
EEN ONMISBAAR HANDBOEK VOOR TIENERS 
Je tienerjaren zijn gevuld met groei, beloftes, valkuilen en 
moeilijkheden. In deze periode van je leven krijg je te maken 
met beslissingen en uitdagingen die je leven enorm kunnen 
veranderen. 
Vaak zijn deze dilemma’s niet makkelijk te beantwoorden. 
In 9 stappen naar succes voor tieners, leidt de prominente 
zakenman en schrijver Stedman Graham je naar een beter 
begrip van jezelf, je sterke punten en je verlangens. Tegelijkertijd helpt hij je een plan op te stellen om je visie te 
realiseren. Graham dicht op een vermakelijke en interactieve 
manier het gat tussen het onderwijs en de echte wereld. Hij biedt je de middelen aan om je zelfvertrouwen te vergroten, 
groepsdruk te vermijden en de dagelijkse stress het hoofd te 
bieden.

Stedman Graham is de oprichter van Athletes Against Drugs, een organisatie die drugsmisbruik tegen gaat en jeugdleiderschap promoot. Daardoor weet hij hoe hij jonge 
mensen moet benaderen. 9 stappen naar succes voor tieners staat vol relevante en 
praktische informatie voor de jeugd van nu.  Hij is tevens directeur van Stedman Graham & Partners, een marketingbedrijf in New York, en van Stedman Graham 
Training & Development, een bedrijf dat zich richt op leiderschapsontwikkeling. Graham is Adjunct Professor aan de 
Kellogg Graduate School of Management van de Northwestern 
University.

Hij woont in Chicago met de meest invloedrijke vrouw van 
Amerika, Oprah Winfrey, waar hij openhartig over schrijft in 
zijn eerste in het Nederlands vertaalde boek: Neem je toekomst in eigen hand.

JE BENT NIET JE OMSTANDIGHEDEN, JE BENT JE        MOGELIJKHEDEN
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DANKJEWELS

Ik heb veel plezier beleefd aan het schrijven 
van Neem je toekomst in eigen hand: Een 9 
stappenplan voor succes*, de voorganger van 

dit boek. Ik voel me vereerd met de reacties die ik 
er nog steeds op krijg. De mensen die me op straat 
aanspreken, me brieven schrijven en mijn seminars 
bijwonen vertellen me steeds hoeveel impact het 
op hun leven heeft gehad. 

Ik ben zelfs nog veel enthousiaster over 9 stappen naar succes 
voor tieners, een gids om jonge mensen het Succesproces aan te leren 
en hun te laten zien hoe ze betekenis aan hun leven kunnen geven. 
In dit boek geef ik praktische ideeën en leer ik hoe je ze in de echte 
wereld kunt toepassen. Mijn doel is om jonge mensen zoveel mogelijk 
te laten begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit en hoe je al je doelen 
en ambities waar kunt maken, zonder uitzonderingen.

Boven alles wil ik in 9 stappen naar succes voor tieners jonge 
mensen laten zien hoe ze de hoop en het zelfvertrouwen kunnen ont-
dekken die ze nodig hebben om een productief en gezond leven te 
leiden. Dit boek is ontworpen om hun een levensstijl en processen aan 
te leren die hen voorbereiden op een leven vol intellectuele, emotio-
nele en lichamelijke alertheid en welzijn. Ieder hoofdstuk laat je zien 
dat je leven niet bepaald wordt door je omstandigheden; je leven wordt 
bepaald door je mogelijkheden.

Ik wil in het bijzonder een speciale groep van gemotiveerde, cre-
atieve studenten van de Shorewood High School in Shorewood, Wis-
consin, bedanken. Zij hebben er geduldig, bedachtzaam en opgewekt 
met ons aan gewerkt om de negen stappen naar een jong publiek te 
vertalen. Deze studenten laten ons steeds weer zien dat jonge mensen 
alle potentie van de wereld in handen hebben.

* uitgegeven door Succesboeken.nl, 2008. Voor isbn: zie pag. 322-323
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Dit boek is in de mannelijke vorm geschreven en vertaald. Uiteraard is er 
respect en bewondering voor de vrouwelijke lezer van dit boek.

Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust niet vertaald; ze zijn in 
het Engels krachtiger dan in het Nederlands.

