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Beste Lezer,

Wat geweldig leuk dat je je wilt verdiepen in dienend leiderschap. 

Met dit online werkboek wil ik je ontwikkeling in dienend leiderschap op 

een eenvoudige manier toegankelijk maken. Je hebt er niet persé mijn 

papieren boek ‘Servant Leadership in 15 minuten’ bij nodig.

Je kunt dit werkboek uiteraard uitprinten en op de gewone wijze met pen 

invullen. Maar omdat het een digitaal werkboek is, is het ook online in te 

vullen. 

In dit werkboek komen de tien competenties van dienend leiderschap 

aan bod. Per competentie heb ik een vijftal vragen opgenomen. Je kunt ze 

door elkaar beantwoorden.

Hoe kun je dit werkboek het beste gebruiken? 

Je kunt voor jezelf iedere dag minimaal 15 minuten per dag 

reserveren om te reflecteren op je dag. Een goede leider reflecteert 

tenslotte regelmatig op eigen handelen en gedachten. Jezelf de spiegel 

voorhouden is dus een teken van moed en leiderschap. En zeker als je 

anderen daarbij vraagt om jou te spiegelen op je gedrag. Daar groei 

je van! 

Suggestie 1: Werk in je eentje

Neem een vraag uit het werkboek en beantwoord deze op je 

gemak. Soms komt het antwoord direct in je op en soms kan het zo’n 

warboel in je hoofd zijn door een drukke dag dat het je duizelt. Ga dan 

eerst even naar buiten en wandelen. Maak je hoofd leeg en beantwoord 

dan de vraag. Door iedere dag te reflecteren zorg je voor je innerlijke  

harmonie. En bovendien krijg je eerder helder of je ergens een stukje 

ondersteuning kunt gebruiken. Krachtige leiders vragen om hulp en  

doen niet alles zelf.

lezervoor Tips 
de

Suggestie 2: Werk met je team

Behandel in je team iedere week een vraag uit het werkboek. Ga er met 

elkaar over in gesprek. Houd goed in de gaten dat je er geen discussie van 

maakt. Blijf nieuwsgierig naar de beweegreden voor de ander. Door 

geregeld deze vragen te bespreken zorg je voor de nodige reflectie-

momenten in de week en worden de onderlinge verbindingen en relaties 

verdiept. Je draagt op die manier ook bij aan werkplezier.

Suggestie 3: Werk met je relatie

Ga met je partner in gesprek aan de hand van de vragen uit het werk-

boek. Als je toevallig een gezin met opgroeiende kinderen hebt en je alle 

twee ook werkt, dan kan het zo maar gebeuren dat je thuis de “BV Gezin” 

aan het runnen bent. De agenda’s moeten op elkaar worden afgestemd, 

de activiteiten van kinderen zorgvuldig verdeeld etc. Maar je komt aan 

elkaar niet echt meer toe. Dan kan dit werkboek een mooie verdieping 

brengen in je relatie.

Mocht je nu heel erg enthousiast zijn geworden en zoek je meer 

verdieping en achtergrond, dan helpt het complete boek Servant 

Leadership in 15 minuten je daar zeker bij. Je kunt het bestellen op 

https://nivsl.nl/product/boek-servant-leadership-in-15-minuten/

Voor nu wens ik je ontzettend veel plezier en inspiratie. Voor vragen mag 

je mij altijd bellen of mailen. 

Kies een competentie uit en maak werk van je leiderschap.

Hartelijke groet,

Arlette Bout

https://nivsl.nl/product/boek-servant-leadership-in-15-minuten/
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Doe jij liever de dingen goed, of de goede dingen?1

Reflectievragen

Schrijf, krabbel, teken je gedachten en 
antwoorden. Gebruik het boek en zorg dat 
het helemaal van jou wordt!
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Wat voor leider ben jij?

Hoe vaak neem jij tijd voor reflectie?

3

2

Door wie laat jij je tegenspreken en 
wat doe je met die tegenspraak?4
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Sta jij op tijd stil?6

Leid jij of lijd jij?5

The spirit 
“Knowledge

Robert Greenleaf

is but a tool.

is the essence ...”
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Hoe ervaar jij dat je 
gedachten vrij zijn? 
Of dat je vrij van 
gedachten bent?

Gebruik jij discussie of stilte om een 
oplossing te zoeken die de zaak dient?

11

2

Reflectievragen
Waar in je lijf voel jij dat en 
wat ervaar je dan?

3
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Hoe belangrijk is stilte voor jou? Welke gedachten geven je meer ruimte?4 5
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Reflectievragen

Wat is jouw grootste uitdaging 
bij het luisteren?

1
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Wat hoor jij in de stilte?2

Wat helpt jou om echt te kunnen 
luisteren naar anderen?

Wat gebeurt er met jou als anderen echt 
naar jou luisteren?

3

4
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Met welke zintuigen luister 
jij bij voorkeur?

5

“Iemand die zichzelf 
    volledig liefheeft,           
is een bron van 
    inspiratie voor zijn 
      omgeving en zal 
  slechts vanuit 
 diezelfde liefde anderen  
   tegemoet treden .”

Viktor E. Frankl



21

Reflectievragen

Voel jij je een ‘heel’ mens? 
Waar merken anderen dat aan? 

1

Wat is jouw tere snaar? Wat merk je 
dan zelf? En anderen?

2
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Hoe neem jij afscheid van 
mensen en situaties? 

