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“De Maverick schuilt in ons allemaal, 

als kind zijn we allemaal Maverick 

geweest.”
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Introductie door Jeroen de Haas - CEO Eneco  

Hoe stimuleer je initiatief, intuïtie, innovatie 
en ondernemingszin in een grote organisatie? 
Een vraag die leiders van grote bedrijven en 
instellingen enorm bezig houdt. Markten, 
samenlevingen, technologieën veranderen 
zo snel, hoe houden we dat als grote, vaak op 
stabiliteit en risicomanagement gebaseerde 
organisaties bij en sterker, hoe zorgen we 
ervoor dat we voorop lopen, trends zetten 
ipv trends volgen, waarde creëren met intern 
ondernemerschap ipv door tegen hoge kosten 
dure startups te kopen?

Het antwoord begint zoals zo vaak bij jezelf als leider, en dat is door zelf 
Maverick te zijn of te worden. Bij jezelf na te gaan, waar de Maverick in jezelf 
schuilt. Waar ben of was ik non-conformistisch, een buitenbeentje, dacht ik 
onafhankelijk? Wanneer durfde ik mijn intuïtie te volgen en liet ik de voor de 
hand liggende en bekende logica van het bestaande even links liggen.

De Maverick schuilt in ons allemaal, als kind zijn we allemaal Maverick 
geweest. En als we dat dan weten, de Maverick in onszelf als een kostbaar 
kleinood in onze handen houden en herkennen en erkennen, dan zien 
we ook de Maverick in anderen, en zien we dat we juist  de Maverick in 
anderen moeten laten groeien. Zo ontstaan de Googles, de Facebooks,  
de Apples van deze wereld.

- Jeroen de Haas - CEO Eneco

In dit artikel vind je een simpel en krachtig stappenplan  
om te leren denken in met een ‘ Disruptive Mindset’. Het is  
als volgt opgebouwd:

>  Als eerste een introductie door Jeroen de Haas  
over innovatie binnen grote organisaties.

>  Het tweede gedeelte bestaat uit de korte weergave  
van de reis van een impactvolle Maverick.

>  Daarna volgt een korte uitleg over mindset en 
waarneming.

 En dan het 7 stappenplan om een Disrputive mindset aan 
te leren.

Maar als je alleen de stappen wil lezen, dan moet je  
meteen scrollen naar bladzijde 8. Veel leesplezier!

Een Disruptive Mindset:  

Wereld van onbegrensde 

mogelijkheden
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Het antwoord op de vraag hoe je ondernemingszin en innovatie 
stimuleert is niet eenvoudig. Een ding is voor ons, bij School of 
Mavericks, duidelijk: De ondernemingszin en innovatie komen voort 
uit de passie die in iedereen zit. Voor een deel komt die voort uit de 
speelsheid van het ontdekkende kind in ons. Laat je als volwassen mens 
weer inspireren door je dit spelende kind. Al is dat pas het begin van de 
reis om een impactvolle Maverick te worden.  
Het spelen is bevrijdend, maar met alleen spelen kom je er niet...

De ondernemingszin en innovatie 

komen voort uit de passie die in 

iedereen zit. Het ontdekkende kind.
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Experimenteren en Vertrouwen winnen
Een volgende stap is dat je vertrouwen moet winnen. Je moet successen 
boeken zodat je geloofwaardig bent. Je moet verantwoordelijkheid nemen. 
Je hebt de juiste tools nodig om te kunnen experimenteren in de ruimte en 
het budget dat je hebt gekregen. Lean Startup, Design Thinking, aanhaken 
bij incubators. Je moet kunnen bewijzen dat er een nieuwe manier is die 
beter werkt. Om te experimenteren heb je ruimte nodig. Wat komt eerst? de 
ruimte of het vertrouwen? Je kan eerst onder de radar blijven, maar wanneer 
maak je het dan openbaar? Wanneer en hoe zorg dat mensen aanhaken?