De uitgever

Ik wil ook de schrijver Tom Hanlon bedanken voor zijn inzichte-
lijke bijdragen aan dit boek.

Als laatste ben ik, zoals altijd, diepe dankbaarheid verschuldigd 
aan mijn familie, de mensen die me motiveren om er mijn hele leven 
naar te blijven streven een succesvolle partner, vader, zoon, oom, neef 
en persoon te zijn. 

AAN ALLE JEUGD

DIE IEDERE DAG DE TOEKOMST 
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HOOFDSTUK

1   Het Succesproces

 Succes is het resultaat van perfectie, hard werken, leren van  
 mislukkingen, loyaliteit en volharding.

Gen. b.d. Colin Powell

Ik wil beginnen met een ver-
haal over twee tieners. 

Heather, zeventien jaar, 
lijkt altijd alles onder controle 
te hebben, ze is altijd zeker van 
zichzelf. Ze heeft dromen en gaat 
ze achterna. 

Toen ze in de brugklas zat, 
werd een kennis van haar fami-
lie klassenvertegenwoordiger 
van de klas. Heather vond dat 
wel interessant en besloot dat ze 
zelf ook klassenvertegenwoor-
diger zou worden, wat later ook 
gebeurde. 

Nu is ze aan het nadenken 
over naar welke universiteit of 
hogeschool ze zal gaan. Ze wil 
graag fysiotherapeut worden 
zodat ze andere mensen kan 
helpen. 
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mij nog iets gemeen. Ze maken zich geen zorgen om wat anderen over 
hen of over hun plannen denken. 

Ze verspillen geen tijd met indruk proberen te maken op anderen 
of te bedenken wat anderen vinden dat ze zouden moeten doen. Als je 
hier je tijd aan besteedt, vertroebel je je visie. Je krijgt dan te veel tegen-
strijdige gedachten en ideeën die niet met elkaar overeenstemmen. Als 
je dit wel vaak doet, dan ben je niet de enige. 

Ik was zelfs lange tijd ook een van die mensen.

Ik heb, zoals zoveel mensen, heel wat jaren van mijn leven verspild 
aan me zorgen maken over wat anderen van me zouden vinden. Ik heb 
daar nog steeds wel eens last van, terwijl ik me tegelijkertijd realiseer 
dat het niet uitmaakt wat anderen van me denken. 

Het allerbelangrijkste is wat ik van mezelf vind en dat ik geloof in 
de mogelijkheden voor mijn leven. Als je een idee hebt van je eigen 
identiteit en een visie hebt van waar je in het leven heen wilt, kun je 
je dromen voor een bevredigend leven waarmaken. Daar gaat dit boek 
over.

In dit hoofdstuk beginnen we met uit te zoeken wat het betekent 
om een succesvol leven te leiden. Ik zal je helpen om te begrijpen:

• Wat het betekent om een visie te ontwikkelen en volgens die 
visie te handelen;

• Hoe je een hulpmiddel dat we ‘Succescirkels’ noemen, kunt 
gebruiken om je te focussen op een bevredigend leven;

• Hoe je kunt beginnen met de negen stappen te zetten om dat 
succesvolle leven te gaan leiden.

Een gemiddelde persoon gebruikt slechts ongeveer twee procent 
van al zijn mogelijkheden. Dat geeft je aardig wat ruimte om jezelf te 
verbeteren! Om dat te doen heb je echter wel een visie nodig. Je kunt 
niet ergens heengaan als je niet weet waar je naar op weg bent. 

Het Succesproces

Nick, zestien jaar, heeft altijd al veel interesse voor computers 
gehad en heeft een oog voor ontwerpen. Hij heeft ook een onderne-
mende geest, dat wil zeggen dat hij het altijd leuk heeft gevonden om 
manieren te bedenken waarop hij zijn talenten zou kunnen gebruiken 
om geld te verdienen. Het afgelopen jaar heeft hij in zijn vrije tijd voor 
verschillende organisaties en bedrijven websites ontworpen. 

Hij begon met kleine bedrijven in zijn eigen woonplaats en stapte 
later over naar grotere bedrijven in andere steden. Hij heeft zelfs net 
afgesproken dat hij de website gaat bouwen voor een grote winkel in 
het Midden-Westen van de Verenigde Staten waar hij ruim $ 10.000 
mee gaat verdienen. Op een dag wil hij zijn eigen multimediabedrijf 
bezitten.

