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GELOOF 
�  

De gouden cirkel 

Hoe kan het toch dat van twee bedrijven in dezelfde sector één het fantastisch doet en de 
ander de deuren bijna kan sluiten? Dit vroeg Simon Sinek zich af en is op onderzoek gegaan.

Hij kwam na het interviewen van de succesvolste internationale ondernemers/bestuurders 
achter het volgende;

Het gemiddelde bedrijf denkt in de volgorde Wat, Hoe en Waarom

De succesvolle ondernemers/bestuurders denken in; Waarom, Hoe en Wat.
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Simon Sinek noemt dit De Gouden Cirkel.

Wat; alle bedrijven en organisaties op deze planeet weten wat zij doen. Iedereen is 
zonder problemen in staat om de producten of diensten te beschrijven die een bedrijf/
organisatie verkoopt/aanbiedt.

Hoe; dient vaak als verklaring voor de manier waarop iets beter of anders is. Vaak wordt 
gedacht dat dit de motiverende factor is waarom mensen beslissen.

Waarom; de meeste mensen denken dan bijvoorbeeld ‘om geld te verdienen’. Echter 
werkelijk wordt hiermee bedoeld; wat is jouw doel, jouw motief, jouw geloof!

Als bijvoorbeeld Apple in de volgorde Wat, Hoe en Waarom zichzelf zou verkopen, dan ging 
dit als volgt;

“ Wij maken geweldige computers. Ze hebben een prachtig ontwerp , zijn eenvoudig te gebruiken 
en gebruikersvriendelijk. Wil jij er één kopen?“

Echter Apple is bekend met de Gouden Cirkel en stuurt hun boodschap als volgt de wereld 
in;

“Bij alles wat wij doen geloven wij in het doorbreken van de status quo. Wij geloven in anders 
denken. Wij doorbreken de status quo door onze producten een prachtig ontwerp mee te geven 
en ervoor te zorgen dat ze eenvoudig te gebruiken en gebruikersvriendelijk zijn. En, wij maken 
toevallig ook nog geweldige computers. Wil jij er één kopen?“

In De Gouden Cirkel is er een hele belangrijke boodschap:

Mensen kopen niet wat jij doet, ze kopen WAAROM jij het 
doet.
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Het is het motief dat het bedrijf, de organisatie, het merk, het product of de persoon 
vertegenwoordigt dat loyaliteit opwekt.

Overeenkomstige emotie 

Eigenlijk heeft de Gouden Cirkel en jouw Imago/Ego een hele mooi overeenkomst. Simon 
Sinek schrijft hier onder andere over;

“Omschrijf Waarom jij van iemand houdt. Dus jouw Geloof!”

Wat jij samen doet, is vaak eenvoudig aan anderen te vertellen. Hoe jij dat doet lukt ook nog. 
Echter zodra onze werkelijke emotie gevraagd wordt, duurt het vaak langer voordat de juiste 
woorden gevonden worden. 

Zo geldt dat ook voor jouw Imago/Ego. Zodra jou gevraagd wordt jouw kwaliteiten te 
noemen, dan duurt dat altijd (meestal) wat langer en zijn deze vaak minder dan jouw 
negatieve overtuigingen over jouzelf.

  Zakelijk       Privé 
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Als jij jouw Passie, jouw Liefde weet uit te drukken, ben jij aangekomen in De/jouw KERN! 

De kern van jouw BRON, ZIJNde jouzelf!

Namelijk deze positieve emotie, genaamd Liefde, is automatisch gekoppeld aan Geloof. Zie 
hiervoor ook de uitleg bij Hoop en Geloof.  Als er Liefde is, is er Acceptatie en is er Geloof. 

En daarom klopt het altijd dat als het thuis minder loopt, loopt het op de zaak ook minder. 
En andersom. Want in beide gevallen, zit het ontstaan van de daarbij behorende/
ontbrekende emotie bij de Bron.

Neem zodoende altijd de tijd om jouw Emotie van De/jouw Kern goed uit te drukken. 
Zodra jij dat voor elkaar hebt, ontstaat er bij de betrokkenen/luisteraars loyaliteit. 

Zowel zakelijk als privé.
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Hoop en Geloof 

Vaak wordt er gesproken over Hoop. Echter Hopen is iets anders dan Geloven.

In de uitleg van Afweersysteem en Fundament van Ervaringen wordt al aandacht gegeven 
aan Angst. Het ontstaan, de kenmerken en de gedragingen hiervan. Ervaring leert dat 
wanneer er gesproken wordt over Hoop dit gekoppeld zit aan Angst. Vanuit ervaringen uit 
het Verleden wordt er gekeken naar de Toekomst. Jij hoopt dan maar dat……. Geschoold op 
eerdere (ongeaccepteerde) ervaringen dus. 
Echter als iets jouw Liefde kan hebben. Als jij het door heel jouw lichaam positief ervaart, kan 
iets jouw Geloof krijgen. Denk maar eens aan mensen die daadwerkelijk in iets Geloven, 
welke uitstraling zij met zich meebrengen. Het is dan pure liefde wat hun motiveert. 
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Woorden die gelijk zijn aan Geloof zijn;

Geluk
Vertrouwen
Vrede
Acceptatie.

Bij Geloof heeft het Verleden geen invloed. In het NU wordt vanuit Liefde gehandeld. 
Hierdoor ontstaat er vanzelf een andere positieve Toekomst. 

Waarom  

Het begint allemaal met helderheid. 

Jij (en eigenlijk elk ander mens) mag/wilt weten Waarom jij doet wat jij doet. 

Het Hoe omvat jouw waarden of principes die leidend zijn voor hoe jij jouw doel tot leven 
brengt. 

Een Waarom is puur een Geloof. 

Meer is het niet.

Het Hoe omvat de handelingen die jij verricht om dat Geloof te realiseren. 

En het Wat is het resultaat van die handelingen. 

Op het Wat-niveau komt jouw authenticiteit tot uiting. Met anderen woorden… Jouw 
Gouden Cirkel is dan in evenwicht.

Als verkopers echt geloven in wat ze verkopen, zijn de woorden die uit hun mond komen 
authentiek.

“Authenticiteit is; zeggen en doen wat jij echt gelooft”
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WAAROM VAN JOU IS ………………………………… 
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