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Dit werkblad is van: 

Het doel van deze training is om te leren hoe jij jouw invloed op situaties kunt 
vergroten, waardoor je effectiever wordt en steviger in je schoenen staat. Ook leer 
je dat jij altijd jouw eigen reactie kunt kiezen. 

Jouw invloed vergroten kun je doen door proactief te zijn. Proactief zijn betekent 
dat je verantwoordelijk neemt voor je eigen acties en jouw invloed op situaties. Je 
kijkt naar hoe jij jouw invloed kunt gebruiken om doelen te behalen.  

Het tegenovergestelde van proactief is reactief. Als je reactief bent, laat je je 
leiden door de dingen waar jij je druk om maakt, maar op geen enkele manier 
iets aan zou kunnen doen.  

#1 – Jij bepaalt 

Opdracht 1.1 

Sommige mensen leggen de oorzaak van een situatie bij dingen waar zij niets 
aan kunnen doen. In het gegeven voorbeeld legt jouw beste vriendin de oorzaak 
bij de file, iets waar zij niets aan kon veranderen. Jij kijkt naar jullie invloed op de 
situatie en bent je bewust dat jullie de vlucht niet hadden gemist als jullie haar 
paspoort niet waren vergeten. 

Dit verschil tussen waar jij de oorzaak van het probleem legt en waar jouw 
vriendin dat doet komt vaker voor. Heb jij wel eens een situatie meegemaakt 
waar je een meningsverschil had over de oorzaak van een probleem? Schrijf 
samen met je buur een ander voorbeeld op:  
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“Ik had echt heel goed geleerd voor de wiskundetoets, maar er stonden 
zulke moeilijke formules in. Die stonden helemaal niet in het boek. Deze 
opdrachten had mevrouw blijkbaar wel besproken bij de les, maar die dag 
was ik ziek. Mijn vrienden hebben me net verteld dat zij die formules toen 
hebben gekregen, maar hoe had ik dat nou kunnen weten? Niemand heeft 
mij daar iets over verteld.” 

Uitleg: Pro-/reactief taalgebruik 

Door goed te luisteren kan je horen of iemand reactief of proactief denkt. We 
spreken dan over reactief of proactief taalgebruik. Onderstaande tabel laat een 
aantal zinnen zien waaraan je het taalgebruik kunt herkennen.  

Proactieve taal Reactieve taal 

Laten we kijken naar onze alternatieven Er is niets dat ik eraan kan doen 

Ik kan mijn gedrag veranderen Dit is gewoon hoe ik ben 

Ik beslis zelf over mijn eigen reacties en 
gedrag 

Als hij mij kwaad maakt, reageer ik ook 
boos terug 

Ik ga bedenken hoe ik ze ga overtuigen Dat zullen ze nooit toestaan 

Ik kies zelf of ik dat wil doen Ik moet dat doen 

Ik bedenk welke stappen nodig zijn om dit 
te kunnen 

Ik kan dat niet 

Ik kies zelf of ik dat wil doen Ik moet 

Als ik mijn best doe, kan het lukken Ik kan dat niet 

Opdracht 1.2 

Het verhaal van Mo is reactief verwoord. Hij vond dat hij het slachtoffer was van 
de situatie en dat hij er zelf niets aan had kunnen doen. Help Mo om weer de 
regie in eigen handen te nemen door zijn verhaal proactief te vertellen. Schrijf 
samen met je buur het verhaal op: 
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#2 – Word pro(actief) 

Opdracht 2.1 

Jelte heeft een oude fiets met slechte banden die telkens lek gaan. Hierdoor 
komt hij vaak te laat op school. Vandaag moet hij alweer uitleggen aan de 
conciërge waarom hij te laat is. Jelte zijn redenen bevatten zowel reactieve als 
proactieve elementen. Omcirkel met jouw buur alle proactieve reacties, onderlijn 
alle reactieve reacties: 

