bestemming (lot).

Soms kan het beter zijn om je lot in eigen handen te nemen en van beneden naar boven te werken om daar 
terecht te komen waar je wilt zijn.

Ieders waarden zijn verschillend, als een vingerafdruk. Ook al heb je grotendeels dezelfde waarden als iemand 
anders, je volgorde van belangrijkheid kan verschillen. Van mening verschillen over waarden is vaak een on-
derliggende oorzaak van conflicten. Je lijkt dan te twisten over een feit, maar het probleem zit hem vaak in de 
waarden die wel of niet toegepast worden.
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Het is goed om je waarden regelmatig door te nemen. Nadat je ze hebt opgeschreven zou je ze het beste elke 
dag een keer door kunnen lezen om vers in het geheugen te hebben, hoe je ze kan toepassen voor beslissin-
gen. Daarna wekelijks of maandelijks doornemen en aanpassen waar nodig. Hou je waarden levend in je ge-
dachten en stem er de deugden op af die je goede gewoontes trainen.

Toepassen is groeien
De boeken van Covey alleen ‘lezen’ is niet genoeg. Het herhalen van de boodschap van Covey en van o.a. de 
Stoïcijnen is te vergelijken met het lezen in de Bijbel. Het is nodig om de boodschappen steeds weer te herha-
len om ze goed te begrijpen en je in te prenten. En als je echt gelooft in het goede dat deze werken brengen, 
dan moet je de lessen en wijsheden ook concreet in de praktijk toepassen.

Je kan beginnen met een dagelijkse reflectie over de eigenschappen en hoe je die kan toepassen in je leven. 
Schrijf elke dag een paar zinnen over de betekenis van de regel in je eigen leven en actiepunten om de les toe 
te passen. Je kan – zeker in het begin – ook terugdenken aan problemen uit het verleden die mogelijk voort-
kwamen uit het niet volgen van de 7 regels. Denk na en schrijf korter of langer over elke eigenschap. En niet 
alleen als overweging, maar hoe je het concreet gaat toepassen. Door personen en projecten op te nemen in 
je reflectie over de eigenschap voor die dag, koppel je ze aan taken en ervaringen in je dagelijkse leven.

Je kan de eigenschappen opnemen van 1 t/m 6 voor de maandag t/m de zaterdag. En #7 dan? Is die voor de 
zondag? Nee, het ‘aanscherpen van je zaag’ (kennis, inzichten  en vaardigheden verbeteren) is iets dat je elke 
dag moet doen. Vergelijk het met een vakman die elke dag zijn gereedschap in goede conditie moet houden 
om goed werk te kunnen leveren. Het neemt niet zoveel tijd als het een (korte) dagelijkse gewoonte is.

Een apart groei-journaal dat je voor een periode bijhoudt kan goed helpen om de eigenschappen bewust te 
ontwikkelen. Dat groei-journaal kan je eens per jaar een paar weken of langer bijhouden, of zo vaak als je er 
behoefte aan hebt.

In je avondritueel kan je dan nagaan wat de redenen voor succes of falen waren. Deze evaluatie leert je waar-
om je afgeweken bent van het voornemen om de eigenschap toe te passen. Dat is ook belangrijk, want de 
weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Je leert ervan door je bewust te zijn van de redenen, 
waarom je het voornemen niet hebt uitgevoerd. Misschien heb je meer herinneringen nodig.

Bewust
Bewust zijn of bewust worden is het basisprincipe van PG. Dwing jezelf om bewustwording te ontwikkelen 
van de zaken in je leven die je wilt veranderen. Maak die herinnering zichtbaar met iets dat je door de dag 
telkens weer tegenkomt. Het is de spreekwoordelijke knoop in je zakdoek.

• Plak een sticker op de achterkant van je telefoon.
• Doe een polsbandje of elastiekje om
• Neem een tatoeage (of mantra woord) aan de binnenkant van je pols, probeer het eerst met ball-

point!
• Een label op je favoriete pen of op je toetsenbord of de rand van je beeldscherm
• Een rubriek in je dagboek of een apart groei-journaal.
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Je hebt geen ‘motivatie’ nodig om principes en waarden een fundamentele plaats in je leven te geven. Er is 
alleen helderheid nodig over de redenen waarom je ze wil volgen. Je wilt zelf blij zijn in de rol die je vervult 
voor andere mensen, je wilt liefde en licht in je leven en je wilt dingen bereiken die waarde hebben voor an-
deren en voor jezelf. Dat moet genoeg inspiratie geven.

