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Courage is not the absence of fear, 

but the judgement that something 
else is more important then fear. 

 

-- Ambrose Redmoon -- 
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Inleiding                   
 

Je bent begonnen aan een E-book over lef ontwikkeling. Je hebt interesse in hoe je als 
professional je lef kunt vergroten, of hoe je het lef in je organisatie kunt bevorderen. Misschien 
zelfs beiden. Een mooie eerste stap, misschien ook een spannende. Ik neem je graag mee op 
een korte reis door de wereld van lef. Challenge accepted?  
 
Onderweg stoppen we bij een aantal plaatsen. Allereerst check je in de volgende alinea of je 
tot de doelgroep van dit E-book behoort. Daarna staan we stil bij het begrip lef. Je ziet in de 
praktijk  verschillende uitingsvormen. Lef Academy heeft deze geclusterd in het Lef Landschap. 
Vervolgens geef ik antwoord op de vragen waarom en wanneer lef nuttig is. Het belangrijkste 
deel van het boek volgt daarna. Hierin krijg je inzichten en tools aangereikt waarmee je jouw 
lef concreet kunt vergroten. De bijlagen voorzien in dat licht in een lef-scan voor zowel individu 
als organisatie. Dit E-book sluit af met een hoofdstuk dat antwoord geeft op de vraag hoe lef 
in en door een organisatie bevorderd en benut kan worden. Ik wens je veel ontwikkeling en 
avontuur bij deze reis.  
 
 
Voor wie is dit E-book?  
Het is gericht op ambitieuze professionals in grote profit en non-profit organisaties. Het sluit 
vooral aan bij de ambities om verder te groeien op het vlak van ondernemerschap, innovatie 
en/ of  wendbaarheid. Daarnaast is dit E-book gericht op het management van de organisatie 
of een afdeling, waar behoefte leeft om het lef van professionals op deze vlakken te versterken.   
 

 

 

  
 
Dit E-book helpt professionals bij het versterken van 
hun lef, waardoor ze groeien van voldoende naar 
goed of excellent functioneren. Het is niet gericht op 
mensen met een erg laag lef niveau die op een 
voldoende niveau willen uitkomen. Zij zijn vaak meer 
gebaat bij gespecialiseerde coaching of therapie.  
 

Focus op excelleren 
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Wat is lef?  
  

Bij lef denken mensen al snel aan korte hevige fysieke uitdagingen als parachutespringen of 
een confrontatie aan gaan met een gevaarlijk dier of persoon. Voor de meeste mensen zijn 
juist de minder explosieve en minder zichtbare vormen van lef belangrijker. Die varianten 
komen ook veel vaker voor. Door dat besef ontdekken mensen vaak dat ze meer lef hebben 
dan ze dachten en dat geeft hun zelfvertrouwen al een eerste boost. Lef wordt als label op 
allerlei situaties geplakt. Soms terecht en soms onterecht. Het is daarom goed om af te 
spreken wat we eronder verstaan.  
 

‘Er is sprake van lef wanneer iemand een risico aangaat om daarmee  
een vooropgesteld doel te behalen. Daarbij moet angst getrotseerd worden  

(omdat het doel voor hem/haar belangrijk is en de uitkomst onzeker)’ 
 
De één heeft weinig moeite met extreme sporten, maar klapt dicht bij presenteren. Bij een 
ander weer andersom. Mensen verschillen in hun comfortzones en op welke vlakken ze lef 
hebben. Je kunt ook op veel vlakken tegelijk veel of weinig lef hebben.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenteren vraagt lef, want je  
weet niet of je publiek je verhaal  

zal waarderen.  
. 

Fysieke uitdagingen vragen meer 
 lef naarmate je lijfsbehoud 

 meer onzeker is.  
 

Een zakelijke investering doen vraagt  
lef als onzeker is of je daarmee het 

beoogde rendement wel haalt.  
 

Expand your comfortzone  
De grootte van je comfortzone geeft een goede indicatie van je lef. Binnen deze zone voel je 
je comfortabel en niet bedreigd. Daarbuiten zijn nieuwe, onbekende dingen en het is moeilijk 
je daar te begeven. Het vraagt lef, omdat je daarvoor ongemakken als onveiligheid en 
onzekerheid/ angst moet kunnen verdragen. Veel waardevolle doelen vragen echter groei 
van je comfortzone door daarbuiten stapsgewijs zelfvertrouwen op te doen.  
 
Persoonlijke ontwikkeling vraagt in dat licht een passend niveau van uitdaging. Bij een te laag 
niveau ontstaat verveling en leer je weinig tot niets. Bij een te hoog niveau van stress en angst 
(‘de panic-zone’) wordt ontwikkeling sterk belemmerd. Tussen de comfortzone en de panic-
zone bevind zich de flow- of leerzone, waar het niveau van uitdaging optimaal is.  
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 Sociaal 
lef 

Psychologisch 
lef 

 

Zakelijk 
lef 

 

Fysiek 
lef 

 

Innovatief 
lef 

 

Hierbij staan je imago en je relatie tot anderen op het spel. Dat speelt bijvoorbeeld 
bij presenteren (het risico dat je publiek je verhaal of misschien je uiterlijk negatief 
beoordeelt), bij onderhandelen of aangeven van je grenzen.  
 
Hierbij staat je zelfbeeld of je beeld van de wereld op het spel. Dit kom je o.a. tegen 
bij persoonlijke ontwikkeling; feedback incasseren, of opdoen van nieuwe inzichten 
en oude moeten loslaten.   
  
Hierbij staan tijd, geld of andere middelen op het spel, waarbij niet zeker is of de  
inzet ervan leidt tot de gehoopte uitkomst. Daarbij is soms weinig tijd en informatie 
om risico’s goed in te schatten en knopen moeten toch worden doorgehakt.  
  
