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De cirkel van invloed (Stephen Covey) 
 
Besproei de planten, niet het onkruid! 
 
Ga op zoek naar waar je invloed op kunt uitoefenen en 
richt je aandacht op datgene waarvan je wilt dat het toeneemt. 
 
 

 
 
 
 
Teken drie Cirkels 
 
De eerste Cirkel is van Betrokkenheid: hier gaat veel van jouw energie naar toe; hier voel je 
je betrokken bij; hier maak je je druk om of zelfs zorgen over. 
 
Daarbinnen kader je af: Filter uit de Cirkel van Betrokkenheid dat waarop je invloed kunt 
uitoefenen.  
Maak een onderscheid: Welke problemen hebben te maken met je eigen gedrag? (Directe 
invloed)  
Welke problemen hebben te maken met het gedrag van anderen? (Indirecte invloed) 
Benoem/beschrijf je invloed concreet. 
Maak binnen deze Cirkel van Invloed een derde cirkel: een kleine Cirkel van Ik- Acties: filter 
uit de Cirkel van Invloed dat waar je mee aan de slag gaat en waar je je verantwoordelijk 
voor voelt. Dit wordt het centrum van je aandacht.  
 
Nog effectiever: doe deze oefening met iemand samen! 
 
1. Bespreek met elkaar een vraag waar je mee bezig bent; waar je aandacht naar toe gaat.  
2. In gesprek: 

Op welke onderdelen heb je invloed? 
Op welke niet? Teken daarbij 3 cirkels om elkaar heen van buiten naar binnen. 
Plaats de onderdelen van besproken lastige situaties /dilemma's in de daarbij 
behorende cirkels.  

3. Analyseer dat wat je in de Cirkel van Invloed hebt genoteerd: welke problemen hebben te 
maken met mijn eigen gedrag? Welke problemen hebben te maken met het gedrag van 
anderen? Waar zit mijn invloed concreet? 
Wélke invloed heb je? Welke stappen kun je zetten? Is dat een goed idee? Zitten er ook 
risico’s aan? Heb je nog iets/iemand nodig? Wat is jouw kracht? Eerdere goede ervaring; 
kun je dat nu ook zo doen? (Benut good-practise) 

4. Tot  welke conclusies kom je? Welke actie formuleer je? Jouw eerstvolgende stap: 
 

Geef me moed om dingen te veranderen die ik kan veranderen, 
de sereniteit om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen 

en de wijsheid om het verschil daartussen te zien. 