Heather en Nick zijn met verschillende dingen bezig en hebben 
verschillende carrièrepaden in het vooruitzicht. Ze hebben echter een 
belangrijke eigenschap gemeen: ze volgen hun droom. Ze hebben een 
visie voor hun leven en ze zijn niet bang om achter die visie aan te 
gaan. 

Lijk jij op Heather? Ben je zelfverzekerd, ga je achter je doelen 
aan, zie je een zonnige toekomst voor je? Of lijk je op Nick? Gebruik 
je je sterke punten en talenten op een manier die je niet alleen op dit 
moment van pas komt, maar die ook mogelijkheden voor de toekomst 
opent?

Maak je geen zorgen als je geen duidelijk idee hebt van wat je 
na je eindexamen wil gaan doen of als je geen $ 10.000 verdient in je 
vrije tijd. Veel jongeren hebben geen idee wat ze in hun leven willen 
en maar zeer weinig tieners verdienen zoveel geld. 

Het gaat ook niet om het geld dat Nick verdient met zijn onder-
nemende ideeën. Dat is alleen maar het − erg fi jne − resultaat van het 
feit dat hij een duidelijke visie heeft en niet bang is om die te volgen. 
Daar gaat het om − niet alleen in Nicks verhaal maar in dit hele boek. 
Ik wil je helpen om een visie voor je leven te creëren en een plan op te 
stellen om die visie werkelijkheid te laten worden.

Ik heb je verteld dat Heather en Nick één ding gemeen hebben: 
hun vermogen om hun dromen na te jagen. Maar ze hebben volgens 
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om een dynamisch leven te leiden door onze eigen unieke doelen en 
dromen waar te maken. 

Ook de armste, zwakste of minst populaire van ons heeft de kracht 
in zich om een bevredigend leven na te jagen. Geloof dat je je dromen 
kunt bereiken en wees vastbesloten om ze waar te maken. Zonder dat 
geloof gaat elke droom in stof op.

Geloof jij dat je de controle over je leven kunt nemen? Werk jij aan 
je doelen? Probeer jij jezelf te verbeteren, te leren, te groeien en goede 
keuzes te maken?

Heather is zeker van zichzelf, weet wat haar waarden zijn en focust 
zich op haar doelen. Gedreven door haar doelen en principes, heeft ze 
de controle over haar eigen leven. Mensen zoals Heather weten dat 

het niet belangrijk is wat er met je gebeurt, maar hoe 
je erop reageert. Mensen zoals Nick zien voor zich hoe 
ze hun talenten kunnen gebruiken en zijn niet bang om 
risico’s te nemen. Ze zien de positieve kant van risico’s 
nemen en ze zien mogelijkheden in allerlei situaties.

Het is niet makkelijk om je leven te veranderen. Je 
moet sterke en behulpzame relaties opbouwen terwijl 
je het Succesproces volgt. Neem de controle en focus 
je op het bereiken van een goed leven. Maar sluit jezelf 
tijdens het proces niet af. Jezelf afzonderen is spiritueel, 
mentaal en lichamelijk niet gezond en het is zeker niet 
de manier om je dromen te bereiken. Niemand haalt het 
in zijn eentje. Je hebt vrienden nodig – vrienden die in 
je geloven. 

Zorg dat je stevige relaties opbouwt terwijl je de stappen uit dit 
boek volgt en steun op die relaties wanneer dat nodig is. Wees niet 
bang om onderweg om hulp of aanmoediging te vragen. En kijk of je 
ook aan anderen die hulp en aanmoediging kunt geven.

SUCCESCIRKELS

Je kunt er niet veel aan doen wat anderen over je zeggen of denken. 
Je kunt je alleen maar richten op de dingen waar je controle over hebt. 

Het Succesproces

EEN VISIE ONTWIKKELEN

Een visie hebben betekent simpelweg de bedoeling van je leven 
inzien. Het heeft te maken met weten wie je bent en wat je je voorstelt 
dat je met je talenten en verlan-
gens wil gaan doen. 

We hebben allemaal talen-
ten en verlangens. Wat we 
moeten leren is hoe we die 
talenten en verlangens kunnen 
gebruiken om voldoening uit 
ons leven te halen. Iedereen 
krijgt kansen, maar je moet de 
juiste kansen grijpen die bij jouw 
eigen levensvisie passen. 