Hierbij staat je lichaam / gezondheid op het spel. Dit speelt o.a. bij gevaarlijke 
sporten of wanneer je met gevaarlijke mensen, dieren, machines of stoffen 
werkt. Denk aan o.a. agenten,  brandweerlieden, of GGZ verpleegkundigen.  
  
Nodig bij durven afwijken van kaders, vernieuwende ideeën en het ter discussie 
stellen van regels en gewoontes. Soms in woorden, soms in daden. Hierbij staat 
de status quo op het spel en loop je risico op afkeuring door je omgeving.  
  

   
Omdat mensen in de praktijk verschillende soorten risico’s nemen kent lef 
meerdere varianten die samen het Lef Landschap vormen. Bij elke lef 
gedaante staat iets anders op het spel. Dit onderscheid maakt gerichte 
ontwikkeling (en meting) mogelijk van specifiek beoogd moedig gedrag. 
Er zijn ook situaties die een beroep doen op een combinatie van lef 
varianten. De meest voorkomende en herkenbare lef gedaanten licht ik 
hier kort toe.  

Het Lef Landschap 
 

        sociaal         psychologisch        zakelijk               fysiek              innovatief 
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Waarom lef?  
 

Lef is van oudsher een prijzenswaardige en sterk begeerde eigenschap. In relatie tot werk in 
deze tijd gaat het professionals vaak vooral om het vergroten van impact en het versnellen 
van persoonlijke groei. Ook wordt regelmatig genoemd dat lef sterk bijdraagt aan voldoening, 
doordat je meer tijd overhoudt voor wat jij belangrijk vindt. Doordat je daarover duidelijker naar 
anderen bent, dragen zij daar ook beter aan bij. Op persoonlijk niveau waarderen professionals 
vaak de persoonlijke transformatie door het opsporen van en afrekenen met belemmerende 
gedachten, overtuigingen en gewoonten.    
 
Voor organisaties wordt lef ontwikkeling meestal ingezet voor het versterken en bevorderen 
van ondernemendheid,  innovatiekracht en wendbaarheid van haar professionals (en zo ook 
van de organisatie). Dat komt de productiviteit en werknemerstevredenheid uiteraard ten 
goede. Daarnaast vinden werkgevers vaak dat lef bevordering hen een verantwoordelijker en 
aantrekkelijker werkgever maakt.   
 
In meer detail kan de behoefte aan lef in relatie tot werk ingedeeld worden in 6 clusters:   
 Samenwerken (o.a. grenzen stellen, feedback geven, fouten durven toegeven)  
 Leidinggeven (o.a. richting geven, impopulaire maatregelen nemen, delegeren)  
 Innoveren (o.a. kaders en gewoontes ter discussie stellen, uiten van afwijkende ideeën)  
 Omgaan met gevoelens (o.a. tegenslagen verwerken, ongemak verdragen, emoties  
 Persoonlijke ontwikkeling (o.a. uitdagende doelen stellen, overtuigingen loslaten)   
 Ondernemen (o.a. durven investeren, netwerken, Initiatief nemen)  
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Lef is niet heilig  
Het is slechts een middel en geen doel. Lef is vaak  
een nuttige eigenschap, maar niet altijd. Je kunt  
er ook in doorschieten (roekeloosheid), net als bij  
andere kwaliteiten. Het is ook goed dat in teams 
ook mensen zitten die minder lef hebben. Zij  
houden oog voor bedreigingen en realiteitszin.  
Samen houden beide rollen elkaar in balans. 
  

uiten)  
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Lef kun je leren                  
 

Mensen denken wel eens dat lef iets is dat je van nature ofwel hebt of niet hebt. Sommigen 
geloven dat oprecht, maar vaker is het een vorm van zelf-sabotage. Een excuus om lekker in 
je veilige comfortzone te blijven ‘want ik heb van nature nu eenmaal weinig lef’. Gelukkig blijkt 
lef in hoge mate ontwikkelbaar. Aanleg speelt ook een rol. Verschillende aangeboren stabiele 
karaktertrekken kunnen je een voorsprong geven. In bijlage IV vind je een overzicht van veel 
voorkomende uitkomsten van persoonlijkheidstesten en hun samenhang met lef aanleg. De 
maakbare wereld is dan ook niet heilig en kent beperkingen die we moeten accepteren. 
Bovendien kun je met minder aanleg je lef nog altijd flink vergroten. Ik hoor vaak dat ik zelf 
daarvan het levende bewijs ben (zie ‘Over de auteur’ op de laatste pagina). Vele bouwstenen 
die je kunt inzetten vond ik tijdens mijn onderzoek naar lef ontwikkeling in de domeinen 
psychologie, sociologie, biologie en neurologie.  
 
In dit E-book reik ik je o.a. tools aan om jouw huidige en gewenste lef en jouw obstakels daarbij 
te ontrafelen en analyseren. Deze mentale inspanningen helpen je bij het slim bepalen van je 
focus, het sneller ontwikkelen van je lef en beperken van angst. Niet alleen mentale tools komen 
van pas bij lef ontwikkeling. Je lef groeit door dit soort voorbereidingen zeker sneller, maar 
alleen als je het vervolgens ook voldoende in de praktijk toepast. Emotionele, fysieke en 
spirituele inspanningen en zelfzorg komen dus ook goed van pas. Vaak is het een mix en je 
merkt zelf gaandeweg steeds beter welke mix van accenten voor jou het meeste oplevert.   
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

L ife shrinks or expands in proportion 

to one’s courage. 
 

