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Leiderschap vanuit een levensopgave 
door: dr. Alex Klein 

 
 
Jezelf en anderen leiden betekent motiveren en inspireren en bijsturen, waar nodig.  
Leiding geven is nodig om de gewenste doelstelling(en) te behalen. Hoe saaier de doelstelling, hoe 
harder je moet duwen. Hoe gaver het doel, hoe makkelijker het leiderschap.  
 
Ga toch weg! 
Iedereen kent de uitspraak ‘de stip op de horizon’.  Natuurlijk werkt dat niet als motivator!  
Heb je onlangs nog gezien hoe lang of breed die horizon is en dan moet één simpele stip motiveren 
om daar naar toe te gaan? Ga toch weg! Ik pleit voor ‘een ster aan de horizon’!. Gewoon een punt zo 
helder, zo mooi, zo duidelijk dat het je ’s nachts nog wakker houdt… 
 
Mag ik je vragen om even een kwartiertje te gaan zitten? Even je computer uit, je telefoon op stil om 
simpelweg een antwoord te vinden op de vraag wat jij wilt bereiken in dit leven. Zo groot? Ja, zo 
groot! Wat wil jij dat straks op jouw eigen begrafenis over jou gezegd wordt? ‘We zijn zo trots op 
hem, want hij haalde altijd zijn maandtargets?’, ‘Wat was ze goed, nooit te laat voor een vergadering’ 
of ‘Wat een gemis voor ons bedrijf, want zo’n winstmaker kom je niet vaak tegen’…?  
 
Vergaan in vergetelheid… 
De meeste mensen raken na twee generaties in de vergetelheid. Je kent de naam van je vader en 
moeder en ook hun ouders lukt nog wel, maar hoe zit het met de generatie daarvoor? De kans is 
groot dat je geen flauw benul hebt van hun naam, hun bestaan, hun beroep noch hun prestaties. 
Voor jezelf kun je daar verandering in brengen, door ook voor jezelf een levensdoelstelling neer  
te zetten. Wat wil jij bereiken, waar nog generaties over gesproken wordt (ten positieve)?.  
Jij mag kiezen wat jouw levensopgave is. Maar kies! 
 
Mag ik je uitnodigen om vier vragen te beantwoorden? 
1.  Wat is je (lange termijn) levensdoelstelling? 
2.  Wat ga je vervolgens (korte termijn) voor? 
3.  Waar sta je (in het hier en nu) voor? 
4. Waar kom je vandaan (lange termijn verleden)? 
 
Je weet alleen wat je moet doen om je levensdoelstelling te bereiken als je weet waar je nu staat.  
Je kunt het beste inschatten wat haalbaar is als opgaaf in dit leven, als je een beeld hebt bij waar je 
vandaan komt, zowel kort als lang geleden. Vier heerlijke vragen om een weekend bij stil te staan.  
Als je jouw levensdoelstelling hebt, kijk dan vervolgens of het werk dat je nu doet daar wel aan 
bijdraagt. Ga je jouw doel halen als je blijft doen wat je doet? De kans is groot dat je uitkomt waar  
je naar toegaat, bij ongewijzigd beleid. En dat is prima als dat ook jouw gewenste doel is; anders is 
het misschien verstandig om je gedrag, je werk, je houding aan te passen.  
 
Iets gaafs, ajb… 
Het is zoveel uitdagender voor jezelf en voorde mensen om je heen om te werken aan het bereiken 
van iets gaafs, dan een saaie stip op de horizon na te streven. Je hebt een doel en dus ben je op zoek 
naar mee-werkers, niet medewerkers. Jij wilt mensen om je heen die meehelpen jouw levensdoel  
te bereiken.  
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Leiderschap met nalatenschap, leiderschap vanuit een levensdoelstelling, leadership with legacy,  
het maakt me eigenlijk niet uit hoe je het noemt. Kies een uitdaging voor het leven, een uitdaging 
voor je werkzame leven en ga dat nastreven. 
 
Maar wacht daar niet te lang mee, want je hebt nog maar een beperkt aantal weken. Bij de 
onderstaande berekeningen ben ik er gemakshalve van uitgegaan dat je tot je 67e zult werken en  
dat een man gemiddeld 80 jaar en een vrouw 90 jaar oud wordt.  Het aantal weken dat overblijft 
wordt natuurlijk steeds minder en je weet hoe snel iedere week voorbij vliegt… 
 
 
 

 
 
 
 
Wat wil jij bereiken? 
Wat is jouw nalatenschap? 
Wat is jouw ? ‘ster aan de horizon’
Hoe veel weken resteren nog om jouw levensdoel te behalen? 

leeftijd nu

aantal weken tot 

einde werkzame 

leven

aantal weken 

tot einde 

leven

man (80) vrouw (90)

25 (=67 - 25) * 52 2.184 2.860 3.380

30 (=67 - 30) * 52 1.924 2.600 3.120

35 (=67 - 35) * 52 1.664 2.340 2.860

40 (=67 - 40) * 52 1.404 2.080 2.600

45 (=67 - 45) * 52 1.144 1.820 2.340

50 (=67 - 50) * 52 884 1.560 2.080

55 (=67 - 55) * 52 624 1.300 1.820

60 (=67 - 60) * 52 364 1.040 1.560

65 (=67 - 65) * 52 104 780 1.300

70 520 1.040

75 260 780

80 0 520

85 260

90 0


