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Voorwoord 
 

 Wil je meer invloed uit kunnen oefenen?  

 Denk jij vaak 'dat lukt toch niet’? 

 Wordt er niet goed naar je geluisterd?  

 Ben jij vaak aan het mopperen?  

 Overkomen dingen jou altijd? 

 Ben je het zat, wil je veranderen, maar weet je niet hoe? 

 
Herken jij jezelf in een of meerdere van de bovenstaande punten? 
Dan is deze whitepaper voor jou bedoeld.  
 
Vroeger was er een tekenfilmserie op tv. Het ging over een klein, zwart kuikentje 
met een halve eierdop op zijn hoofd, genaamd Calimero. Elke aflevering kwam 
Calimero tot de conclusie dat er iets niet gebeurde zoals hij het wilde. Hij sprak 
dan zijn beroemde kreet uit:  
 

Zij zijn groot en ik is klein.  
En dat is niet eerlijk, oh nee! 

 
Het Calimero-effect zie je soms ook terug bij leidinggevenden op de werkvloer. 
 

Even voorstellen 

 
Vanuit mijn persoonlijke visie “Ik doe de dingen die ik leuk vind met mensen die  
ik leuk vind” ben ik vanaf 1993 als trainer/consultant actief in het ontwikkelen van 
mensen en organisaties en sinds 2013 als directeur Training & Development bij 
IMK Opleidingen. 
 
Waarom de combinatie mensen en organisaties? 
Organisaties die hun mensen laten ontwikkelen 
willen uiteindelijk ook dat de organisatie er beter 
van wordt. Daarom zullen wij altijd actief op zoek 
gaan naar de leerpunten die de deelnemers 
direct in hun dagelijkse werk kunnen toepassen. 
Praktisch en doelgericht. Als