Verleiden en Prikkelen
Het bewijs is niet genoeg om mensen mee te krijgen. Om mensen een 
andere werkelijkheid te laten zien is een lastig proces. Mensen zijn nu 
eenmaal niet rationele machines ook al geloven we dat graag. En als ze het 
zien, durven ze er dan voor uit te komen? Je moet mensen er in meenemen. 
Daarom is verleiden ook belangrijk. En prikkelen. Misschien wel door de 
juiste pijnlijke vraag stellen. Je ziet dat veel verandering begint als mensen 
het lef hebben het antwoord op een vraag schuldig te blijven.

Niet alleen
Je kan deze reis niet in je je eentje maken. Ook al voel je je in het begin 
alleen staan, er zijn veel meer mensen in jouw organisatie die dezelfde 
denkbeelden hebben, of die je al voor zijn gegaan. Hoe vind je hen, hoe 
werk je samen, en hoe werk je samen met mensen die nog niet helemaal 
overtuigd zijn?

Twijfel en Ongemak
En zo nu en dan slaat de twijfel genadeloos toe. Die twijfel. Het ongemak 
om het niet te weten, geen directe antwoorden te hebben. Oef. Waarom 
ziet niemand dit ook? Klopt het wel wat ik aan het doen ben, ben ik gek? 
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Om een impactvolle Maverick te worden zal je een hele reis af leggen.  
Het is een levensreis, eentje waar je continu in de parktijk aan het leren 
bent. En je jezelf vaak tegenkomt.

De vlam
Om een korte schets te geven: Er is een aantal belangrijke zaken. Naast dat 
je het vlammetje in jezelf weer ontdekt en aanwakkert, zal je ook het lef 
moeten hebben om eerlijk voor dit verlangen uit te komen. Te gaan staan 
voor de visie die je hebt. Je leert je intuïtie onder woorden  
te brengen. Je durft erover te schrijven en te spreken.

Twee werelden
Je ontdekt dat er een discrepantie is tussen waar je in gelooft en hoe de 
situatie nu is. Je ziet dat jouw organisatie zoveel beter zou kunnen. Het 
doet misschien zelfs wel ergens pijn. Het is een uitdaging om in deze 
splitsing te leven, om geduldig stap voor stap te werken aan je grote visie.

Hard van stapel
Dan komen er tijden dat je te hard uit de bocht vliegt, of te hard het gevecht 
aan gaat, te veel gelooft in je eigen gelijk, je eigen visie. Misschien heb je het 
‘anders zijn’ wel nodig om ‘iemand’ te zijn. Het kan ook veilig voelen om flink 
anders te zijn en het ‘systeem’ de schuld te geven. Maar ben je dan effectief? 
Niemand volgt je meer. Wat je hier kan leren is het goed vertalen van je 
visie in begrijpelijk woorden, de taal te leren spreken van de anderen. Veel 
luisteren. Inzien dat je onderdeel bent van het systeem.

De reis van de  

impactvolle Maverick
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ontwapenen, op een ongevaarlijke manier. Die vaak betreden 
wegen vermijdt je meestal, omdat die leiden naar het bekende. En 
je bent juist op zoek naar nieuwe oplossingen, je verkent nieuwe 
wegen. Je denkt out-of-the-box. En als het lukt komt er een grote 
vierbaanssnelweg te liggen waar jij ooit als eerste een olifantenpad 
had gemaakt. De organisatie is mee op de nieuwe weg!

Succes!
En dan zijn er van die dagen dat je kan genieten van wat er allemaal 
om je heen gebeurt. Dat mensen om je heen plotseling jouw ideeën 
overnemen, dat er stappen worden gezet, dat je je doelen bereikt! 
Heerlijk om hier van te genieten, dat geeft je weer energie om verder te 
kunnen gaan. En het zorgt ervoor dat mensen makkelijker mee doen!

Opnieuw...
En misschien wel het belangrijkste. Op het moment dat je succes hebt 
geboekt, blijf je daar niet lang bij stil staan. want wat je dan bereikt 
hebt, wordt de status quo. En het zit nu eenmaal in je bloed om de status 
quo uit te dagen. Je zal nooit helemaal bij de gevestigde orde horen, 
altijd op de grens van wat gaat komen en geaccepteerd is. Het is een 
paradox: je wil dat jouw vernieuwende ideeen serieus genomen worden. 
en op het moment dat ze dat zijn, kom je weer met nieuwe uitdagende 
onorthodoxe ideeen. Je bent nooit klaar. De reis gaat verder.