Een visie creëren en die 
visie waarmaken is wat ik ‘actief optimisme’ noem: je moet in jezelf en 
in je toekomst geloven en dan actief achter je plannen aan gaan. De 
meeste jongeren zijn erg optimistisch over de toekomst. Het rapport 
1999-2000 State of Our Nation’s Youth (rapport over jongeren in de 
VS) van de Horatio Alger Association of Distinguished Americans gaf 
jongeren uit de hele VS een stem over verschillende onderwerpen.

Volgens dat rapport geloven zeven op de tien jongeren twee dingen 
over kansen:

1. Hoe harder ze werken, hoe meer kansen ze krijgen.
2. Na hun eindexamen liggen er vele kansen voor ze open.

Hopelijk ben jij één van die zeven op de tien die veel kansen voor 
zich zien. Het is moeilijk om een visie te ontwikkelen om je leven te 
verbeteren als je niet gelooft dat je de kans krijgt om dat ook daadwer-
kelijk te gaan doen. 

We kunnen natuurlijk niet allemaal professionele sporters of fi lm-
sterren worden. En we kunnen ook niet allemaal de hoofdrolspeler van 
de schooluitvoering, de klassenvertegenwoordiger, de basketbal-ster of 
de beste van de klas zijn. Maar we hebben wel allemaal het vermogen 

Geloof dat 

je je dromen 

kunt 

bereiken en 

wees 

vastbesloten 

om ze waar 

te maken.
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
• Mezelf, mijn behoeftes en mijn verlangens beter leren 

kennen.
• Opschrijven wat succes en prestatie voor mij betekenen.
• Regelmatig gaan hardlopen en fi tnessen.
• Me als vrijwilliger aanmelden voor een zomerkamp.
• Meedoen met een sponsorloop.

RELATIES
• Beter met mijn ouders opschieten.
• Meer openstaan om over dingen te praten die me bezighou-

den.
• Mijn goede vrienden steunen en aanmoedigen.
• Iemand leren kennen op het gebied dat ik interessant vind om 

me de ‘ins en outs’ te laten zien (als je bijvoorbeeld een sport-
trainer wil worden, kies dan een trainer uit op wie je wil lijken 
en bouw een relatie met die persoon op zodat je van hem of 
haar kunt leren).

• Mijn opa en oma helpen met het huis en de tuin. 

Als het op één van deze gebieden niet zo goed met je gaat, heeft dat 
waarschijnlijk een negatieve invloed op de andere gebieden. Daarom is 
het zo belangrijk om een balans in je leven te vinden. Schenk aandacht 
aan je schoolwerk, je baantje als je dat hebt, je persoonlijke ontwikke-
ling, je omgeving en je relaties met familie, vrienden en volwassenen 
die je kunnen helpen.

Vaak zullen je cirkels elkaar ook overlappen. Bekijk bijvoorbeeld 
eens de volgende situaties:

• In een extra keuzevak in jouw interessegebied stelt de docent 
je voor aan iemand die je mentor zou kunnen worden.

• Je bouwt een belangrijke relatie met iemand op terwijl je vrij-
williger bent tijdens een zomerkamp.

• Vanwege een belangrijke relatie met iemand zie je ineens een 
geweldige carrièrekans.

Het Succesproces

De dingen die voor jou het belangrijkste zijn en waar jij invloed op 
hebt liggen binnen wat ik je ‘Succescirkels’ noem. 

Iedereen kan wel meer dan een dozijn van die cirkels bedenken, 
maar laten we hier naar de drie basiscirkels kijken: carrière, persoon-
lijke ontwikkeling en relaties. 

• Met ‘carrière’ bedoel ik de dingen die je op dit moment kunt 
doen om je te helpen de carrière te bereiken die je voor jezelf 
voor ogen hebt. 

• ‘Persoonlijke ontwikkeling’ heeft te maken met hoe je jezelf 
als persoon wilt ontwikkelen. Je ontwikkeling beïnvloedt niet 
alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen, omdat je moge-
lijkheden zult vinden om iets aan je omgeving bij te dragen.

