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Ondernemen met een skelter

 personeel

‘Al jong werd ik vaak “voor de leeuwen” gegooid. Ik werd altijd 

aangemoedigd nieuwsgierig te zijn. Kansen te grijpen. Toen ik zes was reed ik 

op mijn skelter (met een aanhanger) zelfgeplukte bloemen rond. Ik sleet ze 

aan de bewoners in de straat. Die omgeving heeft me geholpen 

ondernemend te worden. Daar maak ik nu dagelijks gebruik van. Wie voor de 

leeuwen gegooid wordt en een duidelijk doel voor ogen heeft, wordt creatief. 

Je moet wel.’

 Job Christians − directeur Onderwijs Maak je Samen

Dit boek gaat over ondernemend gedrag. Dit betekent niet alleen dat je goed 

moet zijn in je vak. Ondernemend gedrag heeft te maken met zelf ideeën 

aandragen, iets voor elkaar willen krijgen en goed om je heen kijken. Je moet 

uit jezelf willen leren. Daarom moet je jezelf goed kennen, zodat je weet wie 

je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je leert jezelf beter kennen door goed naar 

jezelf te kijken, maar ook door anderen te vragen hoe ze jou zien.

Ondernemend gedrag betekent ook dat je op je werk goed om je heen kijkt. 
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Ben je nieuwsgierig naar wat anderen doen, naar wat er allemaal gebeurt? 

Zie je wat er goed en niet goed gaat, en wat je daaraan kunt doen? Hoe kun 

je iets verbeteren? En als je ziet dat er iets verkeerd gaat, wat doe je daar dan 

mee?

En hoe pak je het aan als je een goed idee hebt? Hoe zorg je ervoor dat 

anderen iets met jouw idee doen? Waar ben je enthousiast over, welke 

plannen heb je? Hoe zet je jouw plannen door, ook als het tegenzit? 

Kerntaak en werkproces

Dit boek hoort bij kerntaak D1-K1 van het keuzedeel voor ondernemerschap: 

Ondernemend gedrag.

Werkprocessen bij kerntaak D1-K1

D1-K1-W1   Onderzoekt zichzelf en zijn (werk)omgeving. 

D1-K1-W2   Signaleert mogelijkheden voor verandering. 

D1-K1-W3  Neemt initiatieven in en voor zijn werk.
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Hoofdstuk 1

Wie ben je? Wat kun je? Wat wil je?

Op je werk wordt veel van je verwacht. Je moet niet alleen goed zijn in je vak, er 
wordt ook van je verwacht dat je ondernemend bent. 
In dit hoofdstuk onderzoek en leer je wat ondernemend gedrag is. Om erachter 
te komen of jij ondernemend bent ga je onderzoeken wie je bent, wat je kunt en 
wat je wilt. Misschien ben je al heel ondernemend, zonder dat je precies weet 
wat ondernemend gedrag is! Om jezelf beter te leren kennen onderzoek je ook 
hoe anderen jou zien.

Veel succes met je onderzoek!

Kerntaak en werkproces
In dit hoofdstuk komt het volgende werkproces aan de orde:
D1-K1-W1 Onderzoekt zichzelf en zijn (werk)omgeving.



8

?  Vragen

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 

 www.use.li/e17/0100

1 Wat gebeurt er in het filmpje?
2 Waar zie je ondernemend gedrag?
3 Zie je ook ondernemend gedrag dat op de toekomst gericht is?

1.1 Wat is ondernemend gedrag?
Ondernemend gedrag is een houding. Met houding wordt hier niet bedoeld  
dat je op een bepaalde manier staat of loopt. Er wordt mee bedoeld dat je een 
bepaalde instelling hebt, dat je verantwoordelijkheid neemt, zelfstandig 
handelt en gevoelig bent voor wat er om je heen gebeurt. Het betekent ook  
dat je creatief bent, dingen wilt verbeteren, over jezelf na kunt denken en 
dingen wilt aanpakken. 

Hoe ondernemender werknemers zijn in een organisatie, hoe beter die organi-
satie zichzelf kan vernieuwen. Daarom is het belangrijk dat je leert wat 
ondernemend gedrag is en hoe je het kunt ontwikkelen.
In de afbeelding zie je de belangrijkste kenmerken van ondernemend gedrag.
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ONDERNEMEND 
GEDRAG

om je heen kĳ ken

nieuwe ideeën 
ontwikkelen

met oplossingen 
komen

initiatief durven 
nemen

anderen van je idee 
overtuigen

feedback geven en 
ontvangen

Ondernemend zijn is lef hebben en initiatief nemen. Het houdt in dat je uit 
jezelf oplossingen zoekt voor problemen. Daarnaast betekent het dat je ideeën 
ontwikkelt en anderen daarvan overtuigt. 

Gedrag
Bij gedrag gaat het niet om wie je bent, maar om wat je doet. Gedrag is wat 
anderen van jou zien. Je laat bijvoorbeeld zien dat je nieuwsgierig bent, iets heel 
leuk vindt of ergens tegenop ziet. Dat is te zien aan de uitdrukking op iemands 
gezicht en aan zijn houding. 
Je klasgenoten of vrienden zien bijvoorbeeld iemand die graag samenwerkt,  
of juist niet. Iemand die veel of weinig praat, iemand die de leiding neemt of 
juist meeloopt. Misschien vinden ze je lui, terwijl je zelf vindt dat je helemaal 
niet lui bent. Dan verschilt de opvatting van die anderen over jouw gedrag van 
jouw opvatting. 

Gedrag is dus niet hoe je je voelt. Gedrag is wat je doet en laat zien.

Gedrag

Bron: carrieretijger.nl

!

We hebben het over gedrag: dat wat mensen doen. 
Dat is dus niet wat of hoe mensen zijn, dat is een 
belangrijk onderscheid. Ook al zijn er mensen die 
veel van een bepaald soort gedrag vertonen, dan 
zíjn ze nog steeds niet dat gedrag. Je bént niet 
stom, je kunt wel stomme dingen doen.

En dat is mooi, want je identiteit, dat wat je bent, 
dat kun je eigenlijk niet veranderen. Je gedrag, dat 
wat je doet, kun je wél veranderen. Niet gemakke-
lijk overigens, maar ja, wie zegt dat het leven 
gemakkelijk is ... ?
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In de volgende afbeelding zie je hoe iemand die ondernemend is zich gedraagt, 
alle rollen die een ondernemer heeft.

ONDERNEMERS-
ROLLEN

KUNSTENAAR
is creatief en innovatief, 

komt met originele 
oplossingen of ideeën

WERELDREIZIGER
is nieuwsgierig, fl exibel en 

past zich aan de omstandig-
heden aan

KRIJGER
ziet en grĳ pt kansen

RECHTER
wil verantwoordelĳ k-

heid dragen

IEMAND DIE PLEZIER 
HEEFT IN ZIJN WERK

Heb jij de eigenschappen van een ondernemer?
Om te weten te komen of je ondernemend bent moet je jezelf beter leren 
kennen. In de komende opdrachten ga je hiervoor een aantal vragen beant-
woorden. Dit heeft natuurlijk alleen zin als je de vragen eerlijk beantwoordt. 
Want het gaat er niet om wie je wilt zijn, maar wie je echt bent. Alleen als je 
invult wie je écht bent, krijg je een beter beeld van jezelf. 
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HOE LEER JE JEZELF BETER KENNEN? 

   

   Denk na over jezelf

  

   Ken je sterke kanten

  

   Ken je zwakke kanten

   

   Ken je kansen

  

   Ken je bedreigingen

  

   Vraag feedback op je gedrag 
   aan anderen.
FEEDBACK ?

S

W

O

T

O  Opdracht 1

In de spiegel kijken
Het is niet eenvoudig om erachter te komen wie je nu eigenlijk bent. Voor een 
goed beeld van jezelf kun je het beste denkbeeldig in de spiegel kijken en terug-
kijken naar je verleden. Jonge kinderen beseffen nog niet dat ze rekening 
moeten houden met anderen. Dat leren ze door de opvoeding, thuis en op 
school. Hoe was jij voordat je rekening hield met de verwachtingen van  
anderen? Hoe zien anderen jou? Ben je veranderd?
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1 Denk aan hoe je als kind van 9 of 10 jaar was. Probeer te voelen wie je 
toen was. 

a Was je blij of serieus, avontuurlijk, voorzichtig, ondeugend, braaf? Of een 
beetje braaf en daarnaast ondeugend? 

b Bedenk nog meer woorden voor wie je was.
c Wat deed je graag, waar werd je blij van? Waar hield je je mee bezig?

2 Hoe omschrijven je ouders en andere familieleden jou als kind? 
a Wat vonden ze kenmerkend voor jou? 
b Klopt dat ook? Zagen zij misschien aan jouw buitenkant iets anders dan 

wat jij vanbinnen voelde?
c Wat was belangrijk voor jou? 
d Waar kon je kwaad om worden? 
e Waar werd je gelukkig of juist verdrietig van? 

3 En nu? Geldt deze omschrijving nog steeds voor jou? Ga bij jezelf punt 
voor punt na of je nog hetzelfde bent. 

a Waarin bent je nu anders? 
b Hoe komt het dat je bent veranderd? 

4 Ga nu na of je écht bent veranderd. Zijn het uiterlijke aanpassingen of 
ben je vanbinnen echt veranderd? Het is belangrijk om na te gaan hoe 
dat zit en wie je nu bent. Wat er wel en niet klopt aan jouw beeld van 
vroeger, maar ook aan hoe je je nu voelt.

5 Beschrijf jezelf zoals je nu bent. Verwerk hierin alles wat je bij de vorige 
vragen hebt geantwoord. Bewaar de beschrijving goed. Twijfel je eraan of 
je ondernemend bent, leg deze beschrijving er dan naast. Dan zie je of 
ondernemend gedrag bij jou hoort.

6 Hoe was het om op deze manier na te denken over wie je bent? Leg uit 
waarom je dat vindt.

7 Kun je na het beantwoorden van deze vragen van jezelf zeggen of je 
ondernemend bent? Het is niet erg als je nog twijfelt, want in de rest van 
het hoofdstuk leer je jezelf steeds beter kennen.

...  Om over na te denken ...

‘Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting.’
Lao Tse, Chinese filosoof
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1.2 Wat zijn je sterke en zwakke punten?
Niet iedereen laat andere mensen zien wie hij is. Bijvoorbeeld wanneer je 
verdrietig of bang bent, of je kwetsbaar voelt. Dan kun je toch een heel stoere 
houding aannemen.

Anderen zien alleen de buitenkant, het topje van de ijsberg. Wat je voelt en 
denkt, durf of wil je dan niet laten zien. Toch moet je soms verder kijken dan het 
topje van de ijsberg. Want om te weten hoe je in elkaar zit moet je goed bij jezelf 
naar binnen kijken. Wie ben jij onder dat topje van die ijsberg?

Wat voel en denk je?

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
Als je kijkt naar wat je al goed kunt en wat je nog niet goed kunt, kom je te 
weten hoe je in elkaar zit. De dingen die je goed kunt zijn je sterktes. Maar het is 
ook goed om te weten wat je minder sterke punten, je zwaktes, zijn. En of je 
daar iets aan moet doen voor je toekomstige baan. Het is soms moeilijk daar 
achter te komen, want je weet misschien wel wat je later wilt, maar niet wat je 
daarvoor moet doen en of je dat kunt. Denk daarover na, want als je eenmaal 
weet wat je nog niet kunt, weet je ook wat je nog zou kunnen leren. 
Kijk ook eens of er dingen zijn die jou helpen je doel te bereiken. Dat zijn je 
kansen. Dingen die tegenzitten zijn je bedreigingen. Als je precies weet wat 
tegenzit, kun je daar misschien iets aan doen.

sterktes zwaktes kansen bedreigingen
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Je kunt je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in een overzicht zetten, dit 
noem je een SWOT-analyse. 