Aspecten van de reis
Dit zijn een aantal van de vele aspecten van de reis van een 
Maverick. Een reis die we graag met de School of Mavericks graag 
samen maken. En een eerste belangrijke bouwsteen is je vermogen 
om voorbij het bekende te denken: door een ‘Disruptive Mindset’ aan 
te meten. En daarvoor geven we je hieronder de eerste handvatten.

En wat geeft mij de legitimiteit om hier iets van te vinden? Wat is de 
bedoeling? Als Maverick wil je serieus genomen worden, alleen je zoekt 
steeds net weer de grens van het algemeen aanvaarde op. Daarmee kom 
je op de grens van ongeloof. Hoe leer je rustig te blijven in ongemak, en 
niet snel naar oude oplossingen te grijpen? Hoe balanceer je hier?

Vallen en opstaan
Die twijfel is op z’n grootst als je genadeloos op je smoel gaat. Want vallen 
zal je, misschien vaak, misschien wat minder. Maar zonder fouten te maken 
kan je geen grenzen verleggen. Je hebt toch ook niet leren lopen zonder te 
vallen? Hoe ga je om met falen? En met schaamte? Kan je een beetje lief 
voor jezelf zijn?

Schaamte
En begrijp je ook dat de mensen die jou volgen ook door deze schaamte 
heen gaan. Dat ze ook hetzelfde lef moeten hebben? En hetzelfde proces 
van overtuiging moeten doorgaan als jij misschien wel tientallen jaren 
geleden al hebt doorgemaakt. Je bent misschien wel helemaal vergeten 
hoeveel moeite jou dat ooit heeft gekost.

Volhouden met een glimlach
Omdat de weg lang is zal je vaak op de proef gesteld worden. Je zal een 
enorm uithoudingsvermogen moeten hebben, incasseringsvermogen. 
Maar jezelf wel kwetsbaar durven op te stellen? Waarom? Omdat je 
als je kwetsbaar bent voelt/ziet/hoort wat je niet goed doet. Als je je 
hard opstelt hoor je dat niet meer. Om te overleven heb je gezonde 
strategieën nodig. Ruimte, natuur, sport een flinke dosis humor.

Nieuwe wegen
Die humor is sowieso belangrijk, omdat je meestal niet via de vaak 
betreden wegen loopt. Je zal mensen moeten kunnen raken en 



Stap in een wereld

van ongelofelijke

oplossingen
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Denk als een Maverick:
Veel kleine obstakels smelten nu 

als sneeuw voor de zon.

We zijn allemaal tot zo ontzettend veel meer in staat dan we op dit 
moment toelaten… En door deze mindset te omarmen kun je dat  
potentieel ook aan het werk zetten.

In dit artikel geven we je handvatten om in die Disruptive Mindset te 
komen. Mocht je meer willen, kom dan naar de Disruptive Mindset  
Masterclass. 

Een nuttige en krachtige mindset voor Mavericks is groot en vrij 
denken; het 10x denken. Met deze Disruptive Mindset laten ze zich niet 
tegenhouden door obstakels, maar richten ze zich op hoe geweldig  
de situatie zou kunnen zijn, en ontdekken zeer onverwachte krachtige 
oplossingen.

Ze geloven dat de ideale situatie haalbaar is. Ze kennen het geheim dat 
door te geloven in de haalbaarheid van het ideaalbeeld, het een stuk 
makkelijker is om een schijnbaar onmogelijke oplossing neer te zetten. 
Want met deze mindset kun je een momentum genereren. Veel kleine 
obstakels, waardoor je voorheen volledig stil kwam te staan, smelten nu 
als sneeuw voor de zon.

http://wp.me/P4IbiJ-38
http://wp.me/P4IbiJ-38


7 van 16

School of Mavericks - Disruptive Mindset in 7 stappen

www.schoolofmavericks.com  |  peter@schoolofmavericks.com

Waarneming: Onze mindset bepaalt  
wat we zien

De belangrijkste reden waarom deze mindset zo belangrijk is:  
de manier waarop onze waarneming werkt.

