
 

 Cirkel van 8 – op welke rotonde zit je? 

Een model en oefening om eigen gedrag en reacties te onderzoeken om van de 
‘slachtoffer rotonde’ naar de ‘persoonlijke leiderschap’ rotonde te komen.  

De essentie van het model is dat je altijd een keuze hebt bij een (storende) situatie, of deze 
nou klein of groot is, en dat deze keuze het verschil maakt welke rotonde je opgaat. Dus of 
het nou gaat om dat je de bus gemist hebt, je in de file terecht komt, je baas te veel van je 
verwacht, er reorganisaties zijn die je spannend vindt, je stress krijgt van je studie, je het 
leven saai vindt, iemand iets zegt wat je raakt, enz.  

1. óf je verzet je en je voelt je slachtoffer van de situatie  vaak een hele 
automatische reactie 

2. óf je neemt verantwoordelijkheid en je voelt je leider van de situatie  bewust 
keuzes maken en sturing geven aan jezelf 

 

 
SLACHTOFFER ROTONDE 
 
• Je gaat vergelijken: met eerdere 

situaties, met anderen, met 
omstandigheden, gedachtes 
komen op zoals: zie je wel dit heb 
ik weer, anderen kunnen het beter, 
ik weet al precies hoe dit zal gaan, 
het is de schuld van … 

• Je komt in een automatische 
reactie, als het ware in een soort 
trance waarbij je weinig 
bewustzijn meer hebt op de 
situatie, je stemming gaat steeds 
verder omlaag. 

• Je raakt ervan overtuigd dat je zelf 
geen invloed of macht kan 
uitoefenen om iets aan de situatie 
te doen. 

• Het enige dat overblijft is 
aanklagen, verzet en frustratie. Je 
legt de verantwoordelijkheid 
buiten jezelf. 

• Er ontstaat inadequaat gedrag 
zoals: smoesjes, sjoemelen, zeuren, 
roddelen, niets doen, kop in het 
zand steken. Gedrag dat je niet 
helpt en deze versterkt vaak de 
oude situatie, je komt opnieuw bij 
de storing terecht en zakt nog 
verder naar onder. 

 
Je bent vast komen te zitten op de 
slachtoffer rotonde, je stemming daalt, 
je voelt je slachtoffer en je vindt geen 
afslagen om eraf te komen. 

 

DIM – Denken In 
Mogelijkheden  op deze 
rotonde denk en handel je vanuit 
zelfwaardering, zelfvertrouwen, 
verantwoordelijkheid en 
mogelijkheden. Je stretcht meer 
en je bent creatief en vertoont 
pro-actief gedrag 

 

DIP – Denken In Problemen  
op deze rotonde denk en handel 
je vanuit wantrouwen en 
problemen, blijf je in je 
comfortzone en je vertoont 
reactief gedrag 

 
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 
ROTONDE 
 
• De eerste stap, en soms niet de 

makkelijkste, is accepteren van de 
situatie, precies zoals deze is. Dat 
betekent ook accepteren van de 
emoties en gedachtes die erbij 
horen. Alleen op deze manier 
geef je jezelf de mogelijkheid 
invloed uit te oefenen. 

• Je blijft in het hier en nu van de 
situatie en bepaalt wat je in het 
hier en nu wilt beslissen hierover. 
Je krijgt al meer invloed. 

• Je onderzoekt welke 
krachtbronnen (hulpbronnen) je 
kunt inzetten: wie of wat kan jou 
helpen, wellicht eigen kwaliteiten, 
hulp vragen, toegeven dat iets 
niet gelukt is, enz. 

• Je verandert je gedrag door actief 
en adequaat te handelen. Je kunt 
bijv keuzes maken, initiatief 
nemen, verantwoordelijkheid 
nemen. Wellicht wordt de storing 
opgeheven, of nog niet helemaal 
en dan start je deze rotonde 
opnieuw.  

 
 
 
Je hebt zelf de afslag genomen naar de 
persoonlijk leiderschap rotonde, je krijgt 
meer keuze en invloed, je stemming 
stijgt en je vindt steeds vaker nieuwe 
afslagen. 
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OEFENING: Cirkel van 8 – op welke rotonde zit je? 

 

Deze oefening kun je met een cliënt doen; of samen met iemand aan de keukentafel; of 
op het werk samen met een collega, medewerker of een team; of gewoon voor jezelf.  

• Neem twee situaties uit het verleden:  
o Situatie 1 waarin je vastzat op de slachtoffer rotonde. 
o Situatie 2 waarin je de afslag hebt genomen naar de persoonlijk leiderschap 

rotonde. 
• Vertel uitgebreid aan de hand van de cirkel van 8 beide situaties. Als je het samen 

doet, vraag goed door op wat iemand dacht, voelde en deed. 
• Vertel vervolgens wat je uit situatie 2 hebt geleerd, wat heeft je versterkt, hoe ben je 

op deze rotonde terecht gekomen, welke krachtbronnen heb je ingezet, wat heeft 
het je opgeleverd, hoe kun je vaker op deze rotonde terecht komen. 

• Vertel wat je uit situatie 1 hebt geleerd, word je bewust hoe jij jezelf kan vastzetten. 
• Vertel wat er zou zijn gebeurd (fantaseer er maar lekker op los) als je een andere 

keuze had gemaakt bij situatie 2 en je had de afslag genomen naar de persoonlijk 
leiderschap rotonde.  

 

Neem alles nog eens goed in je op: 

• Wat denk je nu en wat voel je nu? 
• Welke krachtbronnen ga je vaker inzetten? 
• Welke beslissing neem je nu? 
• Wat gaat deze beslissing je opleveren, wat nog meer, en wat nog meer? Minimaal 

5x herhalen  

 