De letters SWOT staan voor de Engelse termen: 

◆ Strengths (sterktes) 

◆ Weaknesses (zwaktes) 

◆ Opportunities (kansen) 

◆ Threats (bedreigingen)

S W

O T

Een SWOT-analyse bestaat uit vier vakken:

◆  Linksboven staat wat je goed kunt, je sterktes. Bijvoorbeeld: ik ben een 
doorzetter of: ik heb veel geduld. Of iets anders wat je goed kunt, bijvoor-
beeld andere mensen helpen of sporten.

◆  Rechtsboven staan je zwaktes, wat je nog niet goed kunt. Bijvoorbeeld 
goed luisteren naar andere mensen. Goed met geld omgaan of op tijd op 
afspraken komen. Iedereen heeft zijn eigen zwaktes.

◆  Linksonder staan je kansen, wat meezit. Bijvoorbeeld: mijn familie staat 
achter me, ik ben heel precies, of er is veel vraag naar wat ik kan.

◆  Rechtsonder schrijf je je bedreigingen op, dat is wat nog tegenzit. Dingen 
waar je misschien iets aan kunt doen. Bijvoorbeeld spullen op orde 
krijgen, of rust krijgen thuis. Iedereen heeft met bedreigingen te maken.
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Vragen over jouw sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

Sterktes Zwaktes

XX Wat kan ik goed?
XX Waar weet ik veel van?
XX Wat doe ik graag?
XX Kan ik goed samenwerken?
XX Neem ik snel initiatief?
XX Houd ik iets lang vol?
XX Heb ik geduld?
XX Ben ik optimistisch?
XX Ken ik veel mensen?
XX Kan ik goed communiceren?

XX Wat kan ik nog niet?
XX Waar weet ik weinig van?
XX Waar ben ik niet handig in?
XX Stel ik moeilijke dingen vaak uit?
XX Ben ik chaotisch?
XX Hoe gezond ben ik?
XX Doe ik dingen vaak te snel?
XX Ben ik vaak somber?
XX Ken ik weinig mensen?
XX Ben ik erg verlegen?

Kansen Bedreigingen

XX Is er vraag naar wat ik goed kan?
XX Steunt mijn directe omgeving/familie me 

in wat ik doe?
XX Krijg ik de kans om te doen wat ik leuk 

vind?
XX Ondersteunen ontwikkelingen in mijn werk 

of in de maatschappij wat ik wil?
XX Is wat ik kan nogal zeldzaam?
XX Biedt technologie veel mogelijkheden voor 

wat ik wil?
XX Is mijn plan goed betaalbaar? 
XX Heb ik de tijd mee voor mijn plan? 
XX Kan ik me snel aanpassen?

XX Werkt de economie tegen?
XX Krijg ik weinig steun van familie of 

vrienden?
XX Zijn er veel vervelende dingen die ik  

moet doen?
XX Is er weinig aandacht voor wat ik wil?
XX Heb ik veel concurrentie?
XX Is wat ik wil technisch erg ingewikkeld?
XX Heb ik heel veel geld nodig voor mijn plan?
XX Is mijn idee te onbekend of te vroeg?
XX Heb ik veel moeite me aan de regels te 

houden?
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O  Opdracht 2

Jouw sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
Maak nu portfolio-opdracht 1. Je krijgt deze van je docent.

+  Plusopdracht

Maak een SWOT-analyse van iemand die je erg bewondert. Het mag een familie-
lid zijn, een vriend of iemand anders uit je omgeving. Het mag ook iemand zijn 
die bekend is van radio of tv, maar dan moet je wel veel weten van die persoon.

1.3 Feedback op gedrag krijgen en geven
Door na te denken over jezelf leer je of je ondernemend bent. Door anderen te 
vragen hoe zij jou zien, leer je of die anderen ook vinden dat je ondernemend 
bent. 

Anderen vertellen je wat ze van je zien en wat dat bij hen oproept. Hun  
antwoorden zijn jouw feedback. Zien zij jou hetzelfde als jijzelf ziet, qua  
ondernemendheid? Komt hun beeld van jou overeen met het beeld dat jij van 
jezelf hebt?

Leren van feedback
Feedback krijgen betekent dus dat ande-
ren zeggen wat ze van jou zien en wat dat 
in hen oproept. 
Negatieve feedback is kritiek. Kritiek 
krijgen is niet erg, daar leer je van. Als het 
goed is, zeggen ze erbij hoe je het kunt 
verbeteren. Positieve feedback is een 
compliment. Complimenten krijgen is fijn.
Als je zelf feedback geeft, zeg je iets over 
het gedrag van een ander en wat dat in je 
oproept. Als het kritiek is, zeg je ook hoe 
het beter kan.

Feedback krijgen op je gedrag.
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Wat iemand doet is niet hetzelfde als hoe iemand is
Als je iets zegt over iemands gedrag, dan zeg je iets over hoe iemand doet.  
Je kunt iemands gedrag zien, maar ook horen of merken.

Kritisch zeggen wat je van iemands gedrag ziet, hoort of merkt, is bijvoorbeeld:
‘Ik zie dat je niet gedaan hebt wat wij hadden afgesproken.’
‘Ik hoor dat je een hekel hebt aan vroeg opstaan voor een afspraak.’
‘Ik merk dat je zenuwachtig bent, want je trilt. Is er iets aan de hand?’

Zeggen wat je van iemand ziet is iets anders dan zeggen wat je van iemand 
vindt. In wat je van iemand vindt kun je je makkelijk vergissen. Want iemand  
is vaak anders dan je denkt. Omdat het alleen buitenkant is. Je ziet niet wat  
erin zit! Dan plak je een etiket op iemand, maar je weet niet of dat etiket  
(onbetrouwbaar, langslaper, zenuwlijder) terecht is.

Bij deze uitspraken plak je een etiket op iemand zonder dat je weet of dat wel 
klopt:
‘Je bent onbetrouwbaar, want je doet niet wat we hebben afgesproken.’
‘Je bent lui, want je komt altijd te laat als we in de ochtend hebben 
afgesproken.’
‘Wat ben jij een zenuwlijder, je trilt de hele tijd met je been!’

Als je zegt hoe iemand is en wat je daarvan vindt, zoals in de voorbeelden 
hiervoor, geef je een oordeel. Je plakt een etiket op iemand: hij of zij is onbe-
trouwbaar, lui, een zenuwlijder. Misschien gebruik je andere woorden: oneerlijk, 
stiekem of achterbaks. Maar bij oordelen moet je wel heel zeker weten dat het 
klopt wat je denkt en zegt. 

Voor iemands gedrag kan een reden zijn die jij niet weet:
XX Misschien is die persoon toch wel betrouwbaar, maar kwam het door 

de omstandigheden. Daardoor kon diegene niet doen wat was 
afgesproken.

XX Misschien wil die ander best op tijd komen, maar moet hij of zij eerst 
zijn kleine broertje naar school brengen.

XX Misschien is iemand gespannen, maar komt dat door medicijnen, of 
iets moeilijks in zijn privéleven.

...

...

...
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Dus als je iets niet zeker weet omdat je het niet zelf hebt gehoord of gezien, kun 
je beter niet oordelen!

Wat kun je wél doen? Zeggen wat het in je oproept
Wat iemands gedrag in je oproept kun je wél zeggen. Want het is beter om af te 
gaan op je eigen ervaring. Je eigen ervaring is wat je zelf hoort, ziet en merkt. Zo 
houd je het bij jezelf en leg je het niet bij de ander. Dan is er geen oordeel. Want 
niemand kan het oneens zijn met jouw gevoel, of met wat jij ziet of hoort.

Voorbeelden van zeggen wat iemands gedrag in je oproept:
‘Ik hoor je zeggen dat het je niet kan schelen. Dat stelt me teleur.’
‘Ik zie dat je niet hebt gedaan wat we hebben afgesproken. Dat begrijp ik niet.’
‘Ik merk dat je het helemaal hebt afgemaakt. Daar ben ik blij om.’

Feedback geven: goed of verkeerd
Wat je in de uitspraken hiervoor doet, is terugkijken naar wat er is gebeurd en 
zeggen wat iemand in je oproept (teleurstellen, niet begrijpen, blij worden).  
Dat heet feedback geven. Iedereen kan feedback geven, of het nu een leiding-
gevende, vriend(in), kennis of familielid is. Feedback geven doe je wanneer er 
iets goeds gebeurt of als er iets verkeerd gaat.

Hoe je feedback geeft is heel belangrijk, want mensen zijn gevoelig voor wat 
anderen van ze zeggen. Ook als je alleen zegt wat jij ziet of hoort, dus zonder 
oordeel. Als je dat niet op de goede manier doet, kan iemand boos worden of 
teleurgesteld, en dat wil je in principe niet. Dus moet je goed nadenken over hoe 
je dat aanpakt. Daarom leer je hier meer over feedback geven.

Feedback geven en krijgen
Anderen geven jou in je werk of in het dagelijks leven feedback. Probeer daar 
goed naar te luisteren. Want je leert er veel van.
Docenten, ouders en vrienden of vriendinnen geven jou feedback. Werkgevers, 
leidinggevenden en collega’s geven je feedback. Maar ze willen ook graag dat jij 
hen feedback geeft. Daar leren zij ook van.

...
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Gever Ontvanger

FEEDBACK

Op een respect-
volle manier 

feedback geven.

Met een open 
houding feedback 

ontvangen.

Samen zoeken naar 
een oplossing.

Goed feedback geven is niet eenvoudig. Je wilt niet onbeleefd, kwetsend of 
brutaal zijn, of de ander boos of van streek maken. Je wilt ook niet oordelen als 
je niet zeker weet of het klopt. Maar je wilt wel duidelijk zeggen hoe iemands 
gedrag op jou overkomt. Om te leren hoe feedback geven werkt ga je de  
volgende opdracht doen.

O  Opdracht 3

Oefenen in feedback geven
1 Denk aan een situatie waarin je iets zag of hoorde wat je niet beviel. 

Iemand zei of deed iets waar je verdrietig, verontwaardigd of boos van 
werd. Dat kan gaan om een huisgenoot, een vriend(in), een buur, een 
kennis, collega, familielid of iemand op straat.

2 Schrijf een paar dingen op over die situatie. 
a Waar was het?
b Wat gebeurde er precies? 
c Waar ergerde je je aan?

3 Stel jezelf de volgende vragen over die situatie.
a Heb ik het echt goed gezien? Met eigen ogen?
b Is het normaal dat ik me hieraan erger? 
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c Wat stoorde me nu precies?
d Wat vind ik verkeerd aan wat er gebeurde? 
e Waarom wilde ik er iets van zeggen?
f Vond ik dat ik moest ingrijpen, iets moest doen? 
g Wat wilde ik daarmee bereiken?
h Wat heb ik uiteindelijk gezegd of gedaan?
i Heb ik het kunnen zeggen zonder dat zij of hij boos werd? 
j Als het om een collega ging: kunnen we na het gesprek nog wel leuk 

samenwerken?