Concentreren op 1  eigenschap

Als alternatief voor elke dag een eigenschap kan je ook een week lang reflecteren over één van de eigen-
schappen en die proberen toe te passen binnen aspecten van je leven. Kijk wat een eigenschap kan beteke-
nen voor je rol als partner, als opvoeder, als familielid, als vriend, kennis of buur, als medewerker en collega. 
Ga na wat voor jou belangrijk is in je leven en waar je aan wil werken.
Deze aanpak kan je ook toepassen binnen het weekschema door vooruit te plannen op welk aspect van je le-
ven je de eigenschap van die dag wil toepassen.

Aanscherpen, sterke en zwakke punten
Het ‘aanscherpen’ is werken aan jezelf, zodat je beter kan functioneren, niet alleen qua vaardigheden maar 
ook als mens in de ruimste zin van het woord. Werk regelmatig aan kwaliteiten van zelfbewustzijn tot com-
passie, en van hogere waarden tot waardering voor kleine alledaagse zaken.

Je kan werken aan je tekortkomingen, maar doe dat niet uitsluitend. Het is beter om te werken aan je sterke 
punten en daar het volledige rendement uit te halen. Je hoeft je zwakke punten niet te verwaarlozen, maar 
de realiteit is helaas dat je op die fronten vaak hooguit middelmatigheid kan bereiken, terwijl je op het gebied 
van je krachten veel verder kan komen. Een gebied waarop je waarde aan anderen kan bieden, kan ook zon-
der bijzondere inspanning je (vermeende) tekortkomingen compenseren.

Conclusies en Actie
Er gebeurt niets totdat er iets in beweging komt.
Albert Einstein

Groeien doe je alleen door actie. Denken, wensen en verlangen zijn in termen van de filosofie van Stephen 
Covey alleen ‘1e scheppingen’, waarin zich een idee vormt en je erover nadenkt. Opschrijven wat je bezig-
houdt is een volgende stap. De actie die je onderneemt om het te implementeren is de ‘2e schepping’ waar 
het concept daadwerkelijk gestalte krijgt.

Helaas is actie geen garantie voor succes maar ook dat is geen probleem. De beste instelling die je jezelf kan 
aanleren is dat ‘fouten’ maken feedback geeft. Alles wat er misgaat kan een leermoment voor je zijn. Jezelf 
verwijten maken helpt niet. Het is beter om de fout niet nogmaals te maken door zorgvuldiger te werken of 
door een andere benadering te kiezen. Zoals Einstein zei, “telkens hetzelfde doen en andere resultaten ver-
wachten is waanzin”. En wij mensen zijn inderdaad een beetje gek of op zijn minst vreemd.
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Filosofie
Als de filosofie van Covey je aanspreekt, dan kan je beginnen om er elke dag in je dagboek met reflecties over 
na te denken. Focus op de 6 eigenschappen. Pas daarnaast elke dag iets actief toe dat met eigenschap 7 (aan-
scherpen) te maken heeft. Na een paar weken of maanden kunnen deze reflecties steeds meer concrete ac-
ties worden om actief toe te passen.

Begin met eigenschap #1, Proactief zijn. Wacht niet tot je motivatie voelt om wat te verbeteren maar begin 
bewust met proactief zijn. Dit is niet voor niets de eerste eigenschap die je aan moet leren! En om een ‘ge-
woonte’ te worden moet je het elke dag doen en niet wanneer je er zin in hebt.

De 7 eigenschappen zijn een basis. Voeg er je eigen creativiteit aan toe. Verbeelding is krachtiger dan geheu-
gen. Het boort mogelijkheden aan tot in het oneindige. Geheugen is beperkt tot ervaringen uit het verleden 
en daarmee eindig. Gebruik je verbeelding, dromen en creativiteit bij het maken van je beslissingen om er 
zelfbevestigende voorspellingen van te maken. Ons onderbewustzijn grijpt ervaringen en mogelijkheden aan 
om dromen uit te laten komen.
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10. Ideeën machine voor de 7 eigenschappen
Het concept van de Idea Machine komt van James Altucher die het toepast om creativiteit te trainen. Elke dag 
schrijf je voor uiteenlopende problemen of situaties (minimaal) 10 oplossingen op. Die hoeven niet allemaal 
van wereldklasse te zijn, maar gewoon jouw idee om allerlei oplossingen te vinden. Het is een vorm van 
brainstormen met jezelf.

