
Weet jij waarom je doet wat je doet?
Waarom ben jij gaan doen wat jij nu doet?

Mocht je de meneer Simon Sinek nog niet kennen. Hij is 
naast Brené Brown één van mijn helden. De meeste zullen 

hem kennen van de bekende Ted Talk. Zijn Golden Circle zou
de verklaring zijn waarom de één succesvol wordt en de 

ander niet. 

Het antwoord ligt in jouw diepgewortelde missie: Jouw 
Waarom. Want waarom jij doet wat je doet is zoveel 

belangrijker dan wat je doet én hoe je het doet.
 

Oftewel, als jij je Waarom helder hebt, wordt je vanzelf 
succesvol. Ten eerste kan je volgens Simon beter 

beslissingen nemen. Je waarom vertelt waarom je op aarde 
bent en zijn alle beslissingen die je maakt gelinkt aan jouw 
levensdoel. En daarnaast kan je met jouw Waarom mensen 
inspireren en overtuigen. Want jij weet waarom jij op deze 

aardbol staat.
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waarom
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Ik raad je uiteraard aan 
om het boek even te 
lezen, want dit is een 
heeeele beknopte 
samenvatting. Maar het 
Golden Circle model 
bevat je What (wat 
doe je?), je How (hoe 
doe je het?) en je Why 
(waarom doet je het?). 
En dat laatste is het 
allerbelangrijkste. Als je 
alleen maar vertelt wat 
je doet, gaat niemand 
het van je aannemen. 
Vertel je jouw waarom 
eerst, dan liggen ze aan 
je voeten. 
 
Video: Colden Circle 

Boek: Simon Sinek - 
Begin met Waarom

Onderstaande vragen zullen het antwoord 
geven op die ene vraag: Wat is mijn 
waarom?

1. Wat raakt jou zo erg dat je er iets aan wil 
doen?

2. Waar ligt jouw passie?

3. Waar kom jij je bed voor uit ‘s ochtends?

4. Waar kan je de grootste waarde 
toevoegen?

5. Welke problemen kun je met jouw 
talenten oplossen?

Schrijf je antwoorden op deze vragen 
ergens op. Wedden dat je een rode lijn kunt 
ontdekken?
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