De gouden regels voor het geven van feedback
Bij feedback geven denk je aan de volgende gouden regels:

1 Alleen over gedrag
Praat alleen over gedrag dat je ergert en dat iemand zelf kan veranderen. Het is 
zinloos te zeggen dat je je ergert aan iemands lengte, leeftijd of de kleur van zijn 
ogen. Dat kan niemand veranderen.
2 Snel reageren
Wacht niet te lang met het geven van feedback. Zodra je met iemand kunt 
praten doe je dat. Het heeft geen zin over iets te praten dat maanden geleden 
gebeurd is. 
3 Zelf waargenomen
Praat over gedrag dat je zelf hebt gezien of zelf hebt gehoord. Praat niet over wat 
je van anderen hebt gehoord. Alleen als je het zelf hebt gezien, weet je het zeker. 
Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik zag dat je kauwgom onder de stoel plakte’. Of: ‘Ik hoorde 
dat je erg hard praatte tegen die baby.’ Begin altijd met ‘ik’. Praat niet over wat je 
denkt dat de ander deed, maar over wat je zelf waarnam.
4 Gevoel uiten
Vertel wat het gedrag van de ander met je doet, wat je erbij voelt. Bijvoorbeeld: 
‘…en dat geeft me een vervelend gevoel, want…’. Of: ‘En dat voelt niet eerlijk, 
omdat…’. Of: ‘…en dat maakt mij verdrietig, want ….’, ‘of: ‘...dat zorgt ervoor dat ik 
boos word, want…’ Geef de ander daarna even de tijd om daarop te reageren.
5 Aanwijzing geven
Vertel dan hoe je denkt dat het beter kan. Geef bijvoorbeeld een aanwijzing of 
een tip. ‘Zelf zou ik het oplossen door…’. Of: ’Persoonlijk zou ik dat in de prullen-
bak gooien.’ Praat over hoe het komt dat de ander bepaald gedrag vertoont. ‘Ik 
snap dat je die kauwgom snel kwijt wilt.’ Bedenk oplossingen: ‘Misschien kun je 
wat zachter praten. Probeer eens hoe dat gaat.’ Of: ‘Misschien kun je proberen 
minder snel te oordelen als je niet weet hoe de vork in de steel zit.’
6 Contact maken
Houd contact met de ander door hem aan te kijken. Praat rustig. Daarmee geef 
je aan dat je het serieus bedoelt.
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Samenvatting van de gouden regels voor het geven van feedback
XX Regel 1: Het gaat om gedrag dat iemand kan veranderen.
XX Regel 2: Je reageert zo snel mogelijk.
XX Regel 3: Je hebt het zelf gehoord.
XX Regel 4: Wat roept het gedrag van de ander bij jou op?
XX Regel 5: Je vertelt hoe het beter kan en vraagt of de ander dat kan.
XX Regel 6: Je laat merken dat je het serieus bedoelt.

Feedbackformule
De gouden regels voor feedback zijn makkelijk te onthouden met de feedback-
formule. Dat is het simpele rijtje: Ik, Ik, Jij.

IK 
hoorde ...  

IK 
krĳ g daar een 

vervelend gevoel 
van want ...  

wat kun 
JIJ 

daaraan doen?

Onthoud dat feedback geven altijd zowel kan gaan om complimenten geven als 
om kritiek geven. Bij een compliment zeg je wat je goed vindt van de ander. Als 
je op een goede manier kritiek geeft, zeg je iets van het gedrag van een ander 
zonder dat die boos wordt.

O  Opdracht 4

Feedback geven en situatie naspelen
Kijk nog een keer naar jouw antwoorden op de vragen van opdracht 3.
Bedenk eerst hoe je hierop feedback had willen geven. Beantwoord dan de 
vragen van deze opdracht.

1 Maak groepen van drie. Kies één situatie uit. Twee studenten spelen de 
uitgekozen situatie na: de een geeft feedback en de ander krijgt feed-
back. De derde student assisteert de feedbackgever. De feedbackgever 
mag zijn assistent om advies en tips vragen. Hij kan hem ook vragen zijn 
rol over te nemen.

tip
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2 Wat heb je geleerd over feedback geven? 
a Weet je wat feedback is?
b Weet je hoe je feedback moet geven? 
c Kun je de feedbackregels toepassen? 
d Wie geef jij feedback?
e Op welk moment geef je feedback?
f Hoe geef je feedback zonder te kwetsen?
g Wat zijn de gouden regels voor feedback geven? 
h Moet je nog oefenen? Zo ja, wat moet je nog oefenen? Waarmee en in 

welke situatie?

+  Plusopdracht

Neem iemand in gedachten met wie je veel moeite hebt, of die je bijvoorbeeld 
erg lui en gemakzuchtig vindt. Probeer hem of haar zoveel mogelijk positieve 
feedback te geven. Bedenk minstens vijf punten.

Meer tips voor feedback
XX Wacht met feedback geven tot je ergste ergernis is gezakt. 
XX Wacht niet zo lang dat de ander is vergeten waar je het over hebt.
XX Voer het feedbackgesprek onder vier ogen, op een rustige plek.
XX Vraag zelf ook om feedback, bijvoorbeeld aan een leidinggevende. 

Vaak heb je feedback nodig om te weten hoe je iets hebt gedaan. Als 
het goed gebeurt leer je ervan, ook als de feedback negatief is.

XX Goed gebrachte kritiek zorgt er ook voor dat je zin krijgt om iets aan te 
pakken. Je wilt jezelf graag verbeteren, toch? Laat aan jezelf en 
anderen zien dat het beter kan! Laat je erdoor motiveren. 

XX Zet op een rij wie je tot nu toe geen feedback heb gegeven, terwijl dat 
wel goed zou zijn geweest. Neem je voor om de eerstvolgende keer 
wel feedback te geven.

O  Opdracht 5

Reflecteren
Je kunt ook jezelf feedback geven. Dat kun je ook terugkijken noemen, of  
reflecteren. Bij reflecteren kijk je kritisch wat er is gebeurd en laat je weten  
wat het met je heeft gedaan. Je vertelt wat je ervan heb geleerd, of het prettig 
voelde of niet. En wat je de volgende keer anders doet.

tip
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Van terugkijken, reflecteren, leer je veel. Bijvoorbeeld:
 X Alles nog eens op een rijtje te zetten.
 X Goed onthouden wat jullie met zijn allen hebben gedaan.
 X Goed onthouden wat je zelf hebt gedaan.
 X Als iets voor verbetering vatbaar was, daar dan ook echt iets mee doen.
 X Opschrijven hoe je jezelf kunt verbeteren.
 X Meer inzicht krijgen in wat je wilt worden en nog wilt leren.

Je docent bepaalt wanneer en hoe vaak deze opdracht uitgevoerd moet  
worden. Tien minuten voor het einde van elke les waarschuwt de docent.  
Dan kijk je terug op de les. Met andere woorden, je reflecteert op de les. 

Bij het reflecteren op de les let je op de volgende drie punten:
1 Wat heb ik gedaan?
2 Wat heb ik geleerd?
3 Wat wil ik volgende keer nog leren?

Terugkijken op de les kan door in te spreken op je telefoon of een stukje te 
schrijven.

In het begin van de volgende les vraagt de docent je naar je reflectie op de  
vorige les. Dan haal je je aantekeningen of je ingesproken boodschap erbij. Je 
vertelt wat je vorige keer heb gedaan, wat je ervan hebt geleerd en wat je de 
volgende keer wit leren.

1.4 Wat doe je en wat wil je?
Tot nu toe ging het vooral om wie je bent. Nu ga je kijken naar wat je doet. 
Daarna kijk je naar wat je wilt. Als je dat allemaal weet, is het makkelijker om 
erachter te komen of je ondernemend bent.

Om ondernemend te zijn heb je een aantal eigenschappen nodig. De combinatie 
van die eigenschappen maakt dat je waardevol bent voor het bedrijf waar je 
werkt. Bij ondernemend gedrag laat je zien dat je:
XX over de nodige vakkennis beschikt
XX meedenkt met wat er op het werk, met jezelf, en met collega’s of klanten 

gebeurt
XX ideeën hebt over het werk en die ook laat horen
XX je werk met enthousiasme doet en dat uitstraalt
XX verantwoordelijkheid draagt voor wat je doet
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ONDERNEMEND 
GEDRAG

vakkennis

meedenken

ideeën

enthousiasme

verantwoordelĳ kheid

Zo ontwikkel je niet alleen jezelf, maar help je ook de leidinggevende, je collega’s 
en de klanten met je ideeën. Daarmee help je het bedrijf waar je werkt.
Op die manier betekent ondernemend gedrag dat je niet alleen aan jezelf denkt 
maar ook aan anderen. In feite help je daarmee weer jezelf en zo is de cirkel 
weer rond.

...  Om over na te denken ...

Door anderen te helpen help je ook jezelf... Hoe werkt dat? 
Een voorbeeld uit de praktijk: je werkt bij een drogist en je hebt net gehoord dat 
de weersverwachting voor de komende week veel zonnige en warme dagen 
belooft. Jij stelt voor de standaard met zonnebrillen uit het magazijn te halen en 
die een mooie plek naast de zonnebrandcrème te geven. Je leidinggevende vindt 
het een prima plan en vraagt of je nog meer goede ideeën hebt.

O  Opdracht 6

Jezelf helpen door anderen te helpen 
1 Lees de voorbeelden en kies het juiste antwoord.
a Je bent vakkenvuller bij een supermarkt. Er komt een klant binnen. De 

klant kijkt zoekend om zich heen. Hij loopt op en neer. Hij vindt niet wat 
hij zoekt.

 Wat doe je?
A Ik vul de vakken, want daar ben ik voor aangenomen. 
B Ik vraag de klant of ik hem kan helpen.
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b Je bent stagiair in een kapperszaak. Het is heel druk. Dit betekent dat  
er veel haren op de grond liggen. Maar het is allang lunchtijd en je  
hebt honger.

 Wat doe je?
A Ik veeg eerst de haren weg, want dat staat netter voor de klanten.
B Ik ga lunchen, want ik heb recht op mijn pauze.

c In je BPV werk je als junior verkoopadviseur in een autobedrijf. Het is 
18.00 uur, sluitingstijd, en het is jouw taak om de deur op slot te doen. Je 
hebt de klink in de hand als er nog een klant aan komt hollen.

 Wat doe je?
A Ik laat lachend de klant binnen en sta haar vriendelijk te woord.
B Ik doe de deur op slot. Sluitingstijd is sluitingstijd.

2a Kijk bij de klasgenoot die naast je zit. Wat heeft hij of zij geantwoord? 
Waarom heeft hij of zij dat geantwoord? Luister naar wat je klasgenoot 
vertelt.

b Laat jouw antwoorden zien aan je klasgenoot en vertel hem of haar 
waarom je deze antwoorden koos.

c Is het helpen van een zoekende klant belangrijker dan doen wat je taak is, 
bijvoorbeeld vakken vullen? Ja, waarom? Nee? Waarom niet?

d Ga je toch nog opruimen, of eerst snel een boterham eten en meteen 
daarna opruimen? Verklaar je antwoord.

e Wil je leidinggevende dat je die klant na zes uur nog helpt, denk je? Ja of 
nee? Waarom wel of niet?

f Gaat het er in deze voorbeelden om de klant een plezier te doen of om de 
leidinggevende een plezier te doen, of denk je eerst aan je eigen belang? 

g Geef een eigen voorbeeld waarbij je iets anders deed dan je eigenlijke 
taak.

Niet alleen werken op het werk
Op je werk verwachten ze niet alleen dat je goed bent in je vak. Ze verwachten 
veel meer:
XX dat je plezier hebt in je werk en dat je zelf nadenkt
XX dat je initiatieven neemt, dus dat je zelf met ideeën komt
XX dat je meedenkt en flexibel bent
XX dat je verbeteringen durft voor te stellen
XX dat je meehelpt een oplossing te zoeken als er een probleem is

Dat is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor jou: het is fijn om zelf mee 
te kunnen denken en ideeën te mogen geven. Als je collega of leidinggevende 
jouw idee goed vindt en het overneemt, ben je natuurlijk heel trots, het bedrijf 
werkt met jouw idee! Aan de andere kant kan het soms moeilijk zijn, want je 
leidinggevende vindt jouw idee niet altijd goed.
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O  Opdracht 7

Hoe ondernemend ben jij?
In de lijst hieronder staat wat ondernemend zijn inhoudt. Lees de lijst goed door. 
Beantwoord dan de vragen, maar wees eerlijk bij het invullen!

1a Zet in de lijst een kruisje bij wat je denkt dat er op het werk van je wordt 
verwacht.

b Als je iets niet kunt of niet zo goed kunt, zet je er een vraagteken achter.

Op het werk verwacht men van mij dat ik ... × ?

weet wat er nieuw is in mijn vak.

weet hoe ik met materiaal om moet gaan, bijvoorbeeld met een heftruck.

een eigen mening heb en dat ik daarover durf te praten.

kan praten over wat ik goed heb gedaan.

mee verander als er veranderingen zijn.

durf te discussiëren, ook als ik een andere mening heb.

ideeën heb over hoe het op het werk gaat en durf te zeggen hoe het beter kan.

goed samenwerk met collega’s.

mensenkennis heb.