Deze aanpak heeft WellNed ook toegepast voor Stephen Covey’s '7 eigenschappen'.

Hieronder staan - voor elk van de 7 eigenschappen - 10 mogelijkheden (in willekeurige volgorde) om deze in 
de praktijk toe te passen.

Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

1. Proactief te zijn
Als je iets wilt bereiken dan moet je initiatieven nemen. Maar ook in een ondergeschikte rol kan je veel zaken 
aandacht geven en voorbereiden, voordat er over je tijd wordt beslist. Anticipeer op wat er van je verwacht 
wordt.

1. Initiëren geeft meer kans op controle of beïnvloeden dan afwachten en reageren op de initiatieven 
van anderen

2. Ruim op en (re)organiseer voordat het een rommeltje wordt (in kleine en grote zaken)

3. Reageer niet alleen op je weegschaal maar neem een bewust besluit om gezonder te eten en te le-
ven, en onderneem actie (boodschappenlijstje)

4. Verbeter je slaap voordat vermoeidheid een probleem wordt (digital sunset, etc.)

5. Vraag je partner regelmatig wat hij/zij wil, ook in ‘kleine’ dingen

6. Maak elke avond een plan voor de volgende dag i.p.v. je dag te laten regeren door de wensen van an-
deren (berichten, telefoon, etc.)

7. Evalueer wat je doet, voordat anderen je confronteren met onopgemerkte fouten of gemiste kansen

8. Geef mensen een compliment voor hun inspanningen (met name bij hulp) en de kwaliteit van hun 
werk, ook terwijl ze er mee bezig zijn; toon dankbaarheid en ga niet uit van vanzelfsprekendheid

9. Betaal je rekeningen op tijd, zodat je geen boetes krijgt

10. Hou bewust regelmatig contact met je cirkels en wacht niet tot iemand zegt “Ik hoor zo weinig meer 
van je”.

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

2. Beginnen met oog voor het doel (End in mind)
Bij elke actie kan je de vraag stellen wat je wilt bereiken. Het Waarom is dan meestal ook direct duidelijk. Zo 
werk je met de juiste focus naar je doel toe.

1. Evalueer je kortetermijndoelen (dagelijks/wekelijks/maandelijks) en je middellangetermijndoelen 
(kwartaal/jaar) maandelijks

2. Wees specifiek en realistisch over je doelen, vaagheid en wishful thinking leidt tot vage acties en mid-
delmatigheid

3. Neem elke dag even tijd om je bewust te zijn, Waarom je iets doet

4. Maak voortgang, kleine overwinningen motiveren en houden je op koers; programmeer ‘kleine win-
sten’ bewust in om op snelheid te komen, en beloon jezelf (met mate)

5. Begin gewoon met nieuwe dingen en denk er niet alleen over na, maar weeg wel goed af, of je er tijd 
voor hebt, of wat je er voor kan/wil opofferen

6. Wees selectief en beperk je tot de dingen die haalbaar zijn (binnen de beschikbare kennis, tijd en 
energie), en besteed andere zaken uit

7. Volg je eigen plan, niet alleen de agenda van anderen

8. Help anderen en wees dankbaar voor de hulp die je zelf ontvangt

9. Evalueer periodiek of werken aan je eigen doelen vervulling geeft en stel je plannen bij waar nodig

10. Wees je bewust van wat je op wilt/kan geven om je doelen te bereiken.

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

3. Hoofdzaken eerst (First things first)
Maak voor jezelf duidelijk welke zaken het meest belangrijk zijn voor het behalen van je doelstellingen. Daar-
door weet je vanzelf wat je het eerst aandacht moet geven. Als je prioriteiten expliciet omschreven zijn, dan 
heeft afleiding minder kans.