   -- Anais Nin -- 

   



Lef kun je leren!    E-book                                                                            © 2020 Lef Academy  
 

8 
 

De COURAGE methode  
 

Vanuit inzichten over lef ontwikkeling hebben we tools ontwikkeld en in een logische volgorde 
geclusterd tot de 7 stappen van de COURAGE methode. Tijdens mijn promotie onderzoek heb 
ik de bouwstenen en initiële aanpak ontwikkeld en gevalideerd bij grote profit en non-profit 
organisaties. Samen met Sylvia Bruning (oprichter van Leid met Lef) hebben we deze 
bouwstenen aangevuld en verfijnd en is de oorspronkelijke aanpak beter gestructureerd tot 
de COURAGE methode.  
 
We gebruiken deze methode ook als raamwerk voor onze lef trainingen en voor het 
managementboek over lef ontwikkeling dat in 2021 in de winkels ligt. Voor dit E-book alvast 
een korte kennismaking. COURAGE staat voor lef en moed, maar is ook het acroniem voor de 
7 stappen: Challenge - Ontwikkel - Upgrade - Reduceer - Arresteer - Ga - Excelleer. Na de 
toelichting op deze stappen (op de volgende pagina) zoomen we in op diverse technieken 
en inzichten die bij deze stappen kunnen worden ingezet.  
 
Lef Landschap vs COURAGE methode   

Het Lef Landschap helpt je bij het scherpstellen van je doel; welke vorm(en) van lef zijn in jouw 
situatie van belang om te versterken? Het beantwoordt daarmee je WAT-vraag. De courage 
methode helpt je om stap voor stap naar dat doel toe te werken. Het geeft dus antwoord op 
de HOE-vraag.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk lef doel   

  

COURAGE stappen 

 

Lef Landschap 
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Kern: Je formuleert en vitaliseert een passend doel en de tussenstappen om 
dat te bereiken. Kernvragen: Durf je groots te dromen? Hoe graag wil je het? 
Is je startpunt (je huidige comfortzone) scherp? Kun je praktijksettingen 
creëren waar je de tussenstappen kunt oefenen en behalen?  
 

Stap 1. (C)     Challenge  (challenge je comfortzone)  

Kern: Je activeert optimale steun van je omgeving voor je doel en je 
transformatie. Kernvragen: Begrijp je de werking van sociale krachtenvelden? 
Waar zit je (potentiele) sociale steun en hoe activeer je die? Welke steun is 
zinvol? Hoe kun je per persoon  sociale weerstand afbouwen?  
  

Stap 2. (O)     Ontwikkel  (ont-wikkel je netwerk)  

Kern: Je verbindt je doelen met je missie benut je innerlijke energiebronnen.   
Kernvragen: Heb je je identiteit en missie scherp voor ogen? Ken je je reële 
eigen invloed op het realiseren van je doel. Erken je verantwoordelijkheid 
daarvoor? Kun je je energie niveau beïnvloeden?  
   

Stap 3.  (U)     Upgrade  (upgrade je power)   

Kern: Je transformeert belemmerende overtuigingen en herkent natuurlijke 
denkfouten. Kernvragen: Hoe onderzoek je het rationele gehalte van angsten 
die in de weg staan van jouw doel? Beheers je meerdere angstreductie 
technieken? Heb je je zelfbedrog onder controle?   
   

Stap 4.  (R)     Reduceer  (reduceer je irrationele angsten)  

Kern: Je kunt reële angsten terugbrengen tot een hanteerbaar en draaglijk 
niveau. Kernvragen: Kun je je gewenste en ongewenste emoties goed 
reguleren? Kun je ze accepteren en toelaten? Welke angstreductie technieken 
beheers je? Heb je een plan voor te verwachten moeilijke momenten?  
  

Stap 5. (A)     Adresseer  (adresseer je rationele angsten)  

Kern: Je kunt angst hanteren en durft buiten je comfortzone ervaringen op  
te doen. Kernvragen: Hoe maak je de stap van intentie naar daadwerkelijk 
gedrag? Weet je wanneer en hoe je ongemak (zoals angst) langer kunt 
verdragen/ volhouden? Kun je volharden bij tussentijdse tegenvallers?  
  

Stap 6. (G)     Ga   (ga aan de slag)  

Kern: Je vergroot je veerkracht en durft daardoor meer risico aan. Bij succes 
creëer je gewoonten. Kernvragen: Is je coping stijl effectief? Geef je constructief 
betekenis aan tegenvallers? Kun je verlies loslaten? Beschik je over een ‘growth’ 
mindset? Kun je van succesvol nieuw gedrag nieuwe gewoonten maken?  
  

Stap 7. (E)     Evalueer & Excelleer  
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Sociale krachtenvelden  
 

Dit betreft inzichten die bij stap 2 van de COURAGE methode kunnen worden ingezet.  
  

Het ontwikkelen van je lef veroorzaakt ook vaak veranderingen in je relaties met anderen. 
Andersom kan het veranderen van relaties ook lef versterking veroorzaken. Vanuit sociale 
krachtenvelden spelen verschillende inzichten en technieken hierop in. Twee voorbeelden:  
 
Sociale rolconflicten voorkomen  
Je kunt je lef ontwikkeling effectiever, sneller en fijner maken door je omgeving bij je 
ontwikkeling te betrekken. Anderen zijn gewend aan de rol(len) die jij inneemt. Ze zijn daar 
onbewust op ingeregeld. Als je je lef gaat versterken en nieuw gedrag gaat uitproberen is de 
kans groot dat dat gaat wringen in je sociale systeem. Behalve wanneer je hen bewust maakt 
van jouw ontwikkeldoel en voornemen daaraan te werken. Vraag vervolgens ook gericht steun 
en ruimte voor experimenteren met nieuw gedrag. Bepaal vooraf welke boodschap je hiertoe 
wil delen met welke mensen.  
 