2 Neem nu dezelfde lijst nog een keer door. Maar nu denk je na over hoe 
belangrijk jij deze punten vindt, en waarom. Schrijf er een + achter als je 
het belangrijk vindt. Schrijf er een – achter als je het niet belangrijk vindt. 
Schrijf er in één of meer woorden achter waarom je dat vindt. Je kunt de 
lijst zelf aanvullen.
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ZELF vind ik belangrijk dat ik ... + of − Waarom?

weet wat er nieuw is in mijn vak.

weet hoe ik met materiaal om moet gaan, bijvoorbeeld 
met een heftruck.

een eigen mening heb en dat ik daarover durf te praten.

kan praten over wat ik goed heb gedaan.

mee verander als er veranderingen zijn.

durf te discussiëren, ook als ik een andere mening heb.

ideeën heb over hoe het op het werk gaat en durf te 
zeggen hoe het beter kan.

goed samenwerk met collega’s.

mensenkennis heb.

Wat ik ook belangrijk vind is ...

Wat ik totaal onbelangrijk vind is ...

3 Discussieer over de volgende punten.
 X Hoe is het om je mening te moeten en mogen geven? Waarom 

vind je dat? 
 X Soms hebben studenten wel een mening, maar durven ze er niet 

over te praten. Waarom zouden ze dat niet durven? Durf jij je 
mening naar voren te brengen? Geef een voorbeeld wanneer je 
dat deed: thuis, bij je vrienden, op het werk, op school. 

 X Waarom zou een mening geven op het werk gewaardeerd 
worden? Wanneer wordt het juist niet gewaardeerd? Verklaar je 
antwoord.

 X Vind je dat je overal een mening over moet hebben? Hoe erg is het 
als je ergens geen mening over hebt? Hoe reageer jij als er naar je 
mening gevraagd wordt terwijl je die niet hebt?

 X Een van de kenmerken van ondernemend gedrag is dat je goed 
kunt samenwerken. Vind je dat je daar goed in bent of juist niet? 
Geef een voorbeeld.

 X Wil je graag beter leren samenwerken? Met wie? Hoe zou je dat 
aan kunnen pakken? Wie kan je daarbij helpen?
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O  Opdracht 8

Hoe sociaal ben jij?
Bij ondernemend gedrag is het heel belangrijk dat je goed kunt samenwerken. 
Met je collega’s, maar ook met je leidinggevende. Als je goed kunt omgaan met 
andere mensen in verschillende situaties, wil dat zeggen dat je een sociaal mens 
bent. Je kunt je dan goed aanpassen. Het houdt in dat je niet alleen aan jezelf 
denkt, maar ook steeds rekening houdt met wat anderen willen of denken. 

‘De mens is een sociaal dier. Hij is niet gemaakt om alleen te leven’.
Uitspraak van de Griekse wijsgeer Aristoteles, die leefde van 384-322 voor Christus.

1 Wat leer je van de uitspraak van deze beroemde Griekse filosoof? 
2 Wat betekent dat voor jullie werk?
3 Hoe sociaal ben jij op een schaal van 1 tot 10? Waar blijkt dat uit?
4 Sommige mensen werken het liefst met anderen samen, anderen doen 

liever dingen alleen. Wat doe jij het liefst? Kun je vertellen waarom of een 
voorbeeld geven? Heb je een ander voorbeeld van mensen die graag 
alleen werken? Wat vind je daarvan?

1.5 Flexibiliteit
Een belangrijk kenmerk van ondernemend gedrag is flexibel zijn. Flexibel zijn 
houdt in dat je iets niet altijd op precies dezelfde manier doet, maar dat je je 
aanpast aan de omstandigheden. 

?  Vragen

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 

 wwww.use.li/e17/0101

1 Wat gebeurt er in dit filmpje?
2 Wat is flexibel zijn volgens jou ?
3 Hoe wordt flexibel zijn hier bedoeld?
4 Wat bedoelen ze op het werk met flexibel zijn?
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Omdat omstandigheden vaak veranderen, is het goed om mee te veranderen. 
Als het bijvoorbeeld heel druk is in de ijssalon waar je werkt omdat het mooi 
weer is, dan kom je eerder en blijf je langer. Je doet andere dingen dan normaal, 
bijvoorbeeld alvast bekertjes en hoorntjes pakken uit de voorraad. Dan stel je je 
flexibel op.
Flexibel zijn in je werk betekent dus dat je je aanpast aan de omstandigheden in 
je werkomgeving.

O  Opdracht 9

Klantvriendelijkheid op het terras
Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 

 www.use.li/e17/0102

1a De serveerster zegt ’Ik kom zo bij u’, en dat doet ze ook. Wat is daar 
bijzonder aan? 

b Wat moet een serveerster kunnen om te doen wat ze belooft? Wat is daar 
zo flexibel aan?

2 De klant wil graag mayonaise en hij krijgt kort na zijn bestelling zelfs 
zelfgemaakte mayonaise. Zou jij dat ook gedaan hebben als je serveerster 
was? Waarom wel of niet?

3 De serveerster veegt het tafeltje na met een droge doek, dat vindt  
de klant heel fijn. Zou de serveerster dat zelf bedacht hebben, dat 
schoonmaken, of moest ze dat van haar leidinggevende? Wat is daar 
flexibel aan?

4 In dit filmpje gaat het over een ideaal terrasje met een ideale serveerster. 
Hoe snel en flexibel zou jij zijn als serveerster of serveerder? Noem drie 
problemen bij flexibel zijn die in een bepaalde werksituatie voor kunnen 
komen. Hoe zou jij die problemen oplossen?

5 De serveerster krijgt een grote fooi. Waarom zou de klant vinden dat de 
serveerster die heeft verdiend?

6a Flexibiliteit heeft in dit geval veel te maken met klantvriendelijkheid, met 
service en met aanpassen aan de omstandigheden. Waarom wordt 
flexibiliteit in het algemeen zo gewaardeerd door mensen? 

b Wat is het tegenovergestelde van flexibiliteit? 
c Hoe zou het terrasbezoek zijn verlopen als de serveerster star en traag 

was geweest?
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7 Speel de terrassituatie na.
a Twee mensen spelen de klant en de serveerster. Bedenk of er ook een 

chef bij moet zijn. Er moet ook een bar of een keuken zijn, en publiek op 
de terrasstoeltjes.

b Speel de situatie eerst één keer zoals die in het filmpje is. De sfeer is goed, 
gezellig en plezierig (spelsituatie I).

c Speel dan de situatie terwijl er van alles misgaat (spelsituatie II): de 
serveerster doet niet wat ze belooft, het duurt veel te lang, de klant zit 
met zijn ellebogen in de nattigheid, de salade is verlept, de rosé warm, er 
is geen mayonaise of ze vergeet hem, ze doet net alsof ze hem niet hoort 
enzovoort. Verzin zelf nog maar een paar vervelende situaties.

d Na afloop van spelsituatie I beantwoorden de acteurs en het publiek de 
volgende vragen:

 X Hoe voelt dat als je serveerster speelt?
 X Hoe voelt dat als je klant bent?
 X Hoe voelt dat als omstanders op het terras?
 X Hoe is dat voor het imago van de horecazaak?
 X Wie wint hier iets bij? Wie verliest er iets?

e Na afloop van spelsituatie II beantwoorden acteurs en publiek dezelfde 
vragen. Wat is het verschil in beleving?
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+  Plusopdracht

Stel, jij bent bedrijfsleider van een klein restaurant met een paar man personeel. 
Bedenk zeven gouden regels waar jouw bedienend personeel zich aan moet 
houden als ze klanten helpen.

Voorbeelden van flexibel gedrag
XX Je helpt je collega een handje om het werk af te krijgen. Ook als dat niet 

helemaal tot jouw taken hoort. Bijvoorbeeld wanneer je zelf even 
minder te doen heb.

XX Je doet eens iets anders dan wat je meestal doet. Bijvoorbeeld op de 
administratie helpen een grote mailing voor honderden klanten de 
deur uit te krijgen.

XX Je zet je in voor iets bijzonders, bijvoorbeeld voor een bedrijfsuitje of 
een feestje. Ook als dat niet tot jouw taken hoort.

XX Je leert iets nieuws. Wie iets nieuws leert blijft flexibel.
XX Twee collega’s hebben ruzie met jullie leidinggevende. Je kiest geen 

partij, je houdt je in. Je denkt eerst goed na of je hier een mening over 
hebt. En wat die mening is. Die laat je niet meteen horen. Flexibiliteit 
betekent hier dat je niet zomaar meegaat met wat iedereen denkt, 
maar dat je zelfstandig een mening vormt.

Je leidinggevende wil graag dat je klantvriendelijk bent. Dat je je soepel opstelt 
en flexibel aanpast aan alles wat er gebeurt. Toch zijn er situaties waarin soepel 
zijn niet per se hoeft, bijvoorbeeld als het gaat om je rechten en plichten.

O  Opdracht 10

Overwerken: mag dat of moet dat?
Overwerken is wanneer je moet werken na de afgesproken tijd. Die afgesproken 
tijd staat in je contract. Overwerken is trouwens voor een keer niet erg, maar wel 
als het te vaak gebeurt. Wat vaak is, kun jij alleen zelf bepalen.

 X Lees eerst de negen vragen hierna en bekijk daarna het filmpje.  
www.use.li/e17/0103

 X Lees de vragen nog een keer en schrijf de antwoorden op. Zo nodig bekijk 
je het filmpje nog een keer.

...
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1 Dit is een filmpje van de vakbond. Wat is een vakbond en wat doet die?

2a Weet jij wat een cao is? Zo niet, dan zoek je het op. 
b Waar is een cao goed voor en wat doe je met een cao? 
c Wat doe je als ze op jouw werk geen cao hebben?

3 Hebben ze een cao waar jij werkt? Zo ja, wat is het belangrijkste dat erin 
staat? Zo nee, welke afspraken heb jij met je leidinggevende? Bijvoor-
beeld over het aantal uren dat je werkt, over of je wel of niet opgeroepen 
wordt, over je begin- en eindtijden, over hoeveel je verdient en over 
verzekeringen en premies. Waar staan die afspraken?

4 Overwerken is werken ná je contracturen (de uren waarvoor jij bent 
aangenomen). Mag je eigenlijk wel overwerken?

5a Wat denk jij dat het ‘nieuwe werken’ is? 
b Wat wordt bedoelt met ‘Het maakt niet uit hoe, wanneer en waar je 

werkt?’ Zou dat jou ook niet uitmaken? 
c Met welk werk is ‘het nieuwe werken’ niet goed mogelijk?

6a Wat betekent ‘structureel overwerken’? 
b In welke beroepen bestaat veel kans dat je structureel moet overwerken, 

denk je? Noem er vijf.

7 Wat betekent ‘je mag compenseren’? Gaat het dan om compenseren in 
tijd of in geld? Waar zou jij voor kiezen? Waarom?

8a Wat mag je vragen aan je leidinggevende als je vaak moet overwerken? 
Hoe zou jij dat vragen? 

b Wat mag je verwachten van je leidinggevende? 
c Wat is verlof nemen?

9 Wat versta je onder ‘geven en nemen’ in een werksituatie waarin een 
leidinggevende veel van je vraagt? Hoe ver gaat dat bij jouw werk?
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O  Opdracht 11

Drie vragen aan je leidinggevende
Je gaat je leidinggevende enkele vragen stellen. Vraag of hij of zij een paar 
minuten tijd voor je heeft om een paar vragen voor school te beantwoorden. 
Vraag ook of je het gesprek op mag nemen. Lees de vragen voor en luister goed 
naar de antwoorden. Neem het gesprek op als je daar toestemming voor hebt 
gekregen, anders schrijf je de antwoorden op.

Stel deze vragen aan je leidinggevende:
 X Ik werk als roc-student in uw bedrijf. Ik maak opdrachten voor school. 