1. Prioriteiten zijn af te leiden uit de afweging van je doelstellingen/missie en je taken/verantwoordelijk-
heden

2. Als prioriteiten en urgentie voornamelijk door anderen bepaald worden, dan ben je niet voldoende 
proactief geweest, of je hebt je verplichtingen laten versloffen

3. Meten is weten!; evalueer prioriteiten op de lange termijn (een jaar of meer), korte termijn (maand 
tot kwartaal) en wekelijks (bij de nieuwe weekplanning)

4. Het afhandelen van de juiste prioriteit is een beloning op zich in de zinvolle voortgang die je maakt

5. Wees je bewust van afleidingen die doorgaans niet jouw prioriteiten maar die van anderen zijn

6. Pas je ‘vision board’ regelmatig aan om het actueel en levendig te houden

7. Hou zoveel mogelijk vaste tijden aan voor planning en evaluatie om het als gewoonte aan te leren; 
een vaste dag(deel) van de week/maand

8. Na de bepaling van de prioriteiten werk je de details uit van de benodigde acties, zodat je een goede 
focus krijgt op de stappen die je moet ondernemen; details die je in 15-30 minuten kan afhandelen 
geven je focus

9. Zorg voor een dashboard (overzicht) van je activiteiten dat je voortgang aangeeft; momentum geeft 
motivatie

10. Wees je ervan bewust dat ‘geen vooruitgang’ door gebrek aan het stellen van prioriteit in feite ‘ach-
teruitgang’ is.

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

4. Win-Win (alle betrokkenen winnen of No Deal)
In onderhandelingen gaat het meestal om ‘winnen’. En ‘waar twee ruilen moet één huilen’. Ga ervan uit dat 
er oplossingen te vinden zijn om alle betrokkenen voordeel te gunnen van gemaakte afspraken.

1. Als alle betrokkenen winst willen behalen dan is het goed om te beginnen met optimaal begrip van 
elkaars wensen en standpunten

2. Laat de geijkte oplossingen even liggen en probeer creatieve oplossingen te verzinnen die je bv. klein-
schalig kan uitproberen

3. Vraag proactief om samenwerking en vermijd langs elkaar heen werken met alleen aandacht voor het 
eigen belang

4. Toon de bereidheid om naar gemeenschappelijke oplossingen te zoeken

5. Gun anderen evenveel succes als jezelf en laat dat merken

6. Laat het verlangen los om alles te beheersen en lever een bijdrage met begrip en een behulpzame in-
stelling

7. Toon respect en waardering voor anderen om bereidwilligheid tot samenwerking te stimuleren; een 
bescheiden opstelling en gevoel voor humor bevorderen een prettige interactie

8. Maak de oplossing groter dan het (tijdelijke) probleem om tot langetermijnoplossingen te komen die 
een hoger rendement hebben

9. Oplossingen met alleen winnaars zijn meestal geen gedetailleerde afspraken met veel speciale clausu-
les (zoals politieke verdragen). Ze zijn gebaseerd op gemeenschappelijke principes, onderling vertrou-
wen en de intentie om details in goed overleg op te lossen.

10. Stel ‘No deal’ (geen oplossing) voor als er geen bereidwilligheid is om tot een win-win oplossing te 
komen; sluit ‘zero sum’ (winnaar=+1, verliezer=-1) oplossingen bij voorbaat uit, tenzij het een tijdelij-
ke of noodoplossing is.

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

5. Begrijpen voor begrepen worden (Understand before being Understood)
Hiervoor is ‘empathisch luisteren’ nodig. Hou eigen wensen en opinies voor je tot je goed begrijpt wat de an-
der wil bereiken. Gebruik de talking stick methode (om de beurt spreken en niet interumperen) om open 
communicatie te bevorderen.