• Tenslotte zijn je ‘relaties’ op elk moment van je leven belang-
rijk. Geen mens kan succesvol worden in afzondering.

• Op deze drie gebieden kun je een prettig leven voor jezelf 
beginnen te creëren en kun je nu en in de toekomst succes 
bereiken.

Teken op een vel papier drie Succescirkels, één voor elke categorie 
in de lijst hierboven. Probeer binnen elke cirkel ten minste vijf dingen 
op te schrijven die je zou kunnen verbeteren. Je cirkels zouden er bij-
voorbeeld zo uit kunnen gaan zien:

CARRIÈRE
• Vaker mijn huiswerk maken.
• Een studiepartner zoeken.
• Een vakantiebaantje zoeken in de sector die ik interessant vind 

(bijvoorbeeld als ziekenhuishulp werken als je in de medische 
wereld geïnteresseerd bent).

• Meer diepgaande vakken volgen op het gebied waar ik in 
verder wil.

• Meer brede vakken volgen zodat ik meer beroepsmogelijkhe-
den heb.

• Met mensen gaan praten die in de sector werken die ik interes-
sant vind en zoveel mogelijk van ze leren.
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Deze overlap maakt je leven op alle vlakken sterker en geeft je een 
steviger basis van waaruit je een succesvol leven kunt 
gaan bereiken.

De cirkels zijn een simpele manier om je te 
helpen om je tijdens het Succesproces op de belang-
rijkste gebieden van je leven te richten. Door je te 
focussen zal je groeien en je leven verrijken. 

Ik ga je nu een geheim vertellen over dit proces 
om succes te bereiken: het is helemaal niet moeilijk. 
Het Succesproces bestaat al duizenden jaren. Mensen 
uit alle lagen van de bevolking hebben het al gevolgd 
en geleefd. Het heeft niets te maken met je afkomst. 

Het is geen exclusieve club waar alleen rijke 
mensen zich kunnen inkopen. Je hoeft geen genie of 
aankomend Nobelprijswinnaar te zijn om het proces 
te leren. Je kunt het proces nu meteen aanleren en 
volgen, in je huidige situatie. Er zijn geen voorwaarden; er is geen toe-
gangsprijs. Stap in de startblokken. Succes ligt op je te wachten, als je 
het wil. Wil je het?

STAPPEN NAAR EEN BETER LEVEN

Kijk eens goed om je heen. Vele verschillende mensen volgen het 
Succesproces: van sporters tot mensenrechtenactivisten en politieke 
leiders, van zakenmensen tot docenten en van ouders tot kinderen. 

De meeste mensen denken bij succesvolle leerlingen aan leerlin-
gen die hoge cijfers halen of goed zijn in sport, muziek of kunst. Dit zijn 
inderdaad belangrijke gebieden van groei en leren en succes. Maar wat 
dacht je van jongeren in de zakenwereld, jongeren als ondernemers? Er 
zijn ook jongeren die op dit gebied succesvol zijn. 

Het Amerikaanse Ministerie van Werk en Inkomen stelt dat er in 
de VS 87.000 jongeren tussen de zestien en negentien jaar oud voor 
zichzelf werken. Net zoals Nick, zijn er veel tieners die vinden dat ze 
niet hoeven te wachten tot ze volwassen zijn om zakelijk succes te 
behalen. 

Het Succesproces

Je kunt het 

proces nu 

meteen aanle-

ren en volgen. 

Zonder voor-

waarden en 

zonder toe-

gangsprijs.
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Deze lijst kan pagina na pagina door blijven gaan. Misschien krijg je 
door het lezen van deze lijst zin om jouw verhaal eraan toe te voegen. 
“Het belangrijkste is dat je een droom hebt,” zegt één van de jonge 
ondernemers, “je moet bedenken wat er mogelijk is en dan de passie 
hebben om het te gaan doen.”

Begin met een droom. Ga er dan vol passie achteraan. Als je kunt 
dromen en als je dingen met passie kunt najagen, ben je aardig op weg. 
Vanuit je droom zal je je visie beginnen vorm te geven. En vanuit je 
visie zal je een plan opstellen om je visie te bereiken en je droom waar 
te maken. Maar je hebt passie nodig om vol te houden. 