Soms krijg ik geen opdracht van school, maar van u. Wat hebt u het liefst: 
dat ik die opdracht precies zo uitvoer als hij op papier staat? Of dat ik 
hem uitvoer zoals ik zelf denk dat het goed is?

 X Stel dat er iemand van het personeel uitvalt. U zet mij in om het werk 
over te nemen, maar eigenlijk ben ik daar niet voor opgeleid. Zou u dat 
dan toch doen? Kunt u een voorbeeld geven van waar u mij dan zou 
inzetten?

 X Ik krijg bijvoorbeeld van u de opdracht om iets te doen dat niet helemaal 
klopt met de veiligheidsregels. Stel dat ik daarover met u in discussie zou 
gaan. Vindt u dat terecht? Of vindt u dat ik niet zo moet zeuren?

Als je niet begrijpt wat je leidinggevende antwoordt, vraag dan door! Vraag: 
‘Wat bedoelt u daar precies mee?’ Net zo lang tot je hem of haar wel begrijpt.

1 Neem de opname of uitgeschreven antwoorden mee naar de klas om 
deze te bespreken.

2 Alle studenten laten om de beurt de antwoorden horen of lezen deze 
voor. Julie bespreken de antwoorden aan de hand van de volgende 
vragen.

a Wat zegt de leidinggevende eigenlijk?
b Wat bedoelt hij of zij daarmee? 
c Klopt het wat hij of zij zegt?
d Wat vind jij er zelf ervan?
e Wat vinden de andere studenten ervan?

3 Wat leren jullie hiervan? Zetten de meeste leidinggevenden ongeschoold 
personeel in? Nemen ze het niet zo nauw met de veiligheid? Of werken 
ze altijd precies volgens de voorschriften? Is wat je leidinggevende zegt 
hetzelfde als wat hij doet? Wat moet je doen als je er iets van wilt zeg-
gen? Hoe zeg je dat?
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Flexibel of assertief?
Als je flexibel bent, dan pas je je soepel aan wisselende omstandigheden aan. 
Dat vinden ze fijn op je werk. Maar je hoeft niet altijd alles te doen wat je lei-
dinggevende van je vraagt. Bijvoorbeeld structureel overwerken zonder dat je er 
iets extra’s voor krijgt. Structureel betekent dat het regelmatig gebeurt. Niet 
zomaar alles doen wat anderen van je vragen heet assertief zijn. Wat is assertief 
zijn eigenlijk?

Assertief
Assertief zijn is voor jezelf opkomen. Sommige mensen zijn van nature heel 
assertief, anderen minder. Die moeten dat nog leren. Flexibel zijn betekent niet 
dat je altijd alles moet doen wat anderen vragen omdat je bang bent dat je 
leidinggevende of collega’s je anders niet meer aardig vinden. Want misschien is 
wat zij zeggen gevaarlijk, onzinnig of oneerlijk.
Als je een goede reden hebt waarom iets niet mag of kan, dan zeg je dat 
gewoon. Dan kom je voor jezelf op. Voor alle duidelijkheid: assertief zijn is iets 
anders dan brutaal zijn, een grote mond hebben. Daar bereik je meestal niets 
mee. Maar je kunt in nette, duidelijke woorden voor jezelf opkomen. 
Assertief zijn is heel belangrijk. Als je niet assertief bent terwijl dat wel zou 
moeten, krijg je steeds minder eigenwaarde. Dat wil zeggen dat je jezelf steeds 
minder waardeert. En dat is niet nodig, want iedereen is evenveel waard.

Assertief zijn: wat is dat?
XX Opkomen voor jezelf: Op een goede manier je eigen belangen 

behartigen.
XX Zelfverzekerd zijn: Dat wil zeggen dat je je zeker voelt van jezelf. Dat je 

er mag zijn en dat je goed bent zoals je bent. Dat je een mening mag 
hebben en die ook mag uiten.

XX Complimenten: Anderen complimenten kunnen geven. En ook goed 
complimenten kunnen ontvangen.

XX ‘Nee’ zeggen: Je mag en kunt verzoeken van anderen weigeren. 
Bijvoorbeeld als je die verzoeken niet redelijk vindt. Dat doe je zonder 
anderen te kwetsen, rustig en vriendelijk.

Assertief worden, kan dat?
XX Niet iedereen is zelfverzekerd en assertief. Door te oefenen kun je 

leren assertief te worden.
XX In het dagelijks leven is vaak moeilijk toe te passen wat je hebt geleerd 

over assertief zijn, want je komt vaak voor verrassingen te staan: in 
het echt is het altijd anders. Toch kun je het leren!

XX Je begint met assertief zijn door te stoppen met denken dat je iets niet 
kunt. Je vraagt je niet steeds af wat anderen van je vinden. Jezelf 
steeds verontschuldigen hoeft ook niet, alleen als je iets echt fout hebt 
gedaan. Je hoeft ook niet overal toestemming voor te vragen.

!
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XX Kijk mensen aan als je met ze praat. Daarmee laat je weten dat je ze 
hoort en ziet, dat je aandacht voor ze hebt en vol zelfvertrouwen bent. 
Sla je blik niet neer. Sta en zit rechtop.

XX Twijfel niet over wat je zegt. Praat bedachtzaam, denk goed na over 
wat je zegt. Praat op een vriendelijke manier en toch beslist, duidelijk, 
rustig en langzaam.

XX Assertief worden gaat niet van de ene dag op de andere. Het duurt een 
tijd voordat je het onder de knie hebt. Daarvoor moet je heel veel 
oefenen.

Flexibel én assertief 
Assertief worden oefen je bijvoorbeeld door op een bepaalde manier tegen jezelf 
te praten. Door tegen jezelf te zeggen: ‘Ik doe het niet.’ in plaats van ‘Ik kan het 
niet.’
Het gaat om het evenwicht tussen deze twee. Dat je flexibel bent én assertief, 
dus allebei. De ene keer een beetje meer van het een, de andere keer een beetje 
meer van het ander. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen flexibili-
teit en assertiviteit en hoe jij daarmee omgaat. 
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fl exibiliteit assertiviteit

O  Opdracht 12

Van zwak denken naar sterk denken
In deze opdracht ga je sterke zinnen bedenken. In de lijst hierna staan zwakke 
zinnen. Het zijn zwakke zinnen omdat je er niet vrolijk en sterk van wordt. Maar 
je kunt ze wel ombouwen naar sterke zinnen. Door sterke zinnen voel je je veel 
beter en sterker! Dat is goed voor je zelfvertrouwen en je assertiviteit.
Eerst een voorbeeld: ‘Ik moet vandaag nog boodschappen doen’ kun je vervan-
gen door ‘Ik kan vandaag nog boodschappen doen.’ De tweede zin betekent iets 
heel anders. Als je zegt ‘Ik kan vandaag nog boodschappen doen’, heb je bijvoor-
beeld de mogelijkheid om vanavond het restje van gisteren te eten en morgen 
boodschappen te doen. Want morgen heb je meer tijd. 

1 Werk in drietallen. Lees samen de zinnen en bespreek hoe je de zwakke 
zin in een sterke zin verandert. Schrijf de sterke zinnen op.

Zwakke zin Sterke zin

Ik zie een probleem.

Ik ben bang dat het niet lukt.

Ik voel me beperkt.

Ja, máár …

Ik weet het niet hoor ...

Ik twijfel ...

Ik kan niet ...

Ik vind het moeilijk of lastig.
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Zwakke zin Sterke zin

Het is onmogelijk om ...

Misschien ...

Eigenlijk ...

Er is niets aan te doen, denk ik.

2 Denk nu even aan jezelf. Wat zeg jij allemaal tegen jezelf in het dagelijks 
leven? Vooral als het zwakke zinnen zijn? Dat is moeilijk, want je gedach-
ten zijn snel. Vang ze! 

 Schrijf jouw zwakke zinnen op. Zet zwakke taal om in sterke taal. Hoe 
sterker je taal, hoe beter je je gaat voelen en hoe meer zelfvertrouwen je 
krijgt. Denk er de hele dag aan en oefen zoveel mogelijk.

3 Voel je hoe sterke zinnen jou ook zelfverzekerder maken? Als je dat voelt, 
wijs anderen dan ook op hun zwakke zinnen. 

 Wend je tot de twee anderen en leg ze uit dat hoe je tegen jezelf praat 
invloed heeft op wat je uiteindelijk doet. Geef voorbeelden van jezelf en 
luister naar die van de anderen. 

1.6 Creativiteit
Flexibel zijn hoort dus bij je werk, net als assertief zijn. Maar creatief zijn hoort 
daar ook bij!

Creatief zijn betekent hier dat je met originele ideeën of oplossingen komt voor 
je werksituatie. Oplossingen waar iedereen iets aan heeft. Dat kan gewoon een 
verbetering zijn van iets dat al bestaat. Een secretaresse bijvoorbeeld kan crea-
tief zijn doordat ze afspraken combineert. Ook als je in een fabriek werkt of als 
bouwvakker of in de horeca kun je creatief zijn. Een bouwvakker kan een betere 
methode bedenken om materialen meer te hergebruiken.

...  Om over na te denken ...

‘Ware genialiteit is 99% transpiratie en 1% inspiratie.’
Albert Einstein
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Wat heb je nodig om creatief te zijn?
XX Hard werken. Stel je voor dat je een gedicht wilt schrijven. Daar is 

meestal eerst een hoop denk- en schrapwerk voor nodig. Als het eenmaal 
op papier staat, lijkt het heel makkelijk, maar er is heel hard aan gewerkt!

XX Inspiratie. Door te brainstormen komen er veel nieuwe ideeën in je op. 
Brainstormen betekent dat je zoveel mogelijk oplossingen bedenkt. Denk 
na over wat er uit je brainstorm komt en bespreek het met anderen. Vaak 
komen ideeën beter naar boven als je in een groep brainstormt, je 
inspireert elkaar. Samen bedenk je dan allerlei varianten op ideeën. Als je 
één oplossing gevonden hebt, bedenk dan of er nog meer zijn die 
misschien nog beter zijn.

Met brainstormen inspireer je elkaar.

XX Kennis en ervaring. Door wat je eerder hebt gedaan of door wat je weet 
leg je verbanden. Dat betekent dat je de ene situatie met de andere 
combineert, wat weer leidt tot inzicht. Een ervaren inkoper in een winkel 
draagt betere oplossingen aan dan iemand die het voor de eerste keer 
doet.

XX Inlevingsvermogen. Om anderen van je idee te overtuigen verplaats je je 
in het probleem of de gedachten van iemand anders. Dat helpt enorm 
om de ander te begrijpen en te zorgen dat hij of zij achter jouw oplossing 
zal staan. Zo snijdt het mes aan twee kanten: je helpt een ander en wordt 
er zelf ook beter van!

XX Lef. Om ideeën te laten horen moet je niet bang zijn dat ze worden 
afgekeurd.

XX Doorzettingsvermogen. Bijt je in een onderwerp vast en houd net zo lang 
vol tot je een oplossing hebt gevonden.



1

39

O  Opdracht 13

Vragen stellen aan jezelf
Stel de vragen hieronder aan jezelf. Heb je zelf nog nooit iets nieuws bedacht of 
gemaakt? Waarschijnlijk wel, maar neem anders een goed idee van iemand 
anders als voorbeeld. Dat mag een beroemd iemand zijn of je vriend.

1 Heb je wel eens een product of een nieuwe manier om iets te doen 
bedacht? Dat mag thuis zijn, in je vrije tijd of op straat. Hoe kwam je op 
het idee? Als je het niet weet, mag je iemand kiezen die je goed kent. 
Bedenk wat hij of zij voor nieuws heeft ontwikkeld.

2 Sloeg het idee aan? Waarom wel of niet?

3 Heb je wel eens samen met iemand anders een oplossing bedacht? 
a Wat was jouw inbreng?
b Wat was de inbreng van de ander(en)?