1. Geef anderen optimaal een kans om hun perspectief en hun intenties aan jou kenbaar te maken, 
voordat je met je eigen verhaal komt

2. Toon oprechte interesse voor de wensen en behoeften van anderen

3. Probeer om meer te observeren en te begrijpen dan te beïnvloeden

4. Leer over de wereld om je heen om deze beter te kunnen begrijpen en waarderen

5. Vervang opinies (veronderstellingen en vooringenomenheid) door kennis van structuren, patronen en 
feiten

6. Oefen bescheidenheid door anderen om hun mening te vragen, ook wanneer je al een deel van de 
antwoorden weet

7. Een open geest is ontvankelijk voor meer signalen dan een gesloten geest

8. Je perspectief en behoeften kunnen overeenkomen met die van anderen, maar sta niet te snel klaar 
met een conclusie; luister goed en koppel eerst hun eigen formulering terug en geef pas daarna jouw 
interpretatie van hun wensen

9. Stel intelligente en geïnformeerde vragen aan anderen om hun begrip van hun wensen te verdiepen 
en ondertussen je begrip van mensen en zaken te vergroten

10. Doe je voordeel met oplossingen die anderen al gevonden (en getest) hebben i.p.v. je eigen oplossin-
gen voorop te stellen.

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

6. Synergie (Versterkende samenwerking)
Gebruik de kracht van versterkende samenwerking om te komen tot opties waar jij en de ander niet aan 
dachten, maar waar je samen wel opkomt. “Out of the box’ en de Energie van Synergie.

1. Begin met eigenschap #5 (Begrijpen voor begrepen worden) en bouw daarop voort om via win-win 
(#4) tot een open en resultaatgerichte (#2) samenwerking te komen zonder ego’s die in de weg zitten

2. Vraag actief om samenwerking (”Ik wil heel graag met jou samenwerken aan … omdat … ik jouw input 
respecteer/jouw kennis en inzicht op prijs stel”, etc.)

3. Laat je eigen agenda even los en bouw samen met anderen een nieuwe neutrale agenda met bredere 
doelen (voor de organisatie en doelgroepen)

4. Wees proactief door Synergie te initiëren i.p.v. het passief te verwachten van anderen

5. Pas Synergie toe in alle rollen in je leven, zodat het een eigenschap wordt

6. Accepteer Synergie als een meer natuurlijke manier van handelen dan de drijfveren van je ego of ex-
terne eisen

7. Stel je dienstbaar op voor het proces van samenwerking en geef je beste kwaliteiten aan de gezamen-
lijke inspanning

8. Synergie is heerlijk om te ervaren, en kan jou en anderen het vertrouwen en de energie geven om de 
samenwerking te blijven verbeteren en elkaars kwaliteiten steeds meer te versterken

9. Steun en versterk de bijdragen van anderen in plaats van alleen onvolkomenheden te zien

10. Begin met een open geest, brainstorm (op de juiste manier) en sluit geen oplossingen uit, ook al lij-
ken die in eerste instantie onmogelijk.

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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Voorbeelden van het toepassen van de 7 eigenschappen (Idea machine)

7. Scherp blijven (Sharpen the saw)
Je vaardigheden zijn een gereedschap om je werk goed te kunnen doen. Hou die op peil om te kunnen blijven 
voldoen aan de eisen die aan je worden gesteld. Probeer te groeien in de rollen die je hebt of krijgt.

1. Studeer op vaste tijden om er een gewoonte van te maken; klein beginnen en de vaart erin houden

2. Stel concrete doelen voor studie; waarom, wat en wanneer

3. Een studieplan (wat, volgorde en wanneer op de lange en korte termijn) helpt om de vaardigheden 
en kennis paraat te hebben, wanneer je ze nodig hebt

4. Doe een korte meditatie of tukje (’Napucinno’, koffie en dan even rusten tot de cafeïne begint te wer-
ken), voordat je met studeren begint

5. Leer gevarieerd, niet alleen diep in een enkel onderwerp maar breder, zodat je principes uit andere 
disciplines vernieuwend kan toepassen

6. Maak gestructureerde notities en neem ze door of werk ze uit (je eigen visie op de besproken zaken)

7. Kies onderwerpen die je nodig hebt, zodat je kan toepassen wat je geleerd hebt, dat motiveert meer 
dan abstracte toepassingen

8. Kies een (aantal) vaste toepassing(en) voor het geleerde, zodat je niet steeds een nieuwe testcase 
moet verzinnen

9. Leer zaken ‘op tijd’ en niet alleen ‘voor het geval’ je de kennis ooit nodig hebt, want het direct con-
creet toepassen van nieuwe kennis heeft altijd de voorkeur boven vergaren en niet toepassen

10. Leg aan anderen uit wat je geleerd hebt om je begrip ervan te verdiepen, alleen al de basisprincipes 
kunnen hiervoor genoeg zijn

Bedenk jouw eigen 10 manieren om deze eigenschap te doorgronden en te trainen.
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11. Citaten van Stephen Covey
Stephen Covey wordt veel geciteerd door auteurs van boeken en blogs. Zijn boeken bevatten opmerkelijke 
uitspraken en het is geen wonder dat anderen ze aanhalen om hun eigen teksten te ondersteunen.

