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Cirkel van invloed > oprekken van regelruimte





Opdracht en dialoog in buddy-koppels

• Hoe kan ik invloed uitoefenen op het realiseren van mijn werk- en/of 
leerdoelen?

• Waar kan ik niets aan doen, maar voel ik me wel bij betrokken?
• En hoe ga ik daarmee om?

• Hoeveel tijd besteed ik aan mijn Cirkel van invloed & betrokkenheid?
• M.a.w. hoe karaktariseer ik mijn gedrag? Reactief of proactief? Combi?

• Welke keuzes kan ik maken?

• Wat is een concrete stap waardoor ik vaker in mijn cirkel van invloed 
kan zijn en deze kan oprekken?



Paper 
inleveren over 

21 dagen!











Intervisie

• Mechanisme: BOB

• Mechanisme: communicatiepiramide

• Mechanisme: luisterthermometer

• Mechanisme: dialoog en discussie

• En dan pas: intervisie



beeld 
vorming

oordeels 
vorming

besluit 
vorming

• Wat weten we?
• Klopt alles wat we 

weten?
• Wat weten we niet?
• Hebben we die 

informatie echt 
nodig om tot een 
goed besluit te 
komen?

• Hoe gaan we de 
ontbrekende 
informatie 
verzamelen?

• Wat is ons doel?
• Waar maken we ons 

zorgen over?
• Wat zou die zorgen 

verminderen?
• Aan welke 

voorwaarden moet 
het besluit voldoen 
om acceptabel te 
zijn?

• Wat besluiten we?
• Wat gaan we doen?
• Weet iedereen welk 

besluit is genomen?
• Is iedereen het met 

het besluit eens?
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ruimte geven om te 
spreken

luisteren vanuit 
behoefte

luisteren vanuit angst

luisteren vanuit oordeel

horen wat de ander 
zegt

proeven van gevoel

de ander begrijpen

de ander aanvaarden



discussie

dialoog

standpunt
verdedigen

strijd
gelijk overtuigingen

(voor)oordelen
meningen

identificatie met onze gedachten

geluk

ruimte voor meerdere waarheden

perspectief

echt luisteren

voorbij eigen standpunt

mening bijstellen



Intervisie

• Doel: uitwisselen van ervaringen en collegiaal advies.

• Het is een vorm van leren.

• Dilemma’s en vraagstukken.

• Harde en zachte kant.



Intervisie

• Veiligheid en vertrouwen

• Goed en actief luisteren

• Doorvragen (probleem achter het probleem?)

• Open vragen, geen suggestieve vragen

• Oordeel uitstellen

• Los komen van denk- en gedragspatronen (roest?)

• Dialoog i.p.v. discussie



Spelregels

• De deelnemer participeert uit eigen vrije wil;

• De deelnemer is van plan om alle sessies bij te wonen;

• De deelnemer staat positief tegenover leren;

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces;

• De deelnemer bevindt zich niet in een concurrerende of anderszins 
strijdige positie ten opzichte van één van de andere deelnemers;

• Alle besproken informatie is vertrouwelijk.



Valkuilen

• Het vraagstuk of probleem van de inbrenger is te groot, omdat er iets 
wordt geschetst waar de inbrenger zelf geen invloed op heeft.

• De groepsleden willen alles weten.

• De groepsleden stellen vragen om hun eigen beelden kloppend te 
maken in plaats van het beeld van de inbrenger te begrijpen.

• De groepsleden denken meteen de oplossing te weten.
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