+  Plusopdracht

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij met een idee kwam dat anders 
was dan dat van anderen. Hoe ging dat? Wat is er van je idee geworden? Wat 
vond je daarvan?
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1.7 Verantwoordelijkheid
Ook het willen dragen van verantwoordelijkheid is belangrijk op je werk. Dat 
betekent dat je er alleen of samen met anderen voor zorgt dat alles goed loopt, 
dat je werkruimte schoon en opgeruimd is, dat je je afspraken nakomt en zorgt 
dat anderen dat ook doen. Vooral dat laatste is belangrijk bij 
verantwoordelijkheid nemen.

Verantwoordelijkheid nemen doe je als je je erg betrokken voelt bij je werk, want 
dan wil je graag dat alles goed gaat. Alsof het bedrijf iemand is waar je veel om 
geeft. Net of het bedrijf een beetje van jou is. Dat kan alleen als je je werk leuk 
vindt en heel graag werkt.

+ =
1.8 Plezier hebben in je werk
Plezier hebben in je werk maakt alles veel makkelijker, dan ga je er fluitend 
naartoe. Het betekent dat je beter kunt opschieten met je collega’s, begrijpt 
waar je mee bezig bent en weet waarvoor je het doet. 

Hoe meer plezier je in je werkt hebt, hoe flexibeler en creatiever je bent en hoe 
meer initiatieven je durft te nemen. Op die manier zorg je er voor dat alles goed 
loopt en wordt hard werken vanzelfsprekend. Daardoor krijg je vaak complimen-
ten en is iedereen tevreden over je. Dat is een ideale situatie, want dat maakt 
dat je nog meer plezier krijgt in je werk!

XX Als je plezier hebt in je werk is werken veel makkelijker.
XX Plezier hebben in je werk maakt hard werken vanzelfsprekend.

tip
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O  Opdracht 14

Waar ligt jouw werkplezier?
Wat zorgt voor jouw werkplezier? Zijn dat bepaalde taken die je moet uitvoeren? 
Of zijn dat collega’s waar je mee samenwerkt? Je werk kan een bijbaan zijn of je 
BPV. Heb je die niet, schrijf dan op wat je graag doet in je vrije tijd of vertel over 
je hobby.

Deel I
Eerst schrijf je voor jezelf een werkweek lang op hoeveel werkplezier je hebt. In 
deel II bespreek je dit in de klas.

1 Vul het schema in voor vijf werkdagen. Daarin noteer je per dag welk 
cijfer je geeft voor je werkplezier die dag. Geef een cijfer tussen de 1  
en 10. 

Werkdag Cijfer 
werkplezier

Reden werkplezier Wat ik deze dag geleerd heb

datum 1:

datum 2:

datum 3:

datum 4:

datum 5:

2 Schrijf niet alleen het cijfer op, maar ook waarom je zo’n plezier in je werk 
had die dag. Had je een fijn gesprek met iemand of deed je een klant een 
plezier? Had je lekker opgeruimd, gebeurde er iets leuks bij het rondlopen 
of zei je iets dat goed uitpakte? Beschrijf in één zin wat maakte dat je die 
dag dat cijfer gaf. Misschien was het een dag die niet meer waard was 
dan een vier? Schrijf dan ook op waarom die dag zo weinig waard was.

3 Daarnaast schrijf je iedere dag op wat je hebt geleerd. Gebruik sterke 
woorden, geen zwakke. Dat heb je inmiddels geleerd in de opdracht ‘Van 
zwak denken naar sterk denken’. Misschien weet je intussen ook waar je 
een hekel aan hebt. Dat kun je ook kort aangeven in het schema.

4 Maak nu een rijtje met cijfers van 1 tot en met 10 onder elkaar. Schrijf 
ernaast hoe vaak ze in die vijf dagen voorkwamen. Zo kom je erachter 
hoe vaak, wanneer en waardoor je het meeste werkplezier had. En wat je 
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leuk vindt om te doen. Maar ook waar je tegenaan liep of loopt. Zijn er 
dagen bij waarop je een 9 scoorde? Waardoor kwam dat? Een 8, waardoor 
kwam dat? Ga zo door tot je alle cijfers hebt gehad. Waren er ook dagen 
met een 4 bij? Waardoor kwam dat?

Deel II
5 Pak je werkplezier-scorelijst erbij. Zoek contact met je buurman of  

buurvrouw in de klas. Wat kreeg bij jou de hoogste punten? Waar werd jij 
blij van? 

6 Luister naar je buurman/buurvrouw. Waar werd die blij van?

Bevlogen mensen
Mensen die erg graag naar hun werk gaan noem je 
bevlogen. Dat betekent dat ze er niet tegenop zien. Dat 
het ze niet kan schelen hoe lang het duurt omdat je de 
tijd vergeet als je bezig bent. Dat komt door het plezier, 
want iets waar je lol in hebt kan niet lang genoeg duren.

Dat plezier komt niet vanzelf, daar werk je zelf heel hard 
aan. Bijvoorbeeld door niet af te wachten, maar zelf op 
zoek te gaan naar hoe je je verder kunt ontwikkelen. 
Vraag uit jezelf om steun als je iets niet begrijpt of kunt. 
En vraag om feedback. Misschien hebben zij een idee hoe 
je jezelf kunt verbeteren?

Wie bevlogen is, blijft zich ontwikkelen. Wie zich ontwik-
kelt, blijft bevlogen. Dat is een positieve spiraal!

+
+
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...  Om over na te denken ...

Uitblinkers zijn mensen die iets heel goed kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van sport, muziek, koken, dansen of wetenschap. Die zijn bevlogen. Kijk goed 
naar die mensen, want uitblinkers zijn vaak rolmodellen. Dat betekent dat je ze 
als voorbeeld ziet, dat je zelf ook zo zou willen zijn.
Wat kunnen uitblinkers voor jou betekenen? Wat kun je van ze leren? Ken jij 
iemand die je als voorbeeld stelt voor jezelf, en hoe werkt dat voor jou? 

Leerpunten van uitblinkers
XX Wat je op de eerste plaats leert van uitblinkers, is dat je moet uitvinden 

wat je zelf leuk vindt.
XX Daarnaast vinden uitblinkers het belangrijk om te oefenen met dingen 

die ze nog niet zo goed kunnen, maar die ze wel nodig hebben. Oefenen, 
oefenen, oefenen en jezelf blijven verbeteren. 

XX Uitblinkers doen heel veel moeite om iets te bereiken. Ook als het veel 
tijd, bloed, zweet en tranen kost. Dat is niet altijd fijn of gezellig, en daar 
moet je soms andere dingen voor laten. Daar heb je discipline voor nodig. 

XX Uitblinkers richten zich vooral op hun sterke punten. Wat is jouw sterke 
punt?

Denk wel goed na over wat je dan precies oefent. Sommige dingen moet je 
kunnen. Maar andere dingen die je niet leuk vindt en waar je een vier of een vijf 
voor haalt, kunnen met heel veel oefenen en moeite hooguit een zesje worden. 
De kans dat het een acht wordt is heel klein. Dus oefenen is goed, maar gebruik-
maken van je sterke punten is beter. 

O  Opdracht 15

De kunst van het (af)kijken
Deze opdracht gaat over het kijken naar goede voorbeelden. Want je leert veel 
door nieuwsgierig te zijn naar anderen. Bij hen kijk je de kunst af. Hoe worden ze 
zo goed in wat ze doen?

In het eerste deel van de opdracht bepaal je samen wie jullie een goed en inspi-
rerend voorbeeld vinden. Jullie nodigen hem of haar uit in de klas en stellen 
vragen. Jullie maken een filmpje van het gesprek.
In het tweede deel bekijken jullie het filmpje dat jullie gemaakt hebben. Kijk en 
luister je nog eens goed naar wat er wordt gezegd. Bedenk ook hoe je dat toe 
kunt passen op je eigen sterke punten. 
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Deel I: Uitblinker in de klas
1 Bespreek in jullie groep wie jullie persoonlijk kennen die uitblinkt. 

Iemand die ergens heel goed in is. Bijvoorbeeld in muziek, sport, dans, 
kunst, handel. Het mag ook iemand zijn van internet, tv of radio. Iemand 
die je bewondert. Maak een lijst van uitblinkers. 

2 Waarom bewonder je deze mensen? Wat zou jij ook willen kunnen, net 
als die uitblinker? Waarom?

3 Kies gezamenlijk iemand uit de lijst.

4 Bedenk dan hoe jullie hem of haar gaan benaderen: bellen, mailen, 
aanschrijven per post, of op hem of haar af stappen. Bepaal ook wie van 
jullie dat gaat doen. Kies ook alvast een paar data waarop hij of zij kan 
komen.

5 Dan bel of mail je deze persoon, of je gaat langs. Vraag vriendelijk of hij/
zij een uurtje jullie gast wil zijn, om over zijn/haar ervaringen te praten 
en een paar vragen te beantwoorden. 

a Als de uitblinker ja zegt, spreek je een datum en tijd af. Zeg dat de les 
wordt opgenomen, zodat jullie die in de klas kunnen nabespreken.  
Vraag daarvoor toestemming.

b Als deze persoon niet kan, vraag dan de volgende op de lijst van  
uitblinkers.

c Vraag wat jullie aanstaande gast het liefste heeft. Dat jullie vragen 
stellen tussen zijn verhaal door? Of dat hij eerst zijn hele verhaal doet en 
jullie daarna vragen stellen?

d Laatste punt: wil de gast jullie vragen hebben voordat hij komt? Of laat 
hij zich liever verrassen? Hij mag het zeggen.

e Regel dat de gast weet waar hij moet zijn en op de juiste tijd in het juiste 
lokaal terechtkomt.

6 Maak of bedenk alvast een kleinigheidje voor de gast als dank voor zijn 
(gratis) dienst.

7 Stel samen een lijst met tien vragen op. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
 X Wat doet u in het dagelijks leven?
 X Wanneer bent u daarmee begonnen? 
 X Hoe is het verder gegaan?
 X Wie hebt u gevraagd u te helpen? 
 X Hoe wordt u steeds beter?
 X Wat is de leuke kant van wat u doet?
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 X Wat is een vervelende kant aan wat u doet?
 X Hoe belangrijk is discipline voor u? Waarom? 
 X Kost discipline u veel moeite? Wat moet u doen of laten?
 X Werkt u veel met andere mensen? Zo ja, wat voor mensen zijn  

dat dan?
 X Hoeveel plezier hebt u in wat u doet?
 X Hoe gaat u met kritiek om?
 X Wat is uw uiteindelijke doel?
 X Hoe denkt u dat doel te bereiken?
 X Wanneer denkt u dat te bereiken? Wat gaat u daarna doen? 

 Het mogen ook andere vragen zijn. Het gaat erom zoveel mogelijk over 
jullie gast te weten te komen. Zorg dat alle vragen bij elkaar komen op 
één lijst. Bespreek van te voren die uit de klas die de vragen gaan stellen. 

8 Spreek af wie de video-opname verzorgen, en hoe. Loop nog een keer 
samen alles door en controleer of jullie aan alles gedacht hebben. 

 Nu zijn jullie klaar om het gesprek zelf te voeren.

9 Na het gesprek nemen jullie afscheid van de gast en bedanken hem of 
haar hartelijk.

Deel II
Als vervolg op het gesprek bekijken jullie de video-opname van het gesprek met 
de uitblinker en bespreken hem na. 

10 Zet de belangrijkste punten nog eens op een rij. Welke uitspraken van de 
uitblinker hebben het meeste indruk gemaakt op jullie?

11 Beantwoord de volgende vragen voor jezelf.
a Waar blink jij in uit? Wat zijn jouw sterke punten? Heb je bijvoorbeeld 

veel geduld of kun je goed opruimen? Ben je snel of lenig, goed in een 
bepaalde sport? Speel je heel goed gitaar of piano? Kun je goed met 
mensen praten of onderhandelen? 

b Wat doe jij om je sterke punten uit te bouwen? Wie of wat heb je daarbij 
nodig? 

c Hoe blij word je van je sterke punten? Wat betekenen die sterke punten 
voor jou?