“Meneer van der Veen, voordat u dat te-laat-briefje uitdraait wil ik iets zeggen. Ik 

weet heel goed dat ik te laat ben en dat ik vorige week ook al 3 keer te laat ben 

gekomen en dat vind ik heel vervelend aangezien ik ook graag bij het eerste uur 

Frans was geweest om het proefwerk voor te bereiden. Maar moet u horen, het is 

echt niet mijn schuld. Ziet u, ik heb een hele oude fiets met fietsbanden die de 

héle tijd lek gaan! Vanochtend heb ik echt mijn best gedaan om op tijd te 

komen ik ben zelfs 10 minuten eerder weggegaan van huis. Weet u wat het is, er 

zijn dus elke avond hangjongeren bij het speeltuintje bij mij op de hoek. Zij 

gooien altijd hun colaflesjes kapot op de straat en hier moet ik elke ochtend 

doorheen fietsen. Nu weet ik zelf ook wel dat ik af zou kunnen stappen zodat 

mijn banden niet beschadigen.  Maar het punt dat ik wil maken is dat het dus 

eigenlijk helemaal niet mijn schuld is dat mijn banden lek zijn, het is de schuld 

van die jongens! Ach, wacht even, ik heb een plan. Ik ga vanmiddag samen met 

Julia mijn banden plakken, en morgen neem ik gewoon een andere route naar 

school.” 

Uitleg: Cirkels van invloed & betrokkenheid 

-De cirkel van betrokkenheid-
Om de cirkel van invloed is er nog een tweede cirkel: de cirkel van
betrokkenheid. In deze cirkel staan alle dingen waar jij je betrokken bij voelt,
waar je rekening mee wilt of moet houden, en waar je alleen indirecte invloed op
hebt.

Een voorbeeld: je moeder wordt ongerust als je in je eentje naar huis fietst. Jij kan 
er niks aan doen dat je moeder ongerust is, maar je kunt er wel indirecte invloed 
op uitoefenen door samen met vrienden te fietsen. Zo wordt jouw moeder 
misschien minder ongerust. 
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-De cirkel van invloed-
Stel jezelf voor in het midden van een cirkel. Binnen deze cirkel ben jij de baas
over je eigen gedachten, acties, en de gevolgen daarvan. Dit noemen we de
cirkel van invloed. Binnen deze cirkel staat dus alles waar jij controle over hebt,
en écht verschil in kunt maken. Als jij een grote cirkel van invloed hebt, heb je op
veel dingen invloed.

Voorbeelden zijn: je bent op tijd op school, je zet een reminder in jouw telefoon 
voor de verjaardag van je beste vriend & je gaat gezonder eten om je fit te voelen. 
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Opdracht 2.2 

Bedenk samen met jouw buur 3 andere voorbeelden die passen in de cirkel van 
betrokkenheid, en 3 voorbeelden die passen in de cirkel van invloed. Bij welke 
dingen voel jij je betrokken? En op welke dingen heb jij invloed? Schrijf ze in de 
cirkels: 

Opdracht 2.3 

Kies één van de voorbeelden die je opgeschreven hebt in de cirkel van 
betrokkenheid bij opdracht 2.2. Bedenk zelf hoe jij invloed uit zou kunnen 
oefenen op deze situatie, waardoor de situatie een andere uitkomst krijgt. Wat 
kun jij doen om proactief te zijn in deze situatie? Bespreek je antwoord met jouw 
buur. 
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#3 – Let’s team up

