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IntelliMen uitdaging #20 
Begin niet, voordat u uitdaging #19 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Identificeer een gebied van excellentie en ontwikkel het. 
Toelichting: Het was koning Salomo, die zei: “Ziet gij een man, vaardig in zijn werk, hij zal ten dienste van koningen gesteld worden; ten 
dienste van onaanzienlijken wordt hij niet gesteld” (Spreuken 22.29). Wat betekent dit? In andere woorden, de man die goed is in wat hij 
doet zal een leider zijn, hij zal altijd bovenaan staan, hij zal erkenning krijgen en veel geld. Klinkt dit niet als een IntelliMan? Ok, 
misschien is het niet geld en erkenning dat u zoekt. In feite zijn degenen die uitblinken in hun werk doen dat omdat zij houden van wat zij 
doen. Ze zijn blij om dat talent te ontwikkelen. Ze weten dat hun werk waardevol is voor velen. Ze zien zichzelf als een dienaar van het volk, 
probleemoplossers, mensen die de wereld een betere plaats maken door hun werk. Dat is waarom zij erkend en goed betaald worden, 
niet omdat zij geld of erkenning zoeken.  
 
Daniel was zo. Hij viel op tussen de 120 beste mannen, omdat er een voortreffelijke geest in hem was; en de koning wilde hem 
verantwoordelijk maken over het gehele koninkrijk (Daniel 6.3). Jozef had dit ook. Al werkte hij als slaaf, met slechte meesters, deed hij 
zijn best om zich te onderscheiden van de andere mensen en werd hij boven iedereen verheven (Genesis 41.38-41). Iedereen kan 
excellent zijn, al is het maar in één ding. Messi is een uitstekende voetballer, Steven Spielberg in films, Jonathan Ive (de man die 
producten onderwerpt voor Apple) in ontwerpen. Bisschop Macedo is excellent in het moedige, intelligentie geloof. Uiteraard werden 
deze mannen niet zo geboren. Zij vonden hun talent, hun roeping, ze geloofden in zichzelf en zetten al hun kracht erin om het te 
ontwikkelen. Dat is waarom ze nu zijn wie ze zijn, en waar ze zijn.  

Uw uitdaging, deze week, is om uw gebied van excellentie te identificeren en meer beginnen te doen om het te ontwikkelen. Misschien 
weet u al wat het is, en moet u gewoon het meer ontwikkelen. Dus, denk na over wat u gaat doen om de beste te worden, een expert, om 
uit te blinken in dat gebied. Als u niet weet wat jouw gebied van excellentie is moet u het eerst identificeren. Normaal gesproken is een 
gebied van excellentie iets waarvoor (1) u de neiging hebt om te doen of iets wat u graag doet; (2) iets waar anderen u complimenten 
voor geven wanneer ze uw resultaat zien; (3) voldoende gewaardeerd wordt door een aantal mensen die graag uw werk financieel willen 
belonen (het spelen van videogames komt niet in aanmerking hiervoor... tenzij het uw beroep is.) 
 
Notebook: Schrijf terwijl u peinst over deze uitdaging, één of meer gebieden van excellentie op en wat u zult doen om ze meer te 
ontwikkelen. Doe minstens één ding deze week om het te ontwikkelen. 
Officiële buddy: Praat met je partner over uw gebied(en) van excellentie. Wissel ideeën uit en geef feedback. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en deze uitdaging binnen een week af te hebben. 
Plaatsing: Na, en alleen nadat u deze taak heeft voltooid - u uw notebook hebt gekocht of een bestand op uw computer gemaakt en 
nadat u heeft gesproken met uw Officiële Buddy - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de IntelliMen Facebook of Twitter-pagina 
(dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst: 

 IntelliMen uitdaging #20 klaar!: Ik onderzocht mezelf op excellentie en wat ik zal doen om het te ontwikkelen. (Voeg meer commentaar toe 
als u wilt. Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken) 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 

Verificatie checklist: 
☐ Ik identificeerde mijn gebied van excellentie  
☐ Ik deed iets om het te ontwikkelen deze week  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter  