Wij mensen kunnen niet objectief naar iets kijken. Uit onderzoekt blijkt 
dat wij als mens de wereld zien zoals we geloven dat de wereld in elkaar 
zit. En niet andersom. Als we eenmaal een stevige overtuiging hebben 
aangemeten (bewust of onbewust), is het zeer moeilijk om van inzicht te 
veranderen. Zelfs door objectieve feiten.

Als we denken dat er bijna niets mogelijk is en we dus denken in 
problemen, dan zien we ook problemen. Hierdoor worden we bevestigd 
in onze overtuiging dat er alleen maar problemen zijn. Dit is een zichzelf 
versterkende feedback-loop. Mogelijkheden zien we over het hoofd. 
We herkennen ze niet eens. Als je klein denkt zie je de mogelijkheden 
eenvoudig weg niet. Je ziet alleen maar de problemen. En die problemen 
versterken alleen maar je overtuiging. Je zit klem in de vicieuze cirkel.

Maar het geeft ook hoop: dit betekent dat als je in mogelijkheden leert 
denken, je alleen maar meer mogelijkheden ziet.

Uitdaging in het aanleren van ‘groot denken’

Hoe word je overtuigd om in een andere mindset te denken? Hoe leer je 
van klein naar groot denken? Want doordat je klein denkt geloof je niet 
dat het kan. Je wilt eerst bewijs zien, maar dat bewijs zal je nooit ‘echt’ 
zien, doordat je het toch niet gelooft of ziet.

1.  Stel een doel
2. Maak het 10 keer groter
3.  Geloof dat het kan
4.  Zorg voor je eigen commitment
5.  Stel de vraag: “Hoe?”
6.  Ga het doen
7.  Laat alles in je voordeel werken.

De 7 stappen om  

groot te denken

De enige manier hiervoor is een beetje vals spelen. Door net te doen alsof 
je erin gelooft en het vervolgens te gaan doen. Dus door je mindset te 
‘hacken’.

De 7 stappen in dit blog zijn een manier om je mindset te trainen. Het is 
niet een fool-proof manier. En ook is het niet de enige manier om groot te 
leren denken (dat is immers een beperkende gedachte).
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De eerste stap: Stel jezelf een doel.

Waarom? “if you fail to plan, you plan to fail”. Of “Als je zelf geen plan 
hebt, dan word je ingezet voor het plan van anderen”. Zonder doel ben 
je letterlijk doelloos. Dus eerst beginnen met een doel. Om makkelijk 
te beginnen hoeft dit niet een ik-verander-de-wereld-doel te zijn. Nee, 
gewoon wat je in dit jaar wil behalen.

Goede hulpvragen bij het stellen van een doel zijn: Wanneer wordt je echt 
blij? Hoe ziet het eruit? Wie moeten er profijt van hebben, en op welke 
manier hebben zij het meeste profijt ervan? Is het een middel of een doel? 
Hoeveel wil ik groeien en leren? Waar irriteer ik me aan, en wat wil ik 
anders zien? Wat wil ik bijdragen? Wat wil ik wel eens ervaren?

Zorg ook dat je weet waarom je het wil. En als dat de reden is waarom je 
het wil, moet dat dan niet je doel zijn?

Stel  

een DoelS
t
a

p 1

“Als je zelf geen plan hebt, dan word 

je ingezet voor het plan van anderen”

Zorg dat je doel positief geformuleerd is, dus dat je iets wil maken, of meer 
wil doen. Dus in plaats van “ik ga minder tv kijken’ wordt het “ik ga meer 
buiten wandelen en/of boeken lezen”.

Maak het SMART. Smart staat voor: Specific, Measurable, Attainable, 
Relevant, Timely. Dus dit: ”Ik wil mensen het positieve laten inzien van 
een nieuw business model” wordt dan dit: “Ik wil dat de 3 belangrijkste 
besluitvormers het nieuwe businessplan gelezen en geaccordeerd hebben 
en het publiekelijk in een speech en/of via de interne website actief 
promoten. Dit moet binnen 12 maanden gebeuren.”
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Maak het doel 

10x groterS
t
a

p 2 Wat zou je doen 

als het doel 10x 

zo groot is?

De beste innovaties gebeuren wanneer mensen de vraag stellen “what if?”. 
En voor deze oefening nemen we de vraag: wat zou je doen als het doel 
10x zo groot is?