Hieronder een bloemlezing van een aantal citaten die mij persoonlijk treffen:

Karakter / Persoonlijkheid
• The only person I know is the person I want to be.

• False integrity means your security still lies outside yourself.

• Between stimulus and response, there is a space where we choose our response.

• If I really want to improve my situation, I can work on the one thing over which I have control - my-
self.

• People need to be emotionally secure to arrive at a common vision.

• Be a light, not a judge. Be a model, not a critic. Be a part of the solution, not the problem.

• Strength lies in differences, not in similarities.

• I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.

• It's not what happens to us, but our response to what happens to us that hurts us.

• Look at the word responsibility-"response-ability"-the ability to choose your response.

• We are free to choose our actions, . . . but we are not free to choose the consequences of these acti-
ons.

• Reducing children to a test score is the worst form of identity theft we could commit in schools.

Relaties
• At some time in your life, you probably had someone believe in you when you didn't believe in 

yourself.

• The test of the quality of any relationship is found in the little things of every day, the little courtesies, 
acts of kindness, the give- and- take in little moments.

• What one individual needs your dedication and devotion?

• We judge others by their behavior, ourselves by our intentions.

Vertrouwen
• Trust is the glue of life. It's the most essential ingredient in effective communication. It's the foundati-

onal principle that holds all relationships.

• Without trust, the best we can do is compromise.
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Gedrag
• You can't talk your way out of a problem you behaved your way into!

• You can learn great things from your mistakes when you aren’t busy denying them.

• Habit is the intersection of knowledge (what to do), skill (how to do), and desire (want to do).

• Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.

• The amateur salesman sells products; 
the professional sells solutions to needs and problems.

Veranderen
• To live with change, we need principles that don’t change.

• There are three constants in life: change, choice and principles.

• If there's one thing that's certain in business, it's uncertainty.

• Beginners are many; finishers are few.

• You can't change the fruit without changing the root.

• Link yourself to your potential, not to your past.

Hoofdzaken / Prioriteit
• Most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important.

• Management is efficiency in climbing the ladder of success;
leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.

• If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place 
faster.

• The main thing is to keep the main thing the main thing.

Planning
• Stop setting goals. Goals are pure fantasy unless you have a specific plan to achieve them.

• To achieve goals you've never achieved before, you need to start doing things you've never done be-
fore.

• The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities.

• When you have too many top priorities, you effectively have no top priorities.

• Why do people find it easy to schedule and keep appointments with others, but hard to keep ap-
pointments (promises) with themselves?

• Toegift Dwight Eisenhower: 
Plans are useless (once the first shot has been fired). The process of planning is essential.
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De 7 eigenschappen
• The ability to subordinate an impulse to a value is the essence of the proactive person (#1).

• Happiness, like unhappiness, is a proactive choice (#1).

• Win-win is a belief in the Third Alternative. It's not your way or my way; it's a better way, a higher way 
(#4).

• Synergy is better than my way or your way. It's our way (#6).

• Synergy is more than cooperation; it’s creating better solutions (#6).

Leiderschap
• Leadership is a choice, not a position.

• Business is the essence of management. Creativity is the essence of leadership.

• Always surround yourself with people who are even more talented and competent than you.

Wijsheid
• It's like the more you know the more you know you don't know (van Socrates wijsheid is toegeven 

hoe weinig je nog maar weet, of zelfs dat je niets weet.).

• To know and not to do, is not to know.

• We see the world, not as it is, but as we are, or as we are conditioned to see it.

• The way we see the problem is the problem.

• Two people can see the same thing, disagree, and yet both be right. It's not logical; it's psychological.

• Sow a thought, reap an action;
sow an action, reap a habit;
sow a habit, reap a character;
sow a character, reap a destiny.