Adaptatie benutten  
De natuurlijke neiging van mensen om zich aan te passen aan anderen in hun omgeving biedt 
zowel kansen/ hulpbronnen als bedreigingen voor lef ontwikkeling. Deze natuurlijke neiging 
verloopt  onbewust en vrijwel moeiteloos. Als je een lastig doel wil bereiken, zoals gezonder 
leven, kun je dat doen door je discipline te versterken. Het is echter veel effectiever en 
makkelijker om dat te bereiken door meer met mensen om te gaan die het door jouw beoogde 
gedrag al veel tonen (en dus minder met mensen die dat niet doen). De kans op terugvallen 
in oud gedrag is op die manier ook veel kleiner. Discipline volhouden kost steeds opnieuw 
energie en dat is veel lastiger vol te houden (#choose-your-battles). Je kunt ‘belemmerende 
relaties’ op dat gebied stilzwijgend afbouwen, of er open het gesprek over aangaan. Dat kan 
best spannend zijn, maar lucht meestal enorm op.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We Are the authors of our lives and we 

write our own daring endings. 
 

   -- Brene Brown -- 
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Fysiologie  
 

Dit betreft inzichten die bij stap 3 van de COURAGE methode kunnen worden ingezet.  
 

Voor het vergroten van lef zijn allerlei inzichten en tools beschikbaar. Sommige vanuit de 
Psychologie of Sociologie, anderen uit de Biologie, Neurologie of Fysiologie. We vergeten wel 
eens dat ook het inzetten van biologische factoren ook zeer effectief kan zijn. Je lichaam 
verwerkt continu prikkels uit je omgeving en stuurt je via hormonen en emoties aan tot gedrag. 
We kunnen deze biochemische processen voor soms in ons voordeel  beïnvloeden. Dat kan 
handig zijn als we daarmee bijvoorbeeld onze energie, stemming of emoties willen reguleren. 
Een paar voorbeelden:  
 
Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk inspelen op je eigen bioritme. Het aangaan van spannende 
uitdagingen vergt vaak extra energie. Als je zo’n uitdaging zelf kunt plannen (bijvoorbeeld een 
collega de waarheid vertellen) kun je dat plannen op momenten waarvan je weet dat jij een 
energie piek hebt. Je kunt ook actief op je biologie inspelen door bijvoorbeeld je energie niveau 
nog wat op te peppen met een kop koffie. Mits tijdelijk ingezet, totdat je comfortzone voldoende 
gegroeid is, kun je zelfs nicotine of alcohol gebruiken om je angst te dempen.   
 
Misschien gaat het je niet zozeer op één of enkele situaties, maar wil je in het algemeen meer 
lef hebben en daar ook je biologische opties voor inzetten. Je kunt dan bijvoorbeeld je 
natuurlijke testosteron verhogen. Dit verhoogt je risico-tolerantie, verbetert je veerkracht en 
verlegt je focus meer naar kansen i.p.v. bedreigingen. Het versterkt daarmee je daadkracht.  
Verhogen kan o.a. door vaker voedingsmiddelen te nemen waar van nature veel Zink in zit, 
zoals pompoenpitten, asperges en paranoten. Het kan ook door vaker te sporten of door meer 
accent te leggen op versterken van je bovenbenen (je belangrijkste testosteron producent). 
Of beiden. Ook verlagen van bier- en drop consumptie helpt significant.  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Teveel cholesterol is niet goed voor je. Te weinig 
ook niet. Cholesterol is o.a. ook een belangrijke 
grondstof voor testosteron. Focus niet teveel op 
alleen je biologische opties voor meer lef en 
behoudt je biologische balans. Benut deze opties 
meer als steuntje in de rug.   
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Demystifying  
 

Dit is één van de angstreductie technieken die bij stap 4 kan worden ingezet.  
 

Hiermee kun je ‘het mysterie’ rond een situatie die angst opwekt verminderen. Bovendien kun 
je hiermee irrationele angsten en onjuiste risico-perceptie ontdekken en aanpakken. De 
methode omvat twee fasen. In de eerste fase ontrafel je je angst door alle specifieke angsten 
en zorgen op te schrijven die je ervaart ten aanzien van een uitdagende situatie. In de tweede 
fase houd je elke angst/ zorg tegen het licht. Je zoekt daartoe informatie om per element het 
toetst het realiteitsgehalte te kunnen toetsen. Vaak blijkt het grootste deel van de angsten niet 
terecht/ rationeel, waardoor het reële risico en het angstniveau voldoende gereduceerd is en 
hanteerbaar wordt. De ‘rechtbankmethoode’ van Faltin (2011) lijkt veel op deze methode en is 
ook gebaseerd op het uitdagen van angstwekkende gedachten.  
 
Als voorbeeld voor een angstwekkende uitdaging nemen we hier vuurspuwen. We leren 
deelnemers aan lef-trainingen bij wijze van energizer deze techniek wel eens. Veel van hen 
durven dat in eerste instantie niet. Ze maken zich zorgen om allerlei in hun beleving gevaarlijke 
aspecten: 1. De vlam kan in mijn mond of keel schieten; 2. Als ik mors op mijn gezicht kan dat 
in brand vliegen; 3. Mijn kleren of haren kunnen in brand vliegen; 4. Als ik de vloeistof per 
ongeluk inslik is dat heel slecht voor me; 5. Als ik de vloeistof op mijn kleren krijg kan ik ze 
weggooien; 6. Ik kan omstanders in brand steken met de vlam; 7. Een draaiende windrichting 
kan de vlam mijn eigen kant op blazen. Gelukkig blijken dit grotendeels irrationele angsten die 
weggenomen kunnen worden. Enkele zorgen/ angsten zijn wel reëel en kunnen prima 
geadresseerd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Don’t fear failure 

 
Fear being in the exact same place 

next year as you are today 
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Exposure & Extinctie  
 

Dit betreft één van de technieken die bij stap 4 van de methode kan worden ingezet.  
 

Angst is een slechte raadgever. Dat merk je in de praktijk wanneer angsten of zorgen voor 
allerlei uitdagingen meestal blijken mee te vallen of zelfs geheel onterecht zijn. Van nature 
hebben de meesten mensen een overdreven gevoelig afgesteld alarmsysteem dat vaak 
gevaar signaleert dat er niet is. Dat komt doordat onze biologische evolutie uiterst traag 
verloopt (1% verandering van ons DNA duurt 1 miljoen jaar!!).  
 
Stel dat je wil gaan bungeejumpen. Je weet dat dit veilig is, maar je oerbrein heeft nog niet 
geleerd rekening te houden met uitvindingen als bungee elastieken. Je radar en hormonen 
reageren daardoor nog praktisch even heftig op situaties die 10.000 jaar geleden wel degelijk 
gevaarlijk konden zijn. Ookal is zo’n signaal in deze tijd niet meer nodig, het kan erg lastig zijn 
dat signaal te negeren. Er zijn altijd wel messen die alleen daardoor op het laatste moment 
nog terug  krabbelen en de sprong in het diepe niet wagen.  
 
Nieuwe, onbekende situaties kunnen dus angst oproepen. Je wordt dan door de onbekende 
situatie getriggerd om alert te zijn op mogelijk onheil. Wanneer het onheil uitblijft of erg meevalt 
en je vaker  terugkeert in die situatie dooft deze trigger uit. Je hebt voor die situatie geleerd 
dat er geen reden is tot angst of alertheid. Je comfortzone is op dat punt gegroeid. Je kunt 
jezelf (of een ander) ook  bewust herhaaldelijk blootstellen aan een spannende situatie waarin 
jij (of die ander) wil leren je angsten de baas te worden. Dit heet exposure en het effect is 
extinctie: de trigger/ angst dooft geleidelijk uit.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exposing yourself to your fears, will  

dissolve your irrational seeds of fear  
like a dandelion in the wind. 

 

   -- Dr. Mohammed  Al Rasheed -- 
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Veerkracht  
 

Dit betreft inzichten die bij stap 7 van de COURAGE methode kunnen worden ingezet.  
 

Als je een risico neemt, weet je dat het ook anders kan uitpakken dan je hoopt. Je moet dus 
bereid zijn een tegenvaller op te lopen. Vallen en weer opstaan dus. Maar niet iedereen 
krabbelt even snel en handig weer overeind. Als dat wel goed lukt zul je makkelijker opnieuw 
een risico nemen en kun je jouw lef makkelijker vergroten. Deze veerkracht is met name 
afhankelijk van je coping stijl. Op welke manier geef je betekenis aan tegenvallers? Niet iedere 
coping stijl is even constructief en effectief.  
 

Een belangrijk verschil bij coping stijlen is of je vanuit een 
‘growth’ mindset’ of vanuit een ‘fixed mindset’ reflecteert. Bij een 
growth mindset kijk je verder dan alleen dat je je einddoel niet 
gehaald hebt. Je realiseert je welke lessen je onderweg naar je 
doel hebt opgedaan. Bij een fixed mindset telt alleen het wel of 
niet halen van het einddoel. M.a.w. het ‘rendement’ van 
getoond lef (# return-on-courage) is vanuit een fixed mindset 
nul, terwijl het vanuit het andere perspectief toch nog heel hoog 
kan zijn.  
 
Meestal onderschatten mensen hun veerkracht enorm. Ze 
vermijden verschillende risico’s, omdat ze bang zijn dat ze een 
mogelijk tegenvaller daarbij niet (of alleen met veel pijn en 
moeite) te boven zullen komen. Pas nadat dit onheil hen bij 
toeval treft, ontdekken ze dat het enorm meevalt en hoe 
veerkrachtig ze zijn.  

  
Een tegenvaller kan heftig zijn en een verlies inhouden. Goed verwerken betekent ook de 
emoties daarbij accepteren en doorleven. Dat hoort bij een gezond rouwproces. Adequate 
coping stijlen zorgen ervoor dat je hierin niet vastloopt op tijd weer verder kan.  
 
Haal veerkracht en volharden niet door elkaar. Volharding is het doorzetten ondanks 
tussentijdse kleine tegenslagen of ongemak zoals angst of pijn. Veerkracht is het constructief 
betekenis geven aan tegenslagen en jezelf daardoor tijdig weer herpakken om door te gaan.  
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Lef in de organisatie  
 

Bij steeds meer organisaties is de visie van het management dat lef of lef toename sterk kan 
bijdragen aan het succes van de organisatie. Individuele lef ontwikkeling van medewerkers is 
daartoe een belangrijke basis. De logische vervolgstap is gericht op het effectief benutten, 
borgen en verder versterken in de organisatie van de ontwikkelde vaardigheden en mindset. 
Lang niet alle organisaties zijn daartoe adequaat ingericht of beschikken over effectieve tools 
hiervoor. In dit E-book laten we je kennismaken met een aantal belangrijke tools en inzichten 
die je hierbij helpen.  
 
Wellicht heb je onze lef-scan voor de organisatie al gedaan. Daarbij kreeg je al diverse 
handvatten aangereikt. Ook heb je daardoor een globaal beeld kunnen vormen over de mate 
waarin uw organisatie zich in de huidige configuratie leent voor benutten en borgen van lef en 
lef ontwikkeling. In dit E-book focussen we op een aantal van die handvatten.  
 