3
Hoe mild ben jij voor jezelf?4
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Met welk deel van je geschiedenis 
ben jij nog niet heel?

5

beveel de mensen dan niet om 
hout te verzamelen, 
verdeel het werk niet voor hen, 
geef geen orders. 
Nee, leer hun te verlangen 
naar de onmetelijke 
uitgestrektheid van de zee."

Antoine de Saint-Exupéry

"Als je een schip wilt      bouwen, 
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Reflectievragen

Wat speelt er bij jou rondom het woord overtuigen?

In welke mate ben jij verbonden 
met je persoonlijke missie?

Vanuit welke intentie overtuig jij?1

2

3
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Wie is voor jou een inspiratiebron als 
het gaat over overtuigen en waarom?

5
Met welk verhaal over jezelf heb 
jij mensen geraakt?

4
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“Where intention goes, 
                  energy flows. 
     Where energy flows,
  life grows.” 

onbekend

Reflectievragen

Wat is de rode draad in jouw leven 
tot nu toe geweest?

1
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Waar droom jij van?

Werk je momenteel aan het realiseren van 
je droom? Zo nee, wie of wat houdt je 
daarin tegen?

Wat is jouw (persoonlijke) missie in je leven? 
Welke waarden ondersteunen jou hierbij? 4

3

2
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Hoe ziet jouw leven, team, organisatie er 
in je stoutste dromen uit? 

Hoe zou je graag willen dat jouw team of 
organisatie (samen)werkt? 

Hoe ga jij die manier van 
(samen)werken mogelijk maken 
en wat is jouw aandeel?

1

2

3
Reflectievragen
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Empathie

Welke cultuur zou jij willen in je organisatie? 

Hoe zou je willen dat jouw klanten over je 
medewerkers, je organisatie spreken? 

4

5
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“Could a greater 
 miracle take place 
 than for us to look   
 through each other’s   
 eyes for an instant?”

Henry David Thoreau

Reflectievragen

Kun je iemand met hart en ziel omhelzen? 
En de mensen met wie je wel eens strijd hebt (gehad)?

2

Hoe geef jij invulling aan empathie als 
iemand een (kostbare) fout heeft gemaakt?

1



41

Accepteer je eigenaardigheden van anderen of 
erger je je daaraan?

3
Hoe leef jij mee met anderen?4
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Waar raak jij anderen als je in contact met 
hen bent? Waar merk je dat aan?
Wat betekent compassie voor jou?

5

“Het vermogen tot 

David Bohm

anders waarnemen
of denken 

is belangrijker dan 
 de kennis die men 
heeft vergaard.”
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Reflectievragen

Welke belangrijke gebeurtenissen heb jij voelen/zien aanko-
men? Hoe was je daarop voorbereid?

Hoe herken jij dat je 
op de juiste weg zit?

Wat gebeurde er nadat je contact zocht met iemand aan wie 
je toevallig en op een onlogisch moment dacht?

1

2

3
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Afrikaans gezegde

Reflectievragen

Wie hebben zich voor jouw groei ingezet? 
Hoe werkt dat nu nog door?

1
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Hoe zien jouw ‘wortels’ eruit?3

Kun je de ander de ruimte geven om 
zijn eigen weg te gaan?

2 Wie zijn jouw belangrijkste inspiratiebronnen
als het gaat om anderen laten groeien?

4
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Wat is je grootste uitdaging bij jouw inzet 
om anderen te laten groeien?

5

"Van alle hulpmiddelen   
voor een gelukkig 
 leven die de wijsheid 
   te bieden heeft, is er geen 
       belangrijker, nuttiger en 
        aangenamer dan vriendschap."

Epicurus 
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Reflectievragen

Hoe zorg jij ervoor dat anderen zich in
jouw gemeenschappen welkom voelen?

1

Hoe bevorder je saamhorigheid in 
jouw gemeenschap?

Bij wie en waar voel jij je welkom?

3

2
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Hoe bouw jij aan een stevig fundament voor de 
gemeenschappen waar jij verantwoordelijk voor bent?

Welke rol neem jij bij het 
bouwen aan gemeenschap?

4

5

“I believe that every right 
 implies a responsibility; 
every opportunity an obligation;
  every possession a duty.” 

John D. Rockefeller Jr.



57

Reflectievragen

Wat zaai jij in jouw leven en met welke bedoeling?

Wat doe je om het werk straks beter achter te 
laten dan je het aantrof?

1

2
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Wat is de rente van jouw 
leiderschap geweest tot nu toe?

3

In welke mentale toestand laat jij 
je organisatie achter als jij vertrekt?

4

Hoe zorg jij ervoor dat de 
gewenste cultuur geborgd blijft?

5


	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 32: 
	Tekstveld 33: 
	Tekstveld 34: 
	Tekstveld 35: 
	Tekstveld 36: 
	Tekstveld 37: 
	Tekstveld 38: 
	Tekstveld 39: 
	Tekstveld 40: 
	Tekstveld 41: 
	Tekstveld 42: 
	Tekstveld 43: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 45: 
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 47: 
	Tekstveld 48: 
	Tekstveld 50: 
	Tekstveld 51: 
	Tekstveld 52: 
	Tekstveld 53: 
	Tekstveld 54: 
	Tekstveld 55: 
	Tekstveld 56: 
	Tekstveld 57: 
	Tekstveld 58: 
	Tekstveld 59: 
	Tekstveld 2A: 
	Tekstveld 2B: 