Economieopdracht | Cupcake bedrijf 

Jij en jouw groep zijn bezig geweest met een opdracht voor economie. Jullie 
moesten een eigen bedrijfje opzetten, die in korte tijd omzet zou maken. Samen 
besloten jullie cup-cakes te bakken en te verkopen in de aula voor twee euro per 
stuk. Al snel hadden jullie een naam, een vet logo en zelfs een Instagramaccount 
met meer dan 500 volgers! Dit alles was niet verplicht, maar jullie vonden het de 
moeite waard om het bedrijf nog beter te laten draaien! Het extra werk en het 
bakken van de cupcakes kostte bij elkaar heel veel tijd. Jullie moesten tijdens de 
pauzes doorwerken om de cakejes te verkopen. Maar, jullie zijn heel tevreden met 
het resultaat. Aan het eind van de week is er zelfs meer dan 200 euro omzet 
behaald, het meeste van de klas! Jullie waren een heel succesvol bedrijf en 
hebben ontzettend hard gewerkt. Alle vertrouwen in een goed cijfer dus! 

Tijdens het project waren er in de groep wel wat problemen in de samenwerking. 
Matthijs had een meningsverschil met meneer Evers over een proefwerk van een 
week terug, dus hij en jullie docent waren geen beste maatjes en dit leek zelfs 
wederzijds. Matthijs was dus niet blij met deze opdracht. Hij deed niet heel actief 
mee tijdens de meetings. Souhayla ging op vakantie tijdens de dagen dat jullie 
met het bedrijfsplan kwamen. Dit was voor haar geen beste start en betekende 
dat zij het hele project eigenlijk geen idee had van wat er moest gebeuren. 
Trouwens, niemand van jullie heeft echt goed naar de opdracht gekeken en de 
criteria voor jullie cijfer gecheckt. Verder zat je bij Boaz en David in de groep, die 
beste vrienden zijn, en altijd te laat waren wanneer jullie afspraken en alles alléén 
maar samen wilden doen. Gelukkig wilden Nicky en jij wel de leiding nemen in 
het project. Dit zorgde ervoor dat uiteindelijk alles wel geregeld was.   

Vandaag hadden jullie de bedrijfspresentatie. Een paar groepsgenoten waren 
zenuwachtig, anderen hadden een meningsverschil over wat nou het doel was 
van de onderneming. Dit zorgde voor verwarring in de klas, maar hopelijk merkte 
meneer Evers hier niks van. Jullie krijgen de cijfers voor de opdracht terug. 
Volgens meneer Evers was het idee om cupcakes te bakken leuk en creatief 
gevonden. Maar, veel meer tijd en moeite had gestoken moeten worden in het 
maken van een begroting en in de administratie van jullie inkomsten. Ook vond 
hij dat het concept van cupcakes verkopen totaal niet bij de gezonde kantine op 
jullie school past. Als laatste vond hij dat jullie logo wel heel erg op die van de 
school leek en dus niet heel veel extra werk zou zijn geweest. Over het algemeen 
vindt hij dat jullie niet goed hebben nagedacht over het bedrijf en geeft hij jullie 
een onvoldoende. Jullie moeten als groep opnieuw aan de opdracht beginnen en 
voor het eind van de week inleveren.  
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Opdracht 3.1 

Wat zou jij doen als jij in het groepje zat dat het cupcake bedrijf heeft opgezet en 
een dikke onvoldoende kreeg? Schrijf voor jezelf op wat jouw oerreactie is als jij in 
deze groep zou zitten. Denk niet na, schrijf hieronder jouw allereerste eerlijke 
reactie op: 

Uitleg: Keuzemoment 

We reageren vaak op wat er in onze omgeving gebeurt. Er zit tussen het 
ontvangen en reageren echter nog één stap: het keuzemoment.  

In dit keuzemoment beslis je wat je gaat doen; je doet een stapje terug en zet 
alles even op pauze. Tijdens dit stapje terug kun je rustig naar de situatie kijken en 
nadenken over hoe jij wilt reageren. Als je dit doet, kun je meteen nadenken over 
de mogelijke gevolgen. Door het inlassen van een keuzemoment kun jij dus een 
reactie bewuster geven. Als je dit doet ben jij zelf verantwoordelijk voor jouw 
reactie en de effecten hiervan. Belangrijk: houd bij het keuzemoment altijd in 
gedachten wat jouw doel is. 