Lef borgen & visievorming  
Het begint met duidelijk krijgen waarom lef in jouw organisatie belangrijk is. Welke specifieke 
bijdragen worden verwacht? Een vruchtbare open dialoog hierover vraagt een gedeeld 
begrippenkader voor lef/ moed in de organisatie. Het Lef Landschap in dit E-book schept al 
een stuk duidelijkheid. Vragen de bepalende uitdagingen in jouw organisatie om sociaal lef, 
om innovatief lef, of zakelijk lef, etc.? Is er in dat licht ook consensus over de aanleiding voor 
lef toename? Gaat het vooral om behoud of toename van innovatiekracht, om wendbaarheid 
of om (intern) ondernemerschap? Op meer detailniveau komen de specifieke items van 
individueel lef van pas bij deze visievorming. In bijlage I staan ze overzichtelijk bij elkaar om de 
dialoog hiertoe te voeden en faciliteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
Neem de tijd  
Geleidelijk ontstaat vanzelf een verlanglijst waarmee 
uw organisatie het meest bij gebaat lijkt. Ga niet 
overhaast de hele lijst ineens implementeren. Gun 
jezelf en je collega’s de tijd om zelfvertrouwen en 
routines te ontwikkelen met nieuwe gewoontes en 
kaders. Het is spannend om de dingen anders te 
doen en onzekerheden toe te laten. Je krijgt de 
smaak gaandeweg vanzelf te pakken en dan kun je 
alsnog versnellen.  
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Lef meten  
Lef is een breed begrip met verschillende uitingsvormen (zie pag. 5). Wat voor de één lef 
vraagt vindt de ander daarnaast heel normaal en andersom. Zinvol en adequaat lef meten 
vraagt daarom een doordachte aanpak.  
 
Wil je lef meten omdat lef (toename) van strategisch belang is voor de organisatie of 
afdeling? Bepaal dan eerst vanuit welk doel je lef wil meten. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat 
ondernemerschap versterkt wordt of in kaart gebracht wordt? Dan ga je vooral gedrag  meten 
op basis van indicatoren die vallen onder zakelijk lef. Of gaat het meer om versterken van 
innovatiekracht? Dan focus je op indicatoren van innovatief lef, etc.  
 
Wanneer lef toename ook gestimuleerd wordt vanuit de instroom (werving & selectie) is naast 
getoond gedrag ook de lef potentie/ aanleg interessant. Je kunt dan ook vanuit bestaande 
instrumenten kijken in hoeverre iemand over competenties beschikt die voor lef relevant zijn. 
Afhankelijk van de beoogde lef focus onderstaand veel gekozen onderliggende competenties. 
De laatste twee verrast mensen wel eens. Deze zijn van belang om weerstand goed in te 
schatten en met de juiste woorden te voorkomen of adresseren.     
  

  Initiatief nemen  
  Volhouden  
  Daadkracht  

 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
  

 Functioneren onder spanning  
 Zelfsturing en -ontwikkeling 
 Grenzen aangeven    

  

 Taalvaardigheid   
 Empathie   

  

Bij meer urgente behoefte aan moedig gedrag is 
meten van lef aanleg met name interessant.   
Van nieuw instromende professionals wordt dan 
verwacht dat ze vanaf in-dienst-treden al een 
zekere dosis lef kunnen tonen. Andere indicatoren  
voor  lef aanleg vanuit de persoonlijkheid kunnen 
gemakkelijk afgeleid worden vanuit bestaande 
instrumenten als MBTI, DISC, Big 5 en Belbin (zie 
bijlage III).  
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Lef klimaat  
 
Leren vraagt psychologisch lef  
Lerende organisaties waarin lef ontwikkeling bevorderd en benut wordt bieden een klimaat 
dat verder gaat dan puur gelegenheid bieden tot leren (in termen van tijd en budget). 
Belangrijk is daarbij het besef dat leren niet alleen om cognitieve, maar ook om emotionele 
inspanning vraagt. Het vergt psychologisch lef (zie pag. 5). Het opdoen van nieuwe inzichten 
vraagt om loslaten van oude. Het vraagt vaak om bijstellen van zowel je beeld van de wereld 
als van je zelfbeeld. Het inzetten van nieuwe vaardigheden en een nieuwe mindset vraagt 
ruimte voor experimenteren. Directe collega’s en je leidinggevende zijn bekend zijn met jouw 
belangrijkste leerdoelen en geven bekrachtigende feedback.  
 
MD focus en voorbeeldgedrag  
In een vruchtbaar lef klimaat moedigt ook de Management Development focus aan tot 
vergroten van je comfortzone. Aankomende en bestaande leidinggevenden werken aan 
Persoonlijk Leiderschap en aan leren leidinggeven aan lef. Essentieel in dat verband is dat zij  
zichtbaar moedig voorbeeldgedrag tonen. Ze zijn daarbij ook open wanneer getoond lef niet 
tot succes leidt. Dat vraagt en toont lef (en veerkracht)en maakt vooral ook zichtbaar is dat 
dat oké is en er soms ook bij hoort. Deze openheid verlaagt de drempel voor anderen om ook 
stappen buiten hun comfortzone te wagen en daar zelfvertrouwen op te doen.  
 

Borging door HR-tools  
Bevorderen van het hier beschreven klimaat met bijbehorende houding en gedrag vraagt 
borging middels HR-tools. Dat spreekt wellicht voor zich. Het hierop aanspreken en afrekenen 
van professionals is meer dan enkel een extrinsieke bijdrage aan de motivatie tot dit gedrag:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige intentie tot gedrag (intrinsieke motivatie) is geen garantie 
voor het tonen ervan. Dat geldt zeker voor gedrag dat nu nog buiten de 
comfortzone ligt. Verschillende natuurlijke vormen van zelfbedrog (zoals 
uitstelgedrag) belemmeren dit. Door erover in gesprek te gaan en 
verwachtingen te uiten worden natuurlijke sociale krachten geactiveerd 
(zie pag. 10). Ten slotte wordt bij de HR-tools lef ook als criterium 
meegewogen bij werving, selectie en uitstroom voor belangrijke functies.  
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BIJLAGE  I     De items van de individuele lef-scan  

 
Per stelling kiest iemand in hoeverre hij/zij het ermee eens is (1 = zeer mee oneens; 5 = zeer mee eens).  
 
         
1. Sociaal lef   
Ik durf mijn grenzen aan te geven en voor mezelf op te komen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   1   2   3   4   5  
Ik vind het leuk om presentaties te geven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5    
Ik kan in een nieuwe sociale omgeving makkelijk mijn weg vinden    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5     
Ik durf mijn emoties niet makkelijk te uiten * .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5     
Ik vind het lastig om me kwetsbaar op te stellen *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1   2   3   4   5     
 
2. Psychologisch lef 
Ik sta open voor kritiek van anderen en durf fouten toe te geven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1   2   3   4   5     
Ik ben bereid mijn beeld van de wereld bij te stellen, als dat beter is  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5     
Ik vind veranderingen vervelend *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5     
Ik accepteer dat ik niet volmaakt ben en stel mijn zelfbeeld bij als daar reden toe is .  .  .   1   2   3   4   5     
Ik vind het belangrijk om mijn angsten te overwinnen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5     
 
3. Zakelijk lef 
Ik durf financieel risico te lopen/ kan tegen financiële onzekerheid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5     
Ik investeer niet graag tijd ergens in, wanneer de uitkomst onzeker is * .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5     
Ik durf grote aankopen te doen, terwijl de gewenste informatie deels ontbreekt   .  .  .  .  .   1   2   3   4   5       
Zakelijke beslissingen aan anderen toevertrouwen/ delegeren vind ik moeilijk  *  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5              
Bij onderhandelingen durf ik mijn belang goed (en vaak succesvol) te behartigen   .  .  .   1   2   3   4   5        
 
4. Innovatief lef     
Ik neem niet snel impopulaire maatregelen en ga conflicten liever uit de weg * .  .  .  .  .    1   2   3   4   5        
Ik overtreed regelmatig regels   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5         
Ik vind het leuk om gewoontes te doorbreken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5         
Ik los problemen vaak op een afwijkende manier op   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5         
Ik vind kritiek uiten vervelend/ lastig *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1   2   3   4   5          
 
5. Fysiek lef   
Ik vind het leuk om risicovolle sporten te beoefenen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5         
Ik voel me niet op mijn gemak in de buurt van potentieel gevaarlijke dieren *  .  .  .  .  .  .      1   2   3   4   5              
Ik durf onbekend voedsel te eten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1   2   3   4   5           
Ik vind het eng om drugs uit te proberen *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5              
Ik ben niet snel bang/ geïntimideerd door mensen die sterker zijn of lijken dan ik   .  .  .  .   1   2   3   4   5            
 
Algemene stellingen  
Ik stel graag uitdagende doelen voor mezelf (buiten mijn comfortzone).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1   2   3   4   5             
Ik krabbel langzaam op na tegenslagen (die soms horen bij risico’s nemen) * .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5              
Ik kan ongemak (zoals angst buiten de comfortzone of pijn) goed verdragen .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5       
Ik schat risico’s meestal goed in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5               
Ik stap vaak buiten mijn comfortzone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1   2   3   4   5              
 
 
*) Bij deze stellingen wordt de score voor de uitslag andersom gescoord: ‘ zeer mee eens’ geeft  
    dan een minimale score (1) i.p.v. de maximale score (5).  
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BIJLAGE  II    De items uit de organisatie lef-scan  
 

Deel 1 van de organisatie lef-scan begint met 16 vragen over hoe belangrijk 16 uitingsvormen 
van lef zijn in uw organisatie. Dat betreft een verkorte versie van de 30 uitingsvormen zoals 
weergegeven in de individuele lef-scan. Voor een nog vollediger dialoog verwijzen wij op dat 
punt naar deze 30 items (zie bijlage I).   

In deel 2 van de online organisatie lef-scan worden onderstaande 16 vragen één voor één 
voorgelegd. Hier staan ze allemaal overzichtelijk bij elkaar.  

Lef & Beleidsfocus  

1. Lef wordt door het management van belang geacht voor de ondernemendheid, 
innovatiekracht en wendbaarheid in en van organisatie.  

2. Het management beschikt over een begrippenkader voor lef/ moed in de organisatie 
t.b.v. open dialoog en visievorming.  

3. Het belang van lef (voor medewerkers en de organisatie of afdeling zelf) komt duidelijk 
terug in missie en visie statements.  

4. Verwachtte externe kansen en bedreigingen zijn vertaald in toekomstige, strategische 
behoefte aan lef ontwikkeling (geconcretiseerd in ken- en stuurgetallen/ BI-dashboard).  
 

Lef & Organisatieklimaat  (I) Lerende organisatie  
5. De Management Development focus moedigt aan tot vergroten van je comfortzone.  
6. Er is ruimte om fouten te maken en nadien wordt gefocust op wat ervan geleerd kan 

worden en veerkrachtontwikkeling.    
7. De organisatie heeft toegang tot en is bekend met instrumenten voor lef ontwikkeling.  
8. Er is ook ruimte voor opleiding/ persoonlijke ontwikkeling als dat niet zo goed aansluit op   

organisatiedoelen.   
   
Lef & Organisatieklimaat (II) Cultuur    
9. Lef/ moed tonen wordt in onze cultuur openlijk gewaardeerd (ook wanneer daarbij 

beoogde doelen niet behaald worden).  
10.  Leidinggevenden tonen zichtbaar moedig voorbeeldgedrag (en zijn open over daarbij  

 niet behaalde doelen).  
11.  Lef potentie wordt als criterium meegewogen bij selectie voor belangrijke functies.  
12.  Besluitvorming is meer gericht op benutten van kansen (en daarbij accepteren van  

 risico’s), dan op vermijden en afwenden van bedreigingen.   
 
Lef borging in HR-instrumenten  
13.  Lef behoefte in de organisatie is geoperationaliseerd in meetbare gedragstermen. 
14.  HR beschikt over meetinstrumenten voor individuele en organisatorische lef-ontwikkeling.  
15.  Indicatoren van gewenst moedig gedrag en lef ontwikkeling zijn geborgd in HR tools   

 (beoordelen, belonen, ontwikkelen, werving & selectie, functiewaardering en -profielen).  
16.  Leidinggevenden hebben toegang tot instrumenten om het lef van hun medewerkers te  

 onderhouden en bevorderen.  
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Voelen 
Zorgdrager 

Groepswerker 

Willen 
Vormer 

Voorzitter 

Doen 
Bedrijfsman 
Onderzoeker 

Denken 
Plant 

Waarschuwer 

MBTI  (Myers-Briggs Type Indicator)   
Van de 16 mogelijke uitkomsten zijn er 
twee die het meeste lef voorspellen:  
ENTP (ondernemende verkenner)  
ENTJ (besluitvaardige strateeg)   
  

Belbin teamrollen  
Van de acht rollen zijn er drie die de kans  
op moedig gedrag het meest vergroten:  
De Vormer, de Plant en de Brononderzoeker  
  

Big Five  
Je aanleg voor lef is groter bij een hoge score 
op Openness to new (openstaan) en 
Extraversion. Je aanleg is kleiner bij een hoge 
score op Agreableness (aanpassen) en 
Neuroticisme (lage mentale stabiliteit).   
 

Stabiliteit 

 

Aanpassen Openstaan 
 

DISC  
Een hoge score op Daadkrachtig & Direct is meestal 
bevorderlijk voor lef ontwikkeling. Een hoge score op 
‘Stabiel & Sociaal’ werkt meestal juist belemmerend. 
Dat geldt ook voor ‘Conformerend& Correct.  

 

Bijlage III   Lef aanleg en Persoonlijkheidstests 
 
Lef bestaat lef uit meerdere competenties. De aanleg daarvoor kan je een voorsprong geven bij 
lef ontwikkeling. Onderstaand een overzicht van veelgebruikte persoonlijkheidsmodellen  waarbij  
deze samenhang zichtbaar en meetbaar gemaakt wordt.   

 

Extraversie 
 

Onderzoeken 
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Over Lef Academy  
  
Missie  
Het is onze missie om professionals en organisaties te helpen bij het vergroten van hun impact 
en slagvaardigheid. We maken hen ondernemender, innovatiever en wendbaarder. Hiertoe 
begeleiden we professionals bij het verkennen en verleggen van hun persoonlijke grenzen 
tijdens hun persoonlijke transformatie.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze diensten  
 

Met ons team ontwikkelen en verzorgen we meerdaagse lef trainingsprogramma’s, individuele 
lef coaching en lef lezingen. Ons programma Leidinggeven aan lef helpt organisaties lef en lef 
ontwikkeling te oogsten en borgen.  
 
Science based   
 

Onze unieke trainingen en tools zijn gebaseerd op jarenlang zelf verricht wetenschappelijk 
onderzoek en validatie o.b.v. Universiteiten. We actualiseren ons aanbod continu vanuit de 
nieuwste inzichten door periodieke afstemming met ons expertpanels en onderzoek partners.   
 
Wie gingen u voor?  
 

Vele tevreden professionals (hoog opgeleiden) en hun opdrachtgevers (met name grote 
profit en non-profit organisaties) in Nederland gingen u voor en blijven bij ons terugkomen. 
 
 

 

 

Meer over Lef Academy vind je via www.lef-academy.nl/over-ons/ 

Lennert  
    Partner 

Sylvia 
    Partner   

Gideon 
 
 

Rudy 
 

Armanda 
 
 

Onno 
 

Milla  
 

Egbert 
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In 2012 startte Egbert Lef Academy vanuit zijn missie om professionals te inspireren en helpen 
bij het vergroten van hun comfortzone, zodat zij meer impact en nieuwe mogelijkheden 
ontdekken. Zijn persoonlijke inzichten over lef ontwikkeling vulde hij aan door ook 
promotieonderzoek te doen naar lef ontwikkeling. Onderdeel daarvan was ook de vertaling 
van de verzamelde inzichten naar een gevalideerd instrumentarium voor lef ontwikkeling in 
organisaties. Zijn achtergrond in HRM, coaching en Bedrijfskunde kwam daarbij goed van pas.  
  

Over de auteur  
 

Egbert kreeg al behoorlijk vroeg in zijn leven te maken met stevige 
beproevingen en tegenslagen. De veerkracht en het lef die hij 
daardoor noodgedwongen ontwikkelde transformeerde hem stap 
voor stap van een kwetsbare puber met depressies en een forse 
angststoornis tot een serie ondernemer met lef. Lef bracht hem 
wendbaarheid, innovatiekracht en ondernemerschap. Met als ultiem 
voorbeeld de start van ruimtevaartbedrijf SpaceBorn United sinds 
2017 (#practice-what-you-preach). Een bijzonder avontuur dat 
sindsdien internationaal veel media aandacht krijgt.  
   