Wees niet bang om te dromen. Sommige mensen praten neerbui-
gend over dromen, misschien omdat ze bang zijn om risico’s te nemen. 
Ze blijven liever in het hol waar ze nu in zitten dan dat ze een uitweg 
zoeken. Succesvolle mensen denken anders. 

Ik heb al eerder opgemerkt dat je niet rijk of slim of van koninklijke 
afkomst hoeft te zijn om succesvol te worden. Een andere geweldige 
eigenschap van dit Succesproces is dat je er op elke plek en op elk 
moment mee kunt beginnen. Ken je Heather en Nick nog? Ze lijken 
aardig op weg naar succes te zijn. Ze hebben bij wijze van spreken hun 
route uitgestippeld en hun tassen gepakt. 

Jouw route is misschien niet zo nauwkeurig uitgestippeld als die 
van Heather of Nick, maar je hebt net zoveel kans op succes als zij. 
Het kan zijn dat je je in een lastige situatie bevindt en dat je niet direct 
een route naar een schitterende toekomst ziet, maar je hebt evengoed 
opties en kunt keuzes maken die je helpen om succesvol te worden. Je 
hebt kansen in het vooruitzicht. 

Wat zijn dan die negen stappen naar succes waar ik het over 
had? Hier is een korte samenvatting van mijn negenstappenplan voor 
succes. Elke stap is een hoofdstuk.

STAP 1: CHECK JE IDENTITEIT

Voor je kunt besluiten wat je in je leven wilt, moet je eerst begrij-
pen wie je bent, welke dingen jouw leven beïnvloeden en waarom je 

Hier zijn een paar van hun succesverhalen:

• Een zeventienjarige basketbalspeler organiseert voor het vijfde 
jaar een twee weken durend basketbalkamp voor kinderen. 
Het kamp begon met 15 kinderen en heeft nu 70 deelne-
mers. De basketballer heeft in de laatste twee zomers bijna 
$ 2.500 met het kamp verdiend.

• Een achttienjarige 
begon in groep acht met 
grasmaaien en heeft nu 
zijn eigen hoveniers-
bedrijf, compleet met 
vrachtauto’s, gereed-
schap en werknemers. 
Zijn bedrijf verzorgt per 
week voor 91 huishou-
dens de tuinen.
•    Een veertienjarige runt 
zijn eigen DTP (Desk-
TopPublishing) bedrijf. 
Hij maakt briefhoofden 
en visitekaartjes voor zijn 
klanten.
• Twee leerlingen die in 
1999 hun eindexamen 
deden hebben voor ver-
schillende klanten websi-
tes gebouwd. Ze rekenen 
$ 50 tot $ 60 per uur voor 
het ontwikkelen van de 
websites en verdienen 

$ 1.500 tot $ 7.000 per klant. Ze gebruiken een deel van het 
geld om hun studie te kunnen betalen en investeren de rest. 

Het Succesproces
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geen risico’s neemt en je angsten niet onder ogen ziet zal je nooit je 
bestemming bereiken. 

Je zult af en toe falen, maar je kunt nooit slagen als je niet bereid 
bent om mislukking te riskeren. 

Zelfs als je faalt kun je van je ervaring leren en het opnieuw pro-
beren. Daarvoor heb je moed nodig en het vertrouwen in je vermogen 
om je doelen te bereiken.

STAP 6: DOORLOOP DE SEIZOENEN VAN VERANDERING

Veel mensen gaan nooit achter hun dromen voor een beter leven 
aan omdat ze bang zijn voor verandering. Ze zijn bang dat ze iets 
belangrijks verliezen. Maar bedenk het volgende eens: het is onmo-
gelijk om vooruit te komen door op dezelfde plek te blijven. Je moet 
bereid zijn om te accepteren dat er verandering nodig is. 

Veel mensen blijven in hun leven steeds dezelfde dingen doen in 
de hoop dat er op een gegeven moment iets beters langs komt. Maar 
als je doet wat je altijd al hebt gedaan, zal je dezelfde resultaten krijgen. 
Als je niet uit het leven krijgt wat je verlangt, moet je je tactiek veran-
deren. Zit de zware tijden uit en wacht geduldig op de veranderingen 
die je wil bereiken. 

Geef jezelf de tijd om veranderingen te accepteren en je eraan aan 
te passen. 