Dus neem je doel uit stap 1 en maak het 10 keer zo groot. Dit is de eerste 
stap van het vergoten van je creatieve vermogen. Dit zelf is een weinig 
creatieve stap, het is gewoon je doel vergroten. Maar je zal zien als je dit 
echt doet, dat je meer energie krijgt om creatief te worden. Je vergroot de 
creatieve spanning. Denk eens aan een elastiekje dat je spant. Wanneer je 
het slapjes tussen je vingers houdt, en je laat het los, valt het meteen op de 
grond. Als je het krachtig spant en je laat het gaan schiet het meters verder 
weg. Door het stellen van een 10x groter doel, bouw je de spanning op 
tussen je doel en de status quo. Je hersenen houden niet van die spanning 
en zullen een ontlading aan oplossingen generenen. De bedoeling is dus 
dat je die spanning ook echt voelt, en er een beetje oncomfortabel van 
wordt. En tegelijk ook blij, omdat het doel echt geweldig is als je het zou 
halen.

Bijvoorbeeld als je doel is om 1.000 mensen te inspireren door je verhaal. 
Doe het maal 10: Maak er 10.000 van en als bonus: zorg dat ze niet alleen 
geïnspireerd worden maar ook nog een eerste stap concrete stap zetten.
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Geloof erin. Of beter gezegd, doe alsof je erin gelooft. Als het goed is geeft  
deze stap je in het begin de kriebels!

Zoals Marianne Williamson ooit schreef:
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our  
deepest fear is that we are powerful beyond measure. We 
ask ourselves: “Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, 
fabulous?” Actually, who are you not to be? We were born to 
make manifest the glory of God that is within us. And as we 
let our own light shine, we unconsciously give other people 
permission to do the same.”

Je kan het jezelf wat gemakkelijker maken: Schrijf het op. Hang het op 
een papier aan je muur naast je bed. Zet het als dagelijkse reminder in je 
agenda. Maak het je wachtwoord voor een website die je vaak bezoekt.

Visualiseer het doel! Maak een moodboard: hoe ziet de wereld eruit 
wanneer je het doel gehaald hebt? Hoe het voelt. Zorg dat je iedere dag 
een momentje neemt om stil te staan bij waarom je het doel wil en wat het 
doel is. Door je doel te visualiseren gaat het ‘leven’. Je ziet het al voor je. 
Het is er al. Dit maakt het makkelijker om erin te geloven.

Oh, je zal vast twijfelen, dat geeft niet. Het enige wat niet mag gebeuren: je 

doel naar beneden bijstellen. Hou vast aan het doel! En die kriebel die er 
ontstaat, die ga je juist gebruiken.

Doordat je een groot doel hebt gesteld zul je minder snel vast blijven 
zitten op kleine obstakels. Je moet wel door om je doel te behalen. Je 
bouwt op deze manier mentaal momentum op.

Schaam je alsjeblieft niet voor het hebben en het uiten van een groot doel! 
En wees ook niet bang dat je het niet kan! Nog een quote van een heldin: 

Doe alsof je 

erin gelooftS
t
a

p 3

“Never doubt that a small group of 

thoughtful, committed citizens can 

change the world; indeed, it’s the only 

thing that ever has.”  - Margaret Mead

Dit 

is een 

eitje...
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Ok. Je hebt een groot doel en gelooft erin. Om te zorgen dat je in een 
moment van twijfel niet afhaakt gaan we nu commitment inbouwen. We 
kunnen allemaal negatieve ‘verlies-prikkels’ verzinnen. Zoals, dat er geld 
overgemaakt wordt naar een goed doel wanneer je je doel niet bereikt. 
Maar de beste manier is om je doel te delen!

Eerst, kies een aantal mensen die je kent die wilde denkers zijn. Van die 
mensen die alleen maar blij worden van grootse plannen. We zoeken nu 
nog even niet de beschermende denkers in je omgeving op. Natuurlijk 
die houden van je en willen alleen maar goed voor je. Maar dat is nu net 
het probleem. Alleen maar goed is iets heel anders dan schieten voor 
grootsheid! Dus: Op zoek naar 3-5 gekken aan wie je jouw doel kunt 
vertellen. Het uitspreken van je doel maakt het echt. Opeens is het er 
werkelijk. It’s out there!

