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en politicus die zijn collega’s in de Raad van Ministers 
laat zien dat al hun ministeries aan één doel werken en 
niet aparte silo’s zijn, die ze terugbrengt naar het doel 

- het welzijn van de burgers en bedrijven op Curaçao - is een leider. 

Iedereen kan op dit moment de leider in zichzelf ont dekken: ook u.

Inspiratiebronnen
Leiders inspireren. Leiders hebben het vermogen om los van de 
bestaande realiteit, hoe erg die ook is, een toekomstbeeld te zien. 
Alsof dat beeld al gerealiseerd is. 
Leiders hebben het vermogen om vervolgens naar het hier en nu 
terug te keren en hun kind, medewerkers, hun collega’s mee te 
nemen op reis naar dat toekomstbeeld. Op reis. Met een verhaal. 
Ze doen dit, omdat ze als inspiratiebron kunnen dienen voor 
anderen. Ze doen dit, omdat ze het beste naar boven kunnen 
halen in anderen. Verhalen verbinden mensen. Wat is uw verhaal?
Ze doen dit, omdat ze zelf hun inspiratiebronnen kennen. Het kan 
hun gezin zijn, het kan de wil zijn om een nieuwe toekomst voor 
het bedrijf te creëren, of het kan zijn om de levensstandaard van 
hun bevolking te verbeteren. Wat zijn uw inspiratiebronnen? Is 
dat muziek, is dat sport, cultuur, kunst, is dat uw gezin? Sluit uw 
ogen en denk nu even aan inspiratiebronnen.

Van droom naar werkelijkheid
Goed, wordt nu weer wakker. Want leiders zijn niet alleen 
dromers. Ze willen de huidige realiteit veranderen. Ze willen hun 
droom realiseren. Ze komen in beweging en zetten anderen in 
beweging. Dit gebeurt meestal met programma’s, projecten of 
gewoon met een eerste actie. Welke actie onderneemt u vandaag 
om uw droom te realiseren? 

Hoe groter de droom, hoe meer acties u bereid moet zijn uit te 
voeren. Zet uw droom om in acties en projecten of programma’s. 
Focus elke dag op realisatie van deze acties, projecten en 
programma’s.

Leiders creëren andere leiders 
Leiders zijn niet bang om andere leiders te creëren. Als je 
alleen maar volgers creëert, moet je alles zelf doen. Altijd alle 
beslissingen nemen. Ben je je hele gezin, bedrijf en land constant 
aan het managen. Dan heb je geen tijd om te focussen op je passie 
en je droom. Leiders inspireren anderen om ook leider te worden. 
Om zaken in beweging te krijgen en te houden. Wie ziet u als 
volgende leider? Kijk om u heen. Kijk ook thuis, op het werk, bij uw 
sportvereniging. 

Leiders creëren een 
master mind
Om uw droom te realiseren 
heeft u een groep mensen 
nodig die gelooft in uw droom. 
U kunt het niet alleen. Deze 
mensen, uw master mind, 
brengen hun vaardigheden en 
kennis mee en zetten die in om 
hun droom te realiseren. Want 
door uw inspirerende droom 
zien ze ook hoe ze hun eigen 
dromen kunnen realiseren. 
Leiders werken samen. Ze creëren samen. Leiders beseffen dat ze 
niets alleen kunnen doen. Je bent het gemiddelde van je vijf beste 
vrienden. Wie behoren tot uw master mind?

Leiders zijn coachable
Hoe scherp u uw droom ook voor ogen hebt en weet wat u wilt 
bereiken: u blijft altijd open voor input van anderen. U leidt 
anderen, maar hebt zelf ook een of meerdere mentoren. Deze 
mentoren kunnen een spiegel voorhouden en u inspiratiebronnen 
opnieuw laten ontdekken, als u ze even niet meer scherp ziet. 
Zonder input van anderen bent u een blinde leider. Maar u leest 
Coaching magazine, dus u bent zeker coachable. Wie is uw 
mentor?

Hoe ontdekt u weer uw leiderschap?
Het is tijd om uw leiderschap weer te ontdekken. Misschien was u 
het even kwijt. Geeft niet. Door de dagelijkse realiteit, heeft u het 
idee gekregen dat het niet meer uitmaakt wat u denkt en wat u 
droomt. Het gaat toch niet gebeuren. U bent gaan klagen. U bent 
uzelf gaan zien als slachtoffer, van wat dan ook. Een ding is zeker: 
als u aan het klagen bent, kunt u geen leider zijn.  Als u klaagt, is 
er geen ruimte om te dromen. Zet andere muziek aan in uw hoofd. 
Waar bent u over aan het klagen? 

De eerste stappen zijn: 
• Wat zijn ook alweer mijn dromen?
• Wat inspireert mij ook alweer?
• Wat is mijn unieke cadeau aan deze wereld?
• Niks?
• Ik geloof u niet.
• ‘Als ik naar jou kijk en luister dan zie ik de toekomst...’

Runy Calmera is coach en trainer 
en geeft trainingen inspirerend 
leiderschap. Hij helpt ook onder
nemers bij het realiseren van hun 
online droombedrijf, waarin ze hun 
passie en inspiratie kwijt kunnen. 
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Dit artikel is de eerste 
van een reeks bijdragen 
van de Dutch Caribbean 
Economists, ook 
wel Economenclub 
genoemd. Runy Calmera, 
bestuurslid van de 
Economenclub, trapt af. 

Een moeder die haar kind leert dromen, zodat hij veertig jaar later dit artikel kan 
schrijven, is een leider. Als ik zat te klagen of het even niet meer zag zitten, zei ze: 
‘Als ik naar jou kijk en luister, dan zie ik de toekomst.’
Een ondernemer die zijn medewerkers een beeld schetst van waar ze over vijf 
jaar zullen zijn, is een leider. 
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