MOTIVATIE

Met passie & integriteit naar de top
Spectaculaire lezing over het leveren van topprestaties, teamgeest, ethiek & integriteit

Katja Staartjes

Gaat u uw doelstellingen bereiken in 2013? Veel organisaties
zullen er een hele kluif aan hebben, zeker in deze tijd. Succes =
bereiken wat je beoogt.
Maar wat als je je doel (net) niet haalt? Hoe ga je om met die
teleurstelling? De sfeer erin houden, lukt dat dan nog? En hoe
staat het met de integriteit op dat moment?
Ethiek en integriteit, de kranten staan er bol van tegenwoordig.
En dan met name de gevallen waarin de grenzen worden
overschreden, van wat getolereerd wordt. De slechte voorbeelden
laten zien hoe het niét moet. Het gaat meestal over grote Ego’s
die meer aanzien, bonus of wat dan ook willen verwerven. Maar
ben je zo sterk dat je er boven blijft staan als het mis dreigt te
gaan in je directe omgeving? Wat doe je dan?
Katja Staartjes maakte het boven de achtduizend meter aan den
lijve mee. Zij en haar man stonden – samen met een ander team
- op 8140 meter op de berg Manaslu. Een Nederlandse primeur,
maar niet 100% het resultaat waar ze op hadden gehoopt. De
werkelijke top van die berg lag namelijk 23 meter hoger…
Wat voor Katja vanzelfsprekend is – wees eerlijk en blaas je
prestaties niet op – bleek het niet te zijn voor het andere team.
Hoor in het verhaal van de bergbeklimster wat er daarna gebeurde.
En wat de lessen zijn, die hieruit te trekken zijn.
Juist van de teleurstellingen en situaties waarin het niet goed
gaat, leer je meer dan wanneer je 100% succes behaalt. Hopelijk
geldt dat ook voor deze tijd van economische crisis. Gebruik het
momentum om verdere stappen te maken!

Boek Top-inspiratie
Katja Staartjes inspireert lezers dromen om te zetten in concrete
doelen en die vervolgens te realiseren. Voor individuen en teams,
op het werk en thuis.
Het boek bestaat uit 5 delen: Dromen van je top, Op weg,
Samenspel, Succesfactoren en Topervaring. De schrijfster trekt
parallellen tussen haar klimervaringen en alledaagse situaties
rondom 60 aansprekende thema’s van één pagina. Elk thema is
voorzien van een indrukwekkende bijpassende foto. Het boek is
in het Engels beschikbaar onder de titel ‘Peak Performance’.
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Katja Staartjes beklom een aantal bergen boven
achtduizend meter en was de eerste Nederlandse
vrouw op de top van de Mount Everest. Zij was
verder leider van een aantal Himalaya-expedities.
katjastaartjes@speakersacademy.nl