  Deel het openbaar! Misschien eng. Maar dat het spannend is, 
is slechts een teken dat het groots is en er toe doet! Vertel het mensen. Zij 
worden hiermee ook eigenaar van jouw doel en kunnen voor je denken. 
Nieuwe ideeën verzinnen. En nieuwe links leggen waar je zelf nog niet 
aan gedacht had. Opeens 1000 breinen die jouw doel in hun onbewuste 
hebben pruttelen. Serendipiteit, here we come!

En natuurlijk zorgt dit voor gezonde peer-pressure. Nu terug krabbelen is 
er niet meer bij!

Zorg voor je 

eigen commitmentS
t
a

p 4

Het uitspreken van  

je doel maakt het echt.  

Opeens is het er werkelijk.

Next up:
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Ok, je hebt nu een eng groot doel. De volgende stap is eigenlijk simpel. 
Je maakt je geen zorgen meer over het doel, het enige wat je nu doet is 
afvragen HOE je er komt. “Hoe zorg ik dat ik 10.000 man een stap laat 
zetten?” Ik weet dat het kan (of ik heb er voor gekozen te geloven dat het 
kan), dus het gaat lukken. Het enige wat ik hoef te achterhalen, is hoe.

De ‘hoe’-vraag zorgt voor ruimte. Nu kun je creatief worden. Alles mag.  
En doordat je doel bijna onmogelijk lijkt, heb je groen licht om out-of-the-
box te denken. Je moet wel gevestigde overtuigingen uitdagen en met 
nieuwe manieren komen. Je wordt gedwongen om creatieve oplossingen 
te vinden, want de oplossing bereik je niet door te doen wat je altijd deed. 
Het hele idee achter deze stappen is dat je zowel je mindset als ook de 
manier waarop je dingen oplost verandert. Dus het mag en moet anders!

Albert Einstein zei het perfect:  
En je zal versteld staan van je eigen creativiteit. Elke keer als je denkt, 
“oh man, dit kan echt niet, ik moet het doel naar beneden bijstellen”, niet 
doen! Het kan! Dit zijn je oude overtuigingen en filters die boven komen 
drijven. Die zijn helemaal prima. Hebben je in het verleden prima gediend. 
Maar nu zijn ze even speelbal van jou! Dus, rustig blijven doorstappen.

 Ga elementair kijken: wat is de meest essentiële voorwaarde die 
je nodig hebt voor het verwezenelijken van je doel. Stel dan de vraag hoe 
je zo goedkoop en efficiënt mogelijk aan die voorwaarde kan voldoen.

Stel de 

“Hoe”-vraagS
t
a

p 5

“We can’t solve problems by using  

the same kind of thinking we used 

when we created them.”
Tip 1:
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Vroeger klom ik veel in de alpen, en daar stond je dan af en toe ook voor 
onmogelijke opgaves. Je had veel voorbereidingen getroffen, de route 
verkend. Met goede moed ging je dan op pad. Lopend naar de wand die je 
wilde beklimmen. En met elk stapje naar de wand werd deze wand hoger, 
steiler en enger. En leek hij steeds onmogelijker.

Ik heb wel eens een keer gehad dat we een vrij eenvoudige ‘klettersteig’ 
gingen doen (ik was 12 jaar), maar toen we recht onder de wand stonden 
deed een van onze klimmers, laten we haar Pauline noemen, het letterlijk 
in haar broek. Uit angst. Haar vriend hielp haar door net op tijd haar broek 
uit te helpen, haar moed in te praten en na een korte pauze gingen we 
weer door. Ze durfde weer.

Wat vanaf onderen een onneembare muur leek, bleek in praktijk een 
slingerend smal paadje te zijn met een stijle wand en afgrond aan de 
andere kant. Om het gemakkelijker te maken was er staaldraad gespannen 
die je kon vasthouden en waar je je gordel kon inklikken, zodat als je 
uitgleed je nooit meer dan een metertje kon vallen.