12 In welk opzicht is de gast die jullie hebben uitgenodigd een voorbeeld 
voor jou? Wat wil je graag nadoen of leren van hem of haar?
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Is elk werk leuk?
Of werk leuk is hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld of het bij je past, maar ook 
hoe de sfeer is en of je gewaardeerd wordt. Elk werk kan in principe leuk zijn, of 
je nu rioolreiniger, manager, beveiliger, directeur, bouwvakker, tandarts of 
schoonmaker bent. Het gaat erom hoe jij je erbij voelt. Lees het artikel en maak 
daarna opdracht 16.

Beveiliger NOS: Spontaan leidde ik  
Tarik die studio in
Toen Tarik Z. op 29 januari met een pistool het NOS-gebouw binnendrong om het Journaal te kapen, 
hield één man het hoofd opvallend koel: Raymond van Gog (35), de portier die Tarik naar een lege studio 
leidde en hem zo in de val lokte. ‘Ik had geen plan. Ik besloot spontaan wat ik zou doen.’

!

Onwerkelijke en bizarre televisie was het, de 
beelden waarop ‘terrorist’ Tarik Z. werd gearres-
teerd in een lege televisiestudio. De hoogbegaafde 
jongeman uit Pijnacker was net met een pistool 
het NOS-gebouw binnengedrongen omdat hij 
zendtijd wilde kapen om op de nationale televisie 
zijn boodschap te verkondigen. In een lege studio 
zagen miljoenen kijkers hem ongeduldig wachten 
totdat politieagenten hem uiteindelijk gemakkelijk 
overmeesterden.

De man die de indringer die lege studio had 
ingelokt, deinsde op dat moment terug. De list die 
portier Raymond van Gog onder dreiging van een 
pistool spontaan had bedacht, was gelukt. Tarik 
was gepakt en niemand was gewond.

Gewoon weer aan het werk
Terwijl alles en iedereen massaal op het wel en 
wee van ‘boef’ Tarik Z. dook, bleef ‘held’ Raymond 
van Gog buiten de publiciteit. ‘Maar ik ben op 
social media ontzettend veel gecomplimenteerd’, 
zegt de Hilversummer, die een dag later gewoon 
weer aan het werk ging. ‘En al stond er nooit mijn 
naam bij, ik weet zelf dat ik dat was.’

En ‘intern’ heeft hij zeker enorm veel waardering 
gehad voor zijn koelbloedigheid. In de deuropening 

van zijn rijtjeshuis in Hilversum, zegt hij met een 
lach op z’n gezicht: ‘Ik heb zo veel veren in mijn 
kont gehad dat ik nog jaren vooruit kan.’

Hordes journalisten
Veel wil Van Gog niet vertellen over die bizarre 
avond van 29 januari. Hij verwijst naar de woord-
voerders van de NOS. Destijds al, werd hij gewaar-
schuwd: er zullen wel hordes journalisten voor je 
deur hangen. ‘Hij belde toen midden in de nacht 
naar huis, zo van: kan ik thuiskomen? Staat er 
iemand?’ zegt zijn vrouw Marlous. ‘Maar er was
niemand. Blijkbaar wist niemand ons te vinden.’
Dat bleef zo. Maar de waardering was er wel. 
Bloemen van de burgemeester, complimenten van 
iedereen in zijn omgeving. Natuurlijk kwam ook die 
kritische vraag wel eens voorbij: was het wel slim 
een gewapende man mee het gebouw in te 
nemen? Ook al bleek het pistool later nep. ‘Maar 
wel eentje die niemand van echt zou onderschei-
den,’ zegt Van Gog.

En zijn vrouw vult aan: ‘Maar welk protocol er ook 
bestaat, op zo’n moment handel je spontaan.
‘Oké, dan gaan we maar’

En zo ging het ook. Tarik had al een tijdje voor de 
ingang van het NOS-gebouw gedraald. Totdat hij 
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besloot een briefje met instructies bij de portiers 
neer te leggen, waarop zijn dreigementen stonden 
plus het feit dat hij gewapend was. Tarik wilde naar 
binnen, dat was duidelijk. ‘Ik schiet je niet in je rug 
als je voor me loopt’, beet hij de portier toe.
Raymond van Gog had op dat moment nog tijd om 
ongezien een alarmknop in te drukken. En zei 
daarna tegen Tarik zoiets als: ‘Oké, dan gaan we 
maar.’

In de ongeveer 15 jaar dat hij portier is, had  
Van Gog nog nooit zoiets meegemaakt. Natuur-
lijk wel eens een lastpost aan de deur, maar 
nooit een bewapende, laat staan eentje die hem 
daarmee gijzelde. Van Gog wist dus ook niet 
precies wat hij met die gek met dat pistool 
moest doen.
Anonieme held
Eén ding wist hij wel: ik breng deze man niet naar 
een studio waar op dat moment nieuws wordt 
gemaakt, waar mensen zijn. Het idee om Tarik in 
een lege studio te loodsen om tijd te winnen, 
ontstond spontaan. ‘Alles wat je doet in zo’n 
situatie, beslis je per moment’, zegt Van Gog.
Het liep goed af. Tarik gepakt, Raymond de ano-

nieme held. Hij belde zelf z’n vriendin, die nog van 
niets wist. ‘Ik heb pas daarna de beelden gezien’, 
vertelt Marlous. ‘Gelukkig hoorde ik pas dat er wat 
was toen hij al veilig was.’

Rechtszaak
Het is al weer 5 maanden geleden. Raymond van 
Gog ging door met zijn werk alsof hij nooit gegij-
zeld was geweest. ‘Hij sliep gewoon, die nacht 
daarna, terwijl ik de hele nacht wakker lag’, lacht 
Marlous. Het bizarre incident komt nog vaak ter 
sprake. Altijd is wel weer iemand die erover begint, 
of Tarik is weer in het nieuws. Zoals komende 
vrijdag, als de inhoudelijke behandeling van de 
rechtszaak begint. Raymond en zijn vrouw zullen 
erbij zijn. Zij wil Tarik wel eens in levenden lijve 
zien. En beiden willen weten wat hem nou precies 
bezielde.

Hun alledaagse leventje in dat rijtjeshuis in 
Hilversum hebben ze gewoon weer opgepakt. ‘Al 
genieten we nu wel nog meer en bewuster van ons 
gezin’, zegt Marlous, die twee kinderen heeft met 
Raymond. ‘Omdat je toch beseft dat het ook anders 
had kunnen aflopen.’
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O  Opdracht 16

Wat durf jij op je werk?
1 Vat het artikel samen in ongeveer tien zinnen. Vertel daarin wat er 

precies gebeurde, hoe beveiliger Raymond van Gog handelde en hoe hij 
zich daarna voelde.

2 Schrijf eronder wat je vindt van het optreden van Raymond van Gog. 

Let op: Bij vraag 1 gaat het om feiten, bij vraag 2 om een mening. Dat zijn twee 
verschillende dingen: een feit is iets dat waar is, een mening is iets wat jij vindt, 
iets subjectiefs, persoonlijks. 

3a Wie bewonder jij in welk bepaald beroep? Waarom? 
b Vind je dat elk beroep status moet hebben? (Status betekent aanzien, 

maatschappelijke waardering.) Waarom wel of niet? 
c Welk beroep heeft voor jou veel status? 
d Welk beroep heeft weinig status? 
e Welk beroep met weinig status zou meer gewaardeerd moeten worden?

Geen plezier in je werk?
Misschien heb je geen plezier in je werk. Dat kan. Er zijn verschillende manieren 
om daar iets aan te doen. Hier staan er vier.

Manier 1 
Zoeken naar iets 
dat je leuk vindt.

Manier 3 
Van taak veranderen.

Manier 4 
Afstoten van werk.

Manier 2 
Oplossen of verbeteren

van huidige situatie.DIT KUN JE DOEN 
ALS JE GEEN PLEZIER 

HEBT IN JE WERK:
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XX Manier 1 − Zoeken naar iets dat je leuk vindt
Kom je er op je werk achter dat er niets is dat je leuk vindt? Kijk dan net zo lang 
tot je iets vindt dat je wel leuk vindt. Stel dat je collega iedere avond de kassa op 
mag maken. Of dat hij, als je in de zorg werkt, met de patiënten mag praten. Dan 
vraag je of je dat onder zijn of haar leiding ook een keer mag doen. Of je vraagt 
of je er eens bij mag zitten terwijl iemand dat doet. 
Stap gewoon op een ervaren collega af waarvan je wat kan leren. Bedenk daarbij 
dat veel collega’s vinden het leuk om een ander iets te leren.
XX Manier 2 − Oplossen of verbeteren van huidige situatie

Als je iets niet goed kunt, richt je je op hoe je het kunt verbeteren. Bijvoorbeeld 
door het volgen van een cursus. Verbeteren kan ook tussen mensen: een misver-
stand uitpraten bijvoorbeeld, een training volgen of gewoon oefenen. Sommige 
dingen moet je aanpakken en oplossen, die kun je niet blijven wegduwen.
XX Manier 3 − Van taak veranderen 

Je kunt bijvoorbeeld ruilen van werk. Zoiets bespreek je natuurlijk wel eerst met 
het team. Ruil dan de taak waar je een hekel aan hebt met een taak waar je 
collega’s een hekel aan hebben. Het is handig als je collega’s weten waar je je 
verder in wilt ontwikkelen en waarin juist niet.
XX Manier 4 − Afstoten van werk

Als je werk afstoot, beslis je voor welke onderdelen van je werk je geen moeite 
meer wilt doen of die je wilt omzeilen. Ook dit moet je met collega’s of je lei-
dinggevende bespreken. Je kijkt dan bijvoorbeeld welke lastige klanten of 
veeleisende collega’s je voortaan ontwijkt. 
Een allerlaatste manier van afstoten is een andere baan zoeken.

Of je een van de vier kunt doen, hangt ook af van je leidinggevende. Daarbij 
helpt het als je eerst zelf weet welke kant je op wilt en waarom. Als je dan tegen 
je leidinggevende zegt wat je wilt, maak je het hem of haar makkelijker je 
daarbij te helpen. Weet je nog niet wat je wilt? Denk daar dan eerst over na.

+  Plusopdracht

Vraag een leidinggevende of je aanwezig mag zijn bij een sollicitatiegesprek. 
Daarbij leer je veel over het werk en welke leuke of minder leuk taken er zijn.
In overleg kun je afspreken dat jij de sollicitant ook een vraag mag stellen, 
bijvoorbeeld: wat lijkt je leuk aan deze baan/dit bedrijf? 
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Jij wilt veranderen, maar je leidinggevende niet
De meeste mensen op het werk vinden het fijn dat je flexibel bent, initiatieven 
neemt, klantvriendelijk bent, met ideeën komt, collega’s helpt en verantwoorde-
lijkheid draagt.

Maar niet alle leidinggevenden staan ervoor open. Soms willen ze niets horen 
van initiatieven en ideeën. Wat dan?
XX Je kunt je erbij neerleggen.
XX Je kunt beter uitleggen wat je wilt. 
XX Je kunt steun zoeken bij collega’s. 
XX Je kunt uitkijken naar ander werk.

Eén ding is heel belangrijk om te onthouden: plezier hebben in je werk heeft een 
positief effect op jezelf, op iedereen in je omgeving en op je werk! Jij beslist, en 
wat je ook kiest uit dit rijtje, je doet er in ieder geval iets aan. Iets doen aan werk-
plezier begint bij altijd jezelf.

Stel dat je leidinggevende niet openstaat voor wat je wilt. Dat kan verschillende 
oorzaken hebben:
XX Soms staat het hoofd van leidinggevenden niet naar nieuwe ideeën.
XX Soms vinden ze het belangrijker dat je het doet zoals het altijd gaat.
XX Soms vinden ze het belangrijk dat je alleen precies doet wat je moet 

doen. Niets meer en niets minder. Omdat dat voor het werk belangrijk is. 
Of omdat je leidinggevende het zo gewend is.

Terwijl je toch echt ziet dat het beter kan. Wat doe je dan?

Zes tips voor als jij wilt veranderen, maar je leidinggevende er niet in meegaat
1  Kijk heel goed naar de dingen die je anders wilt. Moet het echt wel 

anders? En waarom moet het anders?
  Soms betekent een verandering veel meer dan je kunt overzien. 

