
 

BEGIN ALTIJD MET WAAROM  - 

Simon Sinek heeft in 2009 een prachtig

voorbeelden aantoont dat mensen niet kopen 

miste in het boek echter praktische vragen om 

vragen opgesteld (en uitgeprobeerd). 

keer. Laat ze zichtbaar liggen, herlees en vul aan

 

1) Maak een TOP 10 van de mensen die jou het meest 

hebben.

2) Wie vraagt jouw mening over welke kwesties?

3) Wat doen mensen / klanten met jouw mening of advies?

4) Maak een TOP 10 van de voor jou meest aansprekende ideëen, uitvi

uitspraken of besluiten OOIT.

5) Hoe gebruik jij of zou jij

leven / werk?

6) Maak een TOP 10 van dingen die jou het afgelopen jaar (of paar jaar) veel 

voldoening en ee

7) Wat is het tastbare bewijs van jouw ond

8) Wat zijn jouw 10 geboden (jouw normen tot succes), die jij

medewerkers, je klanten, je zakelijke 

9) Maak een TOP 10 van dingen die jij

ook in het algemeen of in de rest van de wereld zijn).

10) Wat betekent jouw dagdagelijkse werk in groter verband (welke schak

ketting eruit)? 

11) Welke fundamentele verandering heb jij bewerkstelligd 

anders gaan leven of werken, verdubbeling van omzet, klanten, productiviteit,...)?

12) Waarom blijven mensen / klanten jou trouw, ook 

13) Waarom doe jij de dingen die je doet?

 

  ‘‘ALLE 13 GOED!”

9 een prachtig boek gepubliceerd waarin hij aan de hand van 

mensen niet kopen WAT je doet of HOE je het doet, maar WAAROM je het doet. 

praktische vragen om te komen tot je eigen WAAROM. Daarom heb ik on

opgesteld (en uitgeprobeerd). Schrijf ze ieder op een apart vel en vul ze in voor jezelf

liggen, herlees en vul aan. En, het is geen examen, dus zijn 

Maak een TOP 10 van de mensen die jou het meest 

hebben. 

2) Wie vraagt jouw mening over welke kwesties? 

3) Wat doen mensen / klanten met jouw mening of advies?

4) Maak een TOP 10 van de voor jou meest aansprekende ideëen, uitvi

uitspraken of besluiten OOIT. 

5) Hoe gebruik jij of zou jij de dingen uit voorgaande vraag 

leven / werk? 

6) Maak een TOP 10 van dingen die jou het afgelopen jaar (of paar jaar) veel 

ldoening en een goed / gelukkig gevoel hebben gegeven.

7) Wat is het tastbare bewijs van jouw onderscheidend vermogen (wat doe jij ECHT anders dan anderen)?

(jouw normen tot succes), die jij nageleefd wil zien door 

zakelijke partners/leveranciers en door jezelf? 

aak een TOP 10 van dingen die jij binnen 10 jaar gerealiseerd wilt hebben of zien (dit kan voor jezelf, maar 

ook in het algemeen of in de rest van de wereld zijn). 

10) Wat betekent jouw dagdagelijkse werk in groter verband (welke schakel ben jij en hoe ziet de volledige 

11) Welke fundamentele verandering heb jij bewerkstelligd of zou jij willen bewerkstelligen 

anders gaan leven of werken, verdubbeling van omzet, klanten, productiviteit,...)?

klanten jou trouw, ook en vooral als ze (tijdelijk) ongemak onde

13) Waarom doe jij de dingen die je doet? 

 

aan de hand van overtuigende 

WAT je doet of HOE je het doet, maar WAAROM je het doet. Ik 

je eigen WAAROM. Daarom heb ik onderstaande 13 

e in voor jezelf. Doe dat niet in één 

zijn ze ook altijd “alle 13 goed!”  

Maak een TOP 10 van de mensen die jou het meest inspireren of geïnspireerd 

3) Wat doen mensen / klanten met jouw mening of advies? 

4) Maak een TOP 10 van de voor jou meest aansprekende ideëen, uitvindingen, visies, 

uit voorgaande vraag willen gebruiken in jouw 

6) Maak een TOP 10 van dingen die jou het afgelopen jaar (of paar jaar) veel 

gevoel hebben gegeven. 

ECHT anders dan anderen)? 

nageleefd wil zien door je partner, je kinderen, je 

binnen 10 jaar gerealiseerd wilt hebben of zien (dit kan voor jezelf, maar 

el ben jij en hoe ziet de volledige 

of zou jij willen bewerkstelligen bij anderen (bv echt 

anders gaan leven of werken, verdubbeling van omzet, klanten, productiviteit,...)? 

en vooral als ze (tijdelijk) ongemak ondervinden? 