Een keuzemoment kun je ook inlassen wanneer je een groepsreactie moet 
geven. Dit kan lastig zijn, omdat een aantal personen uit de groep reactief en 
anderen proactief kunnen reageren. Deze verschillen kunnen gelukkig helpen om 
een situatie goed te laten eindigen. Het geven van een groepsreactie waarbij je 
het keuzemoment inlast doe je in de volgende drie stappen: 

1. Vraag iedereen wat hun mening is over de situatie.
2. Ga met elkaar in een rustige discussie en beslis, met jullie doel voor ogen,

wat de reactie gaat worden.
3. Schrijf de groepsreactie op of geef de reactie.

Opdracht 3.2 

In deze oefening gaan jullie als groep aan de slag met een rollenspel. Iedereen uit 
jullie groep kiest een ander karakter van de hieronder beschreven rollen. Zorg 
ervoor dat het aantal proactieve en reactieve reacties ongeveer gelijk is.  

Jullie gaan samen een email schrijven naar meneer Evers met daarin de reactie 
op het cijfer van de opdracht. Met de email hopen jullie een oplossing te vinden 
voor de situatie en de examenweek die binnenkort is. Als groep beslissen jullie 
wat jullie precies in de email willen zetten.  
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Tijdens jullie discussie over de mail zorg je ervoor dat je je echt inleeft in jouw 
karakter zijn/haar mening. Kom uiteindelijk wel samen tot een   proactief besluit 
door elkaar hier en daar tegemoet te komen.  

Schrijf de proactieve email hieronder: 

Rollen: 

 

•  

Matthijs had onenigheid met meneer Evers en denkt dat de 
groep heeft gefaald omdat de leraar hem niet mag. Het 
heeft geen nut om beter ons best te gaan doen. 

Matthijs 
(Reactief) 

Souhayla vindt dat de email moet vragen om een nieuwe 
kans voor de opdracht en een afspraak met meneer Evers 
zodat jullie kunnen horen waar de fouten precies zaten. 
Misschien hebben jullie de opdracht gewoon niet goed 
begrepen.

Souhayla 
(Proactief) 

Boaz vindt dat de email moet vragen om een nieuwe kans 
voor de opdracht, bied zijn excuses aan voor altijd te laat zijn 
en wil echt hard aan de slag om de opdracht wel te halen. 

Boaz 
(Proactief) 

David staat een onvoldoende voor economie en wil echt 
hard aan de bak om een goed cijfer te halen. Zo kan hij een 
hoger gemiddelde staan voordat de examens beginnen. 

David 
(Proactief) 

Nicky voelt zich verslagen, ze heeft nog nooit een 
onvoldoende gehaald. En dit lag echt niet aan haar omdat zij 
alle meetings heeft begeleid en iedereen steeds achterna 
moest zitten om zijn taken te doen. Zij heeft haar best 
gedaan, het is aan de rest om het op te lossen. 

Nicky 
(Reactief) 
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Opdracht 3.3 

Kijk met jouw groep naar wat jullie hebben ingevuld bij opdracht 3.1 en bij 
opdracht 3.2. Zit er een verschil tussen jouw oerreactie en de reactie die jullie als 
groep hebben gegeven? Welke reactie vind jij beter en waarom? 

Ik vind mijn oerreactie/ onze groepsreactie beter, omdat: 
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Afsluiting 
Je hebt tijdens deze trainingen meer geleerd over het vergroten van jouw 
invloed. Om hier echt goed in te worden, zul je hier waarschijnlijk nog veel mee 
moeten oefenen.  Beantwoord daarom nu de volgende vragen over proactief zijn. 

1. Wat heb je geleerd over proactief zijn?

2. Hoe ga je wat je hebt geleerd in de toekomst gebruiken?
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