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Elk jaar verschijnen er nieuwe boeken met dé succesformule en dé succesgarantie op het 

 gebied van carrière en ambitie. Je kunt van al deze methodes leren en erdoor geïnspireerd raken. 

Tot op zekere hoogte dan; de succesverhalen zijn vaak uniek en niet altijd toepasbaar op jouw 

situatie, ook al doen ze je dat wel geloven. Misschien wil jij helemaal niet koste wat het kost de 

top halen. Of misschien wil je dat wel, maar past de manier waarop niet bij jou. Waarschijnlijk 

heb je een heel ander idee van welke dingen je wel of niet wilt doen en laten om succesvol te 

worden. Succes is overigens niet het enige wat gegarandeerd kan worden; soms gaat het om 

werkgeluk, hoe je minder kunt werken en meer kunt doen of hoe je meer geld kunt verdienen.  

Elk boek geeft een ander advies, heeft zijn eigen troef en beschrijft de situatie vanuit een  

andere invalshoek. 

Managementconsultants, coaches en goeroes schrijven de Disney-sprookjes van de arbeidsmarkt. 

Ze schetsen een beeld dat niet voor iedereen, of te allen tijde overeenkomt met de werkelijkheid. 

Hoe dealen we daarmee? Ik denk dat erover nadenken, praten en discussiëren ons heel ver kan 

brengen. In dit hoofdstuk gaat het er niet om wat waar is of wat werkt. 

Maar wat voor jou waar is en wat voor jou werkt. Wat heb jij nodig om 

 succesvol of juist simpelweg tevreden met je werk te worden?  

Welke woorden stimuleren en inspireren jou? En welke uitspraken of 

 opvattingen geven je een vervelend gevoel, of werken averechts? 
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HOOFDQUOTEBATTLE

‘Plezier in het werk  
zorgt voor perfect werk.’ 

Aristoteles (filosoof)



‘De essentie van mens-zijn zit ’m erin  
dat we niet zoeken naar perfectie.’ 
George Orwell (schrijver)

‘Wees niet bang voor perfectie;  
je zult het nooit bereiken.’

Salvador Dalí (kunstschilder)

‘Als ik zou wachten op perfectie... 
zou ik nooit meer een woord schrijven.’
Margaret Atwood (schrijfster)

‘Sommige mensen streven naar perfectie,  
maar ik vind perfectie vaak saai.’

Mario Testino (fotograaf) 



QUOTEBATTLES
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‘Het stellen van doelen  
is de eerste stap naar het  

zichtbaar maken van het onzichtbare.’ 
Tony Robbins (auteur, coach & spreker)

‘Stop met doelen stellen.  
Doelen zijn pure fantasie, tenzij je een  
specifiek plan hebt om ze te bereiken.’

Stephen Covey (auteur, zakenman) 



‘Het is belangrijk om hard te  
werken, je bereikt niets zonder er 

extreem hard voor te werken.’
George Lucas (filmmaker)

‘Het gaat niet om harder werken; 
het gaat erom hoe  

je werkt.’
Evan Spiegel (ondernemer, bedenker Snapchat) 
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‘Wie maakt zich druk  
om het winnen?  

We moeten ons concentreren op het dienen.’
 

Justin Trudeau (premier van Canada)

‘Mijn hele leven draait om winnen.  
Ik verlies niet vaak, ik verlies  

bijna nooit.’ 
 

Donald Trump (president van de vs) 



‘‘‘Inspiratie” is een woord dat 
vooral wordt gebruikt door 

 mensen die niet zoveel doen.’
Nick Cave (singer-songwriter)

‘Soms moet je even afstand  
nemen van datgene wat je  

maakt en iets anders gaan doen 
om inspiratie op te wekken.’

Tori Amos (singer-songwriter)

Nick Cave wil niet langer afhankelijk 

zijn van inspiratie (of een muze) om 

nummers te schrijven. ‘Dat maakt de 

mens gek.’ Het heeft hem dertig jaar 

gekost, maar hij kan inspiratie nu 

afdwingen. 


