
 

Hoe krijg je energie en blijheid in je leven 

Cirkel van Invloed / Cirkel van Betrokkenheid – waar kun je wel invloed op uitoefenen? 

We zijn in de Coach Challenge wel lekker bezig hè met al die cirkels. Toevallig hoor dat het 
zo is en blijkbaar kan ons brein ook goed in cirkels denken. 

Dit model is van Stephen Covey, uit het boek “De 7 eigenschappen van Effectief 
Leiderschap”. Het is een van de boeken die ik (Renée) als eerste las op mijn 
ontdekkingspad van Persoonlijke Ontwikkeling. En man oh man, wat had dit model uit zijn 
boek mij al veel eye openers gegeven. In het kort gaat het model over ‘geef je aandacht 
aan al die dingen in je leven waar je je betrokkenheid bij voelt maar niets aan kan doen, of 
geef je aandacht aan al die dingen in je leven waar je wel invloed op hebt’. 

 

 

Reageer je als de aangeleerde hulpeloosheid hond uit het 
onderzoek en onderga je de pijnprikkels zonder op zoek te 
gaan naar de knop? Dan zit je te vaak in je Cirkel van 
Betrokkenheid (CvB) 

Hoe meer je je aandacht richt op zaken waar je je 
betrokken bij voelt, maar geen invloed op hebt, dus 
niets aan kan doen, hoe kleiner je eigen CvI wordt. Met 
als gevolg dat je energie weg lekt, je steeds meer reactief 
gedrag vertoont en je jezelf slachtoffer voelt. Je CvB 
groeit en je eigen CvI wordt daardoor steeds kleiner en 
kun je zelfs overtuigd raken dat je niet eens een CvI hebt.   

 

 

 

 

 

Of reageer je als de blije hond (van Jolanda van Millingen) 
en ga je steeds weer op zoek naar de knop om de pijnprikkel 
te laten stoppen? Dan zit je lekker in je eigen Cirkel van 
Invloed (CvI) 

Hoe meer je je aandacht richt op zaken waar je wel 
invloed op hebt, dus waar je zelf wat aan kan doen, hoe 
groter je eigen CvI wordt. Met als gevolg dat je juist 
energie krijgt, je proactief gedrag vertoont en je steeds 
vaker op zoek gaat naar mogelijkheden. Wat werkt 
versterkt! Dus je CvI groeit en drukt je CvB steeds verder 
weg.            

 

 



 

We hebben 2 mooie oefeningen voor je uitgewerkt om met dit model te werken. Weet jij 
nog leuke oefeningen hiermee, deel ze in de appgroep!! 

OEFENING 1: Mijn invloed vergroten in mijn algehele leven 

Inventariseer eens voor jezelf of samen met je cliënt, je collega, je team, je kinderen, enz:  

• Waar kan ik allemaal wat aan doen in mijn leven 
• En waar kan ik niets aan doen en voel ik me wel betrokken bij 
• Merk eens op hoeveel aandacht je aan CvB zaken besteed en hoeveel aandacht aan 

CvI zaken.  
• Welke keuze kun je maken?  Doe deze oefening regelmatig want we zijn net 

honden . 
• Wat is een concrete eerste stap om vaker in mijn CvI te zijn 

Zie hieronder een voorbeeld*.  

 

*Fun fact: dit Engelse voorbeeld zat best wel in mijn CvB, ik wilde namelijk liever een Nederlands voorbeeld, maar 
dat kon ik niet vinden. Ook wilde ik het zelf niet opnieuw maken want wilde jullie deze oefening sneller mailen dan 
ik nog tijd had. In mijn CvI zat dat ik ook prima het Engelse voorbeeld kan mailen.  

 



 

 

OEFENING 2: Mijn invloed vergroten aan de hand van een doel 

Doe precies hetzelfde als oefening 1, ga alle vragen langs, alleen dit keer richt je je op iets 
wat je graag wil bereiken, dus een doel. Dit mag een groots doel zijn of iets kleiners, dat 
maakt niet uit. 

Voorbeeld, stel je doel is “Ik wil gezonder eten” 

Wat je zou kunnen inventariseren in je CvB is (dus waar denk ik niets aan te kunnen doen, 
maar ik zou willen dat het wel zo was)  

• Ik heb haast ‘s-avonds 
• Mijn man (en wellicht kids) wil steeds friet en vlees 
• Mijn keuken is te klein 
• Gezond eten is duur 
• Ik heb geen goede recepten 
• Het kost veel tijd en dat heb ik niet 
• Het is me tot nu toe nog nooit gelukt 
• Gezond eten is niet lekker 
• Ik maak gewoon klaar wat in de koelkast ligt en dat is net persé gezond 

 

Wat je zou kunnen inventariseren in je CvI is (dus waar kan ik wat aan doen) 

• Ik kan lekkere en snelle recepten op internet zoeken 
• Ik maak een lijst van wat ik eigenlijk gezond eten vind 
• Ik start met in het weekend een gezonde maaltijd maken 
• Ik kan wat anders eten dan mijn man (en wellicht kids) 
• Mijn man kan zelf koken wat hij wil  
• Ik bedenk van te voren gezonde gerechten en maak op zaterdag mijn 

boodschappenlijst aan de hand van die recepten 
 
Een eerste stap zou kunnen zijn: 

• Ik start met in het weekend een gezonde maaltijd te maken** 
• En nogmaals: Wat werkt, versterkt !! 

                

** Nog een fun fact: ik heb deze oefening ooit gedaan voor gezonder eten, ben gestart met in het weekend 
gezonder te eten zoals ik graag wil, en inmiddels is het een 2e natuur geworden   

 

 