Oordeel daarom niet te snel over je leidinggevende. Denk ook goed na 
over hoe het nu is en over hoe het zou moeten. Slaap er nog eens een 
nachtje over. Misschien verander je nog van gedachten.

2  Kijk goed of de verandering niet alleen voor jou gunstig is, maar ook 
voor anderen. 

  Is het voor iedereen goed? Misschien wel voor het hele bedrijf? Als de 
verandering voor veel mensen een verbetering is, is de kans van slagen 
groot. Als het alleen voor jou goed is, is de kans van slagen kleiner.

3  Met anderen praten!
  Als je nog steeds vindt dat er iets moet veranderen, praat dan met 

anderen: je collega, familie, vrienden of met de leidinggevende. Laat 
iedereen in zijn waarde als ze iets anders vinden dan jij. Blijf rustig en 

tip
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  vriendelijk, maar wees wel duidelijk. Zeg wat je vindt en waarom je 
iets vindt. Geef een oplossing voor een situatie die volgens jou niet 
goed is, zeg hoe het anders zou kunnen. Doe dat in de vorm van een 
voorstel. Bijvoorbeeld: ‘En als we nou eens ...?’ of ‘Ik stel voor om de 
volgende keer ...’ of ‘Wat zou je ervan vinden als ...?’

4  Vat samen in plaats van je gelijk willen halen.
  Zijn mensen het niet met je eens? Dan zeg je niet aan het einde:  

‘Ik vind tóch dat we het zó moeten doen.’ Vat liever de situatie kort 
samen: ‘Als we allebei bij ons standpunt blijven, komen we moeilijk  
tot een oplossing.’ De ander krijgt zo weer zicht op de situatie en kan 
makkelijker tot een compromis komen. Een compromis is een 
oplossing waarbij je allebei een beetje toegeeft. Dat is beter dan 
wanneer je strikt aan je eigen mening vasthoudt.

5  Kom er op een ander moment op terug.
  Soms breng je een nieuw idee op het verkeerde moment. Jouw idee 

kan om verschillende redenen slecht uitkomen. Dan probeer je het 
later nog een keer. Of je vertelt het tegen de verkeerde persoon. Dan 
ga je met iemand anders praten.

6  Soms wordt je idee helemaal niet overgenomen. Ook niet door iemand 
anders of op een ander moment. 

  Geen nood, een andere keer heb je weer een ander idee, dat wel  
wordt overgenomen. Blijf intussen wel nadenken over de oplossing, 
misschien kom je al denkend op iets nog beters!
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1.9 Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierigheid staat aan de wieg van elke ontwikkeling én van 
ondernemend gedrag. Nieuwsgierigheid heeft te maken met de wereld om je 
heen. Met goed kijken en tot je door laten dringen wat je nu eigenlijk ziet. 

Zie jij wat er om je heen gebeurt? Veel mensen kijken maar half, of niet. Ze zijn 
druk, druk, druk, vaak met zichzelf. Daardoor gaat er veel aan ze voorbij. En dat  
is jammer, want daardoor missen ze van alles. Mooie, leuke en interessante 
dingen, maar ook kansen die ze laten liggen.

O  Opdracht 17

Zie jij alles wat er gebeurt?
Hoe zit dat met jou? Zie jij alles wat er gebeurt? 

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 

 www.use.li/e17/0104

1  Bekijk het filmpje en voer de opdracht uit die  
in het filmpje gegeven wordt.

2  Is de uitkomst verrassend?

O  Opdracht 18

Ondernemend volgens de ander?
Deze opdracht gaat over hoe ondernemend je bent in de ogen van anderen. 
Want wat anderen van jou zien is niet altijd hetzelfde als wat jij van jezelf vindt. 
Het heeft met feedback krijgen te maken. 

In deze opdracht vul je eerst in hoe ondernemend jij jezelf vindt, daarna ga je 
met de lijst naar drie anderen in je omgeving. Gebruik de lijst op de volgende 
pagina.

1 Maak eerst drie kopieën van de lijst ‘Hoe ondernemend gedraag jij je?’

2 Bij elk woord dat bij ondernemend gedrag hoort staat een voorbeeld. 
Lees de woorden en de voorbeelden.

3 Denk na bij de voorbeelden. Zijn ze op jou van toepassing? Bijvoorbeeld 
bij leiding nemen: ben jij vaak de eerste die de leiding neemt? Dan zet je 
een kruisje in het vak onder Ja.
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Hoe ondernemend gedraag jij je? Ja Nee

Leiding nemen Je zit in een groep mensen. Er moet iets gebeuren. Jullie moeten 
bijvoorbeeld met zijn allen een grote tent opzetten. Neem je dan makkelijk de 
leiding? Zeg je bijvoorbeeld wie wat kan doen?

Risico nemen Je wilt iets aanschaffen, bijvoorbeeld een dure telefoon. Je weet niet  
of die het geld wel waard is. Neem je dat risico en schaf je de telefoon aan?

Creativiteit Er is een probleem: je bent je jas kwijt en het vriest flink. Verzin je 
makkelijk een goede oplossing voor dit probleem?

Ambitie Ambitieus zijn betekent dat je heel graag iets wilt bereiken. Bijvoorbeeld 
een diploma halen, een baan krijgen, een huis hebben of een reis maken. Ben je 
ambitieus?

Flexibiliteit Als je flexibel bent, pas je je makkelijk aan. Het kan zijn dat je jezelf dan 
wegcijfert om iets te bereiken, of dat je een stapje extra zet. Het is allebei flexibel. 
Het betekent dat je iets net even anders doet dan je normaal doet omdat dat handig 
is. Ben jij zo iemand?

Gedrevenheid Je bent heel gedreven. Je bent vastberaden en vasthoudend als je iets 
echt wilt. Je zet door, ook als het tegenzit. Je houdt steeds je doel voor ogen. Ben jij 
een terriër die vasthoudt aan zijn plan?

Actief luisteren Als je goed naar iemand luistert en kijkt, haal je de belangrijke 
dingen uit het gesprek. Goed luisteren betekent ook dat je nadenkt over wat iemand 
zegt. Soms zie je daardoor ineens mogelijkheden voor jezelf of voor anderen. Actief 
luisteren betekent ook dat je kunt samenvatten wat iemand zegt. En dat je iemand 
aankijkt en oogcontact zoekt. Ben je daar goed in?

Empathie Empathie betekent dat je een ander goed aanvoelt. Je kunt je dan 
voorstellen wat een ander voelt. Heb je voelsprieten voor iemands stemming? 
Begrijp je de omstandigheden in moeilijke situaties? Kortom: ben je empathisch?

Effectief Slagen jouw plannen vaak? Als dat zo is, ben je effectief bezig. Effectief zijn 
is als je bereikt wat je wilt. Door je tijd en energie goed te verdelen. Door de 
belangrijkste dingen eerst te doen. Ben jij effectief bezig?

Nieuwsgierigheid Je kijkt graag om je heen. Je bent benieuwd naar hoe iets werkt. 
Of hoe mensen werken. Je gaat graag op onderzoek uit en probeert steeds iets 
nieuws uit. Het kan je niet schelen hoe gek het is. Je bent nieuwsgierig!

Hulpbronnen Je vraagt andere mensen om hulp en informatie. Zo gebruik je 
hulpbronnen. Doe jij die moeite? Vraag je iets als je het zelf niet weet? Durf jij 
mensen om hulp te vragen als het je zelf niet lukt?
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4 Ga in drietallen bij elkaar zitten. Jullie hebben al ieder apart de lijst 
ingevuld met ja of nee. Bespreek dan in 20 minuten de vragen uit de lijst.

5 Bepaal wie van jullie begint. Na vijf tot zeven minuten is de volgende aan 
de beurt. Lees eerst vraag a tot en met e voordat je begint.

a Hoe vaak heb jij ja aangekruist? Hoe vaak nee?
b Waar heb je ja aangekruist? Vertel waarom, geef zoveel mogelijk voor-

beelden.
c Waar heb je nee aangekruist? Vertel waarom, geef zoveel mogelijk 

voorbeelden.
d Vraag aan de twee medestudenten of zij het eens zijn met jouw ja. Of 

zien zij jou anders dan jijzelf? Laat ze vertellen wat zij zien aan jouw 
gedrag.

e Vraag aan de twee medestudenten of zij het eens zijn met jouw nee. 
Waar zien zij dat aan? Zijn ze het er niet mee eens? Waaraan is dat te 
zien?

6 Hoe meer ja’s je hebt, hoe ondernemender je je gedraagt. Heb je heel veel 
ja’s, dan ben je ondernemend. Heb je veel nee’s, dan ben je nog niet 
ondernemend. Als je wilt kun je altijd leren, aanpassen, verbeteren en 
veranderen. Je hebt in ieder geval iets om over na te denken.

7 Bespreek ieders score in de klas. Wat komt er bij de meeste klasgenoten 
uit? Herken jij wat anderen over zichzelf vertellen? Of heb je een heel 
ander beeld? Herken je wat anderen over jou vertellen?

8 Het is goed om deze lijst drie of vier keer in het schooljaar in te vullen. 
Schrijf telkens op wat je wilt leren aan ondernemersvaardigheden. 
Halverwege het jaar herhaal je deze opdracht. Aan het eind van het jaar 
herhaal je hem nog een keer. Zie je wat er is veranderd?
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Actief luisteren Heel goed luisteren en de belangrijke dingen uit een gesprek halen. 
Samenvatten wat je hebt gehoord. En nadenken over wat iemand zegt. Maar ook: aankijken 
en oogcontact zoeken met degene die praat.
Afstoten Wegdoen, loslaten, opgeven.
Ambitie hebben Heel graag iets willen bereiken.
Assertief zijn Opkomen voor jezelf. Niet zomaar alles doen wat anderen van je vragen.
Bedreigingen Wat nog tegenzit.
Bevlogen zijn Als je heel graag ergens mee bezig bent. Als je er heel veel plezier in hebt.
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken 
staan over arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, 
werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.
Creativiteit Met originele ideeën of oplossingen komen voor een (werk)situatie.
Empathie hebben Iemand goed aanvoelen. Je kunnen indenken in hoe iemand anders denkt 
en zich voelt.
Effectief zijn Als je bereikt wat je wilt. Als je plannen slagen.
Flexibel zijn Je aanpassen aan de omstandigheden.
Flexibel gedrag Niet alleen doen wat moet, maar ook wat nog meer kan. Anderen een handje 
helpen, ook als dat niet tot je taak hoort. Open staan voor nieuwe dingen. Niet meteen je 
mening geven, maar eerst nadenken.
Gedrag Wat anderen van jou zien. En wat jij van anderen ziet.
Feedback geven Je vertelt wat je van het gedrag van iemand anders ziet. En wat dat met je 
doet.
Feedback krijgen Anderen vertellen jou wat ze van je zien en wat dat met hen doet. 
Feedbackformule Formule voor het geven van feedback: ik hoor…, ik (wat het met me doet)…, 
jij zou…
Gedrevenheid Vastberaden en vasthoudend zijn als je iets echt wilt. Doorzetten, ook als het 
tegenzit.
Het nieuwe werken Het maakt niet meer uit hoe, wanneer en waar je werkt.
Klantvriendelijkheid Aardig en beleefd zijn tegen een klant. Maar ook: doen wat je belooft. 
Aandacht hebben voor de klant.
Ondernemend gedrag Initiatief nemen, om je heen kijken wat er gebeurt, met oplossingen 
komen, nieuwe ideeën, anderen van je idee overtuigen, feedback geven en ontvangen. 
Overwerken Extra werken buiten je contracturen om.
Reflecteren Terugkijken en nadenken wat je van iets vond, jezelf feedback geven.
Rolmodel Iemand die jij bewondert en die een voorbeeld voor je is.
Sociaal zijn Je kunnen aanpassen aan een groep, rekening houden met wat anderen willen en 
kunnen.
SWOT-analyse Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats 
(bedreigingen).