Pauline moest wel om zichzelf lachen. Dat ze voor dit zo bang was 
geweest. We klommen verder en verder, steeds alleen geconcentreerd op 
de volgende stap. En na een uurtje klimmen keken we eens achterom en 
verbaasden we ons over hoeveel afstand we al hadden afgelegd. Hoe  
hoog zaten we wel niet! Wow, dat dat zo makkelijk kon.

Dat is ook het hele punt van deze stap: laat je niet afleiden door grote 
onmogelijke projecten. Ga het doen!

Hou de eerste stapjes klein! Ook de Mount Everest beklim je met 
dezelfde kleine stapjes die je dagelijks naar de supermarkt neemt. Op het 
moment dat jij en je omgeving meer en meer overtuigd raken, neem je 
grotere stappen.

Wanneer je weet welke kleine stappen je moet nemen, probeer 
daar dan een gewoonte van maken. Zorg dat je iedere dag een blok tijd 
reserveert om eraan te werken. Zo is het schrijven van een boek niet anders 
dan heel vaak een aantal woorden op papier zetten. Het maakt niet uit of 
het goede woorden zijn, maar door telkens woorden op papier te zetten 
komen de juiste vanzelf boven. Een manier om deze gewoonte in te bakken 
in je leven is door een kalender aan de muur te hangen en iedere dag als 
je aan je doel hebt gewerkt een groot kruis door die dag te zetten. Je enige 
taak wordt dan, maak een zo lang mogelijk serie van deze kruizen!

Vergeef jezelf als het niet meteen lukt, en ook als het de 99ste 
keer nog niet lukt. Elk stapje en elke mislukking is progressie en brengt je 
dichter bij je doel. Elke mislukking is een gelukt experiment waardoor je 
ieder geval een manier hebt ontdekt waarop het niet moet.

Ga het doen
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“Once we rid ourselves of traditional 

thinking we can get on with creating 

the future.”  - James Bertrand

Even een verhaal: Tip 1:

Tip 2:

Tip 3:



Hoe fijn zou het zijn dat je niet de hele tijd tegen alles moet opboksen, 
maar dat alles wat je tegenkomt in je voordeel werkt. Alsof het universum 
je helpt bij het verwezenlijken van je doel? Pfoe. Dat klinkt goed! Zet de 
wereld voor je aan het werk! Heerlijk!

Dat effect kan je zelf bereiken door je eigen acties en houding. In drie 
stappen. Als eerste zorg je dat je leert negatieve obstakels als positief te 
zien. Dus bijvoorbeeld als je valt zie je het als een les. “When life gives you 
lemons, make lemonade”. Want natuurlijk is er een kans dat de uitvoering 
niet helemaal volgens plan gaat. Sterker nog, het is zeer waarschijnlijk.

Nadat je in stap 5 de ‘Hoe-vraag’ denkt te hebben beantwoord en je een 
stappenplan gemaakt hebt, zul je zien dat de werkelijkheid anders gaat 
lopen. Met zo’n groot doel gaan de dingen vaak niet volgens het plan. 
Als het van te voren helemaal uit te denken was, was het ook niet zo 
ingewikkeld!

Daarna zorg je dat niet alleen de negatieve dingen, maar ook toevallige 
zaken die in je omgeving gebeuren je gaan helpen. Een bekende rijdt 
langs, en gaat naar Den Haag. Je bedenkt dat je net vandaag toevallig 
iets moet afleveren in Den Haag. Dus je vraagt of die persoon het even 
meeneemt. Je gaat meer openstaan voor mogelijkheden die er altijd zijn. 

Probeer alles wat je tegenkomt positief te benaderen. Vraag je altijd af hoe 
het je dichter bij je doel kan brengen. Sta open voor nieuwe mogelijkheden 
en andere benaderingswijzen.

En de laatste stap is dat jij zelf niet continu een actieve rol speelt, maar dat 
positieve dingen je gaan voorvallen. Het komt als het ware naar je toe. Het 
universum gaat je helpen. Hoe je dat kan doen? Door een open houding 
en jouw doel met passie te delen! Hierdoor geef je de mogelijkheid aan 
mensen en dingen buiten je invloedsfeer om jou te helpen. En als het zich 
voordoet, sta je er open voor.

Wat je zal zien, is dat er op een gegeven moment heel veel positieve 
onverwachte voorvallen zullen zijn. Bijvoorbeeld dat er op een toevallig 
moment net iemand bij je in de lift stapt die het antwoord heeft op een 
vraag. En die persoon wist dat je met die vraag liep. En hij helpt je ook nog 
eens graag, Mensen vinden het fijn om je te helpen, en zeker als je ergens 
gepassioneerd voor bent!

De serendipiteit zal groter worden als je echt gaat staan voor je doel en 
er naar gaat handelen. Je zal merken dat jij niet meer alles alleen hoeft te 
doen, maar dat er een momentum gaat werken dat groter is dan jij alleen. 
En dat is een heerlijk gevoel.
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Laat alles in je 

voordeel werkenS
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p 7 “When life gives you lemons,  

make lemonade”
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Maak laagdrempelig kennis met de  
School-of-Mavericks
Kom naar een Meet-the-Mavericks. Schrijf je gratis in. Een aantal ervaren 
Mavericks delen hun verhalen. Daarna kan je met gelijkgestemden jouw 
uitdagingen bespreken. Samen onderzoeken we hoe je het beste een 
impactvolle Maverick kan worden. Klik hier voor meer informatie.

Workshop voor een boost
Zit je in een middel/grote organisatie en heb je een brandende passie 
om die van binnenuit te veranderen? Meer innovatie, duurzaamheid, 
nieuwe business modellen implementeren? En wil je wat meer hulp om 
in een maverick mindset te komen?

Kom dan naar de komende Workshop Disruptive Mindset. Dit is 
een hele krachtige workshop om in een wereld van onbegrensde 

mogelijkheden te stappen. Je krijgt meteen een korting: Door de 
code ‘DOEMIJNDOELX10-rqe1’ in te voeren krijg je 20% korting! 

Klik hier voor meer informatie.

Persoonlijke aandacht
Heb je een specifieke vraag en wil je daar een 
stap verder in doen, neem dan contact op voor 
een persoonlijke Maverick Boost.  
Klik hier voor meer informatie.

Boost voor je organisatie
Ben je meer op zoek naar een boost voor je 
organisatie, wil je een goede spreker die weet hoe 
lastig innovatie is binnen een grote organisatie. 
Wil je eens een geluid van buiten laten horen 
waar men makkelijker naar luistert?  
Klik hier voor meer informatie of neem dan 
contact met op: peter@schoolofmavericks.com

Voor als je een steun in  

de rug kan gebruiken

Dit waren de 7 stappen. Je zal zien dat als je ze gaat toepassen dat je echt 
grote stappen gaat maken. Het kan veel voor je doen. Maar wellicht werkt 

het makkelijker als je een extra boost krijgt.

http://schoolofmavericks.com/meet-the-mavericks/
http://schoolofmavericks.com/discover-the-maverick-in-me/
http://schoolofmavericks.com/maverick-boost/
http://schoolofmavericks.com/intrapreneurshipdag/
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Wat is School of Mavericks?

School of Mavericks is een initatief van Peter Clausman. Hij zag dat 
veel organisaties ontwricht raken door snel veranderende (markt)
omstandigheden, socio-economische ontwikkelingen en technologische 
vooruitgang. Binnen deze organisaties zitten veel medewerkers die het 
verschil willen maken. Met de juiste mindset, skillset en acties kunenn ze 
dit ook. Dan kunnen ze de organisatie naar een nieuw tijdperk brengen. Dit 
zijn de Mavericks. 

En organisaties weten meestal niet goed met deze mensen om te gaan, wat 
zonde is van het potentieel. Zij kunnen richting geven aan de organisatie 
en het aanpassingsvermogen vergroten, en helpen om de organisatie het 
nieuwe tijdperk in te brengen.

School of Mavericks helpt zowel medewerkers om tot hun volle potentieel 
te komen binnen de organisatie waar ze werken, als ook organisatie om 
mee te gaan in de nieuwe tijd. Te innoveren, aan te passen, in te spelen op 
nieuwe trends. Door hun belangrijkste troef, de Mavericks, te ontdekken en 
in te zetten. Voor meer informatie over de School of Mavericks klik hier. 

Contactgegevens:
Peter Clausman
Peter@schoolofmavericks.com
06-5245 8798

http://schoolofmavericks.com/about-me/

