
 

Ruimte voor de professional. 

Die professional dat ben jij! 

 

Gebruik en vergroot je invloed: ruim jij ook mee op? 

 

 

 

Als je je richt op je cirkel van betrokkenheid, de buitenste cirkel, ben je veel bezig met 
dingen waar je niets (meer) aan kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat het aan 
iemand of iets anders ligt, aan het managementteam, de politiek of de maatschappij. 

Het resultaat is dat je je machteloos voelt, niet in staat iets aan de situatie te 
veranderen. Je bent vooral bezig met reageren op wat je overkomt. Dat noemen we  
reactief. 

Richt je je daarentegen op je cirkel van invloed, dan ben je bezig met de vraag hoe je de 
situatie kunt beïnvloeden. Dan ben je proactief bezig. Je denkt na over hoe je invloed 
kunt uitoefenen als het gaat om zaken die voor jou belangrijk zijn. 

Met het Opruimen doe je het als medewerker en als team allebei: 
1. Je benut je eigen ruimte door die dingen te benoemen die binnen het eigen team 

liggen. En door die ook zelf bij de hand te pakken. Daarvoor hoef je niet te 
wachten op leiding, andere teams of andere diensten of het MT. Die sleutel 
hebben jullie zelf in handen. Zo gebruik je echt jouw eigen cirkel van invloed. 

2. Je vergroot je eigen cirkel van invloed omdat je het heft beter in eigen hand 
neemt. Jullie oefenen zelf invloed uit op je eigen werkprocessen voor cliënt/familie 
en jullie zelf. 

3. Tegelijkertijd benoemen jullie de zaken waar je last van hebt, die wel raakvlakken 
of verbindingen hebben met andere teams en/of diensten. Die schuiven we niet 
onder de tafel maar leggen we het MT voor. Omdat in het MT alle diensten 
vertegenwoordigt zijn, kunnen ze daar de bruggen slaan en datgene opruimen 
wat team en/of dienst overstijgend is. Ook zo vergroot je je eigen cirkel van 
invloed. 


