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FranklinCovey stelt organisaties in staat 
hun performance te verbeteren:  

financieel – klanttevredenheid – 
medewerkertevredenheid 

Performance verbetering door 
gedragsverandering 

Leadership Execution Productivit
y 

Trust Sales 



PETER DRUCKER 

Cultuur eet strategie als 

ontbijt (pas als je volledig 

begrijpt wat dit betekent, dan 

leid je een succesvol bedrijf) 



Cultuur is… 

Het collectieve gedrag van je 

mensen 

De aard van de relaties 

De uitgesproken en onuitgesproken 

waarden, normen en systemen 



Wanneer je iemand 

op de top van een  

berg ziet, weet je 

zeker dat hij daar niet 

heen is gevallen. 



STERKE CULTUREN 
worden bewust gecreëerd. 
 
Te veel organisaties laten de 

bouw van hun cultuur over aan 

toeval. 



Sterke Culturen 

Met intentie ontworpen 

Vanuit de leiders gestuurd 

Op basis van een framework 

Gezamenlijke taal 



Leiders  

zijn de hefboom.  



Focus op 

Competenties: 

Capaciteiten, Skills 

en Resultaten 

Karakter: 

Integriteit, Motief 

en Intentie 



JIM COLLINS 

Covey creëerde een 

standaard 

besturingssysteem 

—het ‘Windows’— 

voor persoonlijke 

effectiviteit, en hij 

maakte het  

gebruiksvriendelijk.  



“YOU” 

“I” 

“WE” 

I value your strengths.  

You value my strengths.  

Let’s create something better than  

either one of us could do alone.  

“JIJ” 

“IK” 

“WIJ” 



Overwinning op jezelf 
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Overwinning met je 
omgeving 
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Jouw 

bijdrage?  



EFFECTIVITEIT 







INDIAN TALKSTICK 





Sterke Culturen 

Met intentie ontworpen 

Vanuit leiders gestuurd 

Op basis van framework 

Gezamenlijke taal 



Als je zelfs maar één 

van de 7 Habits 

vandaag toepast, zul 

je resultaten zien, 

maar het is een 

levenslang proces. 

Een belofte voor het 

leven. 

Stephen R. Covey 



Bedankt! 