• Memory is limited, finite; it deals with the past.
Imagination is infinite; it deals with the present and the future.

• It is one thing to make a mistake, and quite another thing not to admit it.

• I don’t care how much you know until I know how much you care.

Spiritueel
• The deepest desire of the human spirit is to be acknowledged.

• To touch the soul of another human being is to walk on holy ground.
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12. Checklists, alle lijstjes op een rij
Als universiteitsprofessor, gaf Stephen Covey ongetwijfeld graag huiswerk. Om zijn filosofie handvatten te ge-
ven gebruikte hij vaak opsommingen van adviezen. Het zijn er een aantal die hieronder samengevat zijn.

De Principes die de grondslag zijn van Covey's filosofie:

1. Het fundamentele raamwerk: karma/religie, liefde, waarheid, eenheid en uniekheid.

2. Gewoontes en gewoonteverandering: tweevoudige creatie, eerst in de geest, dan in de praktijk, gelei-
delijke verandering is duurzaam.

3. Groei, ontwikkeling en vernieuwing: constante en geduldige aandacht voor emotionele, fysieke, ma-
teriële, en sociale aspecten.

4. Individualiteit en samenwerking: iedereen heeft een verschillende ervaring en blik op het leven, keu-
zes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen, de wil om samen met anderen te werken aan 
gemeenschappelijke (hogere) doelstellingen.

5. Coöperatie en synergie: samenwerking door win-win of no-deal, ego opzij zetten en 1+1 veel meer 
dan 2 maken, gedeelde kennis vermenigvuldigt zich.

6. De principes verbonden aan elk van de 7 eigenschappen (voor effectiviteit): proactief, bewustzijn van 
doelen en motivaties, prioriteit, win-win of no-deal, anderen begrijpen, voordat je begrepen wil wor-
den, zelfontwikkeling en vernieuwing.

De 7 eigenschappen van bijzonder effectieve mensen

1. Proactief zijn: niet afwachten, maar ontwikkelingen voor zijn

2. Let op het eindresultaat: weet waar je naartoe werkt en waarom

3. Hoofdzaken eerst: Wat is belangrijk en wat niet, wat urgent en wat niet

4. Win-Win (of No-Deal): samenwerken of helaas niet

5. Begrijpen voor begrepen willen worden: luisteren en anderen willen begrijpen, niet alleen proberen 
te overtuigen

6. Synergie (versterkende samenwerking): de kracht van 1+1=oneindig, de som kan zoveel meer zijn  
dan het totaal van de delen, zeker als je mensen bij elkaar optelt die op elkaars schouders willen 
staan

7. Scherp blijven (ontwikkeling): constant werken aan je kennis en vaardigheden om bij te blijven in tij-
dens waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan.
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De 4 principes van karakter en persoonlijkheid
• Kompas (guidance)

• Richtingsgevoel
• Focus

• Kracht (power)
• Actiebereidheid
• Energie (keuzes)

• Wijsheid (wisdom)
• Perspectief
• Verbindingen

• Veiligheid (security)
• Eigenwaarde
• Emotioneel stabiel

Zie ook het diagram aan het einde van het document en bij de bespreking van Primair Succes.

De “5 Cancerous Behaviors” die groei en excellentie beperken

1. Kritiek: Meestal zien wij de balk in het eigen oog niet, terwijl wij ons blindstaren op de splinter in het 
oog van de ander.

2. Klagen: Het toont geen verantwoordelijkheid voor de eigen situatie of respect voor de ander. Zie ook 
Klagen geeft je een slachtoffermentaliteit.

3. Vergelijken: Kijk naar je eigen prestaties en vergelijk je situatie niet constant met die van anderen. 
Het gaat erom, wat je zelf bereikt met de middelen die je tot je beschikking hebt.

4. Competitie: Concurrenten zijn geen vijanden maar potentiële partners voor win-win.

5. Wedijver: het de ander niet gunt om te winnen.

De 4 disciplines van uitvoering (disciplines of execution)

1. Weet wat het doel is. Focus op hetgeen van fundamenteel belang is.

2. Weet hoe je het doel kan bereiken. Welke aanpak heeft het meeste resultaat (gebruik de 80/20% re-
gel van Pareto).

3. Hou bij hoe je naar je doel toewerkt. Meten is weten met een scorecard/dashboard.

4. Leg verantwoording af voor je voortgang of het gebrek daaraan. Stel systeem in met vaste momenten 
(tijd of fases) van verantwoording.
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Belangrijkheid en urgentie, First things first, eigenschap #3 (Eisenhower matrix)

1. Belangrijk en urgent zijn meestal de prioriteiten van anderen; brandjes blussen, crisissen, al-
leen deadlines zonder duidelijke prioriteiten.

2. Belangrijk maar niet urgent; werken aan de toekomst, kansen benutten, risico’s beheren.

3. Urgent maar niet belangrijk; onderbrekingen, de meeste vergaderingen en email.

4. Niet belangrijk en niet urgent; triviale zaken, druk zijn zonder iets te bereiken, tijdverdrijf 
(procrastinatie).

De 12 hefbomen van succes (Primary Greatness)

1. Integriteit: Leven volgens je principes. Bescheidenheid past hierbij, dring je principes niet op aan an-
deren, maar geef enkel het goede voorbeeld.

2. Bijdrage: waarde leveren voor anderen en de maatschappij.

3. Prioriteit: Weten wat belangrijk is. Let op: Prioriteit enkelvoud! Eén ding tegelijk doen met volledige 
focus, niet multitasken.

4. Opoffering: Je eigen gemak hoeft niet altijd voorop te staan. Sommige dingen doe je voor anderen, 
ongeacht wat het voor jezelf betekent.

5.  Dienstbaarheid: Waterdrager zijn voor anderen is geen ondergeschikte rol, als je gelooft in de doel-
stellingen.

6.  Verantwoordelijkheid: Neem voor al je keuzes de volledige verantwoordelijkheid. Je schiet er niets 
mee op om omstandigheden of anderen als oorzaak aan te geven.

7. Loyaliteit: Nooit kritiek uiten op iemand zonder dat die persoon erbij is. Anderen nemen aan dat je 
het over hen ook achter hun rug om doet. Spreek mensen direct aan, vraag om opheldering i.p.v. een 
mening te poneren.

8. Wederkerigheid: Doe iets spontaan voor anderen. Niet om een tegenprestatie te verwachten, je weet 
snel genoeg wat je hebt aan degenen die zelfs geen “Dank je wel” zeggen.. Door je constructieve hou-
ding komen genoeg anderen jou weer tegemoet. Je kan dit ook Karma noemen.

9. Diversiteit: Zoek niet alleen mensen die jouw instelling delen (echokamer, groepsdenken, vernau-
wing, etc.). Zoek alternatieve meningen, andere culturen, divergerende instellingen om jouw ideeën 
en (vaak onbewuste) veronderstellingen te testen.

10. Zelfontwikkeling: Werk aan jezelf. Wees je bewust wat de principes zijn waarop je je karakter bouwt. 
Trek dit door naar de waarden die je belangrijk vindt. Bepaal je missie in het leven die je betekenis en 
doelstellingen tot uiting brengen.
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11. Onderwijzen: Geef wat je leert door aan anderen. Niet als dogmatische waarheden, maar als zinvolle 
kennis waarover anderen zich kunnen informeren en een eigen inschatting van kunnen maken.

12. Vernieuwing: Zorg dat je vaardigheden en (vak)kennis up-to-date zijn. De basis van je functioneren 
kan snel en onverwacht veranderen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Blijf bij 
of beter nog, geef zelf vorm aan jouw toekomstige waarde voor anderen.
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Appendix A: Planning spreadsheets
Zie ook WeekPlan.net en PlanPlusonline.com, online planners volgens de filosofie van Stephen R. Covey.

WeekPlan: Download voorbeeld spreadsheet
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http://weekplan.net/
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Eigenschappen aanleren: Download voorbeeld spreadsheet

Februari 2021 - (c) WellNed.nl - Mentor voor Persoonlijke Groei

https://www.wellned.nl/wp-content/uploads/2018/01/coveyhabitsdag.xls


Bekentenissen van een Stephen R. Covey FanboyBekentenissen van een Stephen R. Covey Fanboy

Appendix B:  Diagrammen
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