Zie jij jezelf als leider?
Ben jij een leider? Bijvoorbeeld in je gezin of in
jouw straat of buurt? Er zijn maar weinig mensen
die ‘ja!’ roepen als je ze vraagt of ze een leider
zijn. Maar als jij iemand bent die:
- zich betrokken voelt bij de anderen in het gezin
- hen probeert echt te begrijpen en
- ervoor zorgt dat zij de dingen kunnen doen die
ze leuk vinden en daarin steeds beter worden, én
- jij daarnaast zélf leeft naar de waarden die jij
belangrijk vindt…
kun je volmondig zeggen dat jij een leider bent!
In deze toolkit
Jouw kwaliteiten als leider van je gezin kunnen
ervoor zorgen dat je kinderen en partner groeien
en ontwikkelen. Je bent betrokken, je vindt jullie
als gezinsteam belangrijk en je zorgt ervoor dat
jullie regelmatig bij elkaar komen. Als leider kun je
veel betekenen voor een ander, als je je
kwaliteiten op een positieve manier weet in te
zetten.
In deze toolkit ga je naar jouw
leiderschapskwaliteiten kijken. Welke kwaliteiten
kun jij toepassen? Welke stappen kan je zetten om

Nieuwe naam

een nog krachtiger leider te worden?

We hebben nog een nieuwtje! Proud2b ME heeft

Uiteraard is het voor iedereen anders. Kijk daarom

haar naam veranderd in 'Het begint bij mij’.

bij het oefenen mild naar jezelf.

Kijk ook eens op de site: hetbegintbijmij.nl

Leider zijn is…
Als je een leider bent betekent het niet dat
iedereen altijd doet wat jij zegt dat er moet
gebeuren.
Als leider zorg je er juist voor dat ieder persoon
zich goed voelt en kan doen wat bij hem/of haar
past, zonder dat dat betekent dat je elkaar uit het
oog verliest of zelfs kwetst.

De leider en ik
Welke eigenschappen van een leider vind jij belangrijk, mooi of inspirerend?
1. ……………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………...
4. ……………………………………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………………………………...

Teken op de lijn hieronder waar jij vindt dat je zit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben geen leider

Ik ben een beetje een leider

Ik ben een leider

Teken nu op de lijn een rondje op de plek waar jij zou willen zitten.
Welke stappen kun je nú zetten om een klein stukje op de schuiven op die lijn?
Ik ga de volgende stappen zetten:
1. ……………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………...

Een stapje extra

Wil je meer weten over hoe jij je leiderschapskwaliteiten verder kan ontwikkelen? Durf je uit je comfort zone
te stappen? Klik hier voor het werkblad met aanvullende theorie en oefeningen.
Het begint bij MIJ® is een community-based programma gericht op ouderschap, opgroeien en opvoeden. Het programma versterkt de eigen kracht van
kind, ouders en mede-opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en
krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en
gezinnen. Meer info? Kijk op www.proud2b.eu.
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