STAP 7: STEL JE DROOMTEAM SAMEN

Behulpzame relaties die je helpen naar je doelen toe te werken zijn 
van levensbelang voor je succes. Om dit soort relaties op te bouwen 
moet je leren anderen te vertrouwen. En om hun vertrouwen te verdie-
nen, moet je zelf ook betrouwbaar zijn. 

op deze manier handelt en denkt. Sommige mensen noemen dit op 
zoek gaan naar je zelfbewustzijn. Ik noem het je identiteit checken. 
Voordat je op reis gaat moet je er tegenwoordig eerst zeker van zijn dat 
je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Hetzelfde geldt voor je reis 
door het Succesproces.

STAP 2: CREËER JE VISIE

Om een beter leven te bereiken moet je besluiten wat je in je leven 
wil bereiken. Wat zijn je dromen en verlangens? Welke karaktertrek-
ken, talenten en vaardigheden heb je te bieden? Ik zal je helpen om 
deze gebieden te ontdekken en vervolgens ambitieuze maar realisti-
sche doelen te stellen. 

STAP 3: STEL JE REISPLAN OP

Als je je doelen hebt gesteld, heb je een plan nodig om je visie te 
bereiken. Ik zal je helpen dat plan op te stellen. Ik zal je ook laten zien 
hoe je het beste je route uit kunt stippelen door je waarden als marke-
ringstekens te gebruiken.

STAP 4: LEER DE VERKEERSREGELS

Je zult elke dag afl eidingen tegenkomen die je op je reis tegen-
houden of afremmen. Met deze stap zal ik je leren hoe je ‘vol kunt 
blijven houden’. Ik zal je de sleutels voor zelfmotivatie geven zodat je 
de kracht hebt om je niet snel te laten afl eiden of verslaan.

STAP 5: STAP BUITEN DE GEBAANDE PADEN

Er zijn altijd risico’s als je een droom najaagt. Om te groeien moet 
je je comfortzone verlaten en onbekend terrein betreden. Maar als je 

Het Succesproces9 stappen naar succes voor tieners
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2   Check je identiteit

 Wie ik ben geeft me voldoening en vervult de visie die ik van 
 de wereld heb.
       Audre Lorde

In het vorige hoofdstuk 
hebben we het gehad 
over het belang van in je 

mogelijkheden geloven. 
Het is onwaarschijnlijk 

dat je een succesvol leven 
zult leiden als je niet gelooft 
dat je vele mogelijkheden 
hebt. Maar je hebt er meer 
voor nodig dan alleen maar 
dat geloof: je moet weten wie 
je bent.

Ik heb het niet over je 
naam, je telefoonnummer, je 
burgerservice-nummer en je 
id-kaart. Ik heb het ook niet 
over je gemiddelde cijfers, 
je IQ of hoeveel broers en 
zussen je hebt. Ik bedoel niet 
wat je ouders doen of laten. 

Ik heb het over jou: waar leef je voor, wat interesseert je, waar ben je 
goed in of waar zou je goed in willen zijn? Ik bedoel de dromen die 

STAP 8: WIN DOOR EEN BESLISSING TE NEMEN

Eén van de grootste uitdagingen is om op een doordachte manier 
beslissingen te nemen. Dat betekent dat je je persoonlijke sterke punten, 
behoeftes en middelen onder de loep moet nemen en ze tegen je over-
tuigingen en waarden af moet zetten. Daarop gebaseerd neem je je 
beslissingen. Je hebt hiervoor een sterk hart en een wijze geest nodig.

STAP 9: HOUD VAST AAN JE VISIE

Tijdens deze stap zal ik al het voorgaande nog eens met je bekij-
ken. Vervolgens zal ik je leren hoe je je voor honderd procent kunt 
toeleggen op het bereiken van je visie voor een succesvol leven. Je kunt 
alle doelen van de wereld opstellen en alle plannen maken, maar ze 
zullen nooit uitkomen als je jezelf er niet volledig aan wijdt om ze te 
bereiken. Je moet vol energie achter je visie aan gaan en er een priori-
teit in je leven van maken.

Dit zijn de negen stappen naar succes. Het is geen mysterie en 
geen wondermiddel. Het zijn gereedschappen die je kunt gebruiken 
om je leven waardevol te maken.

Laten we nu de eerste stap nemen: check je identiteit.

9 stappen naar succes voor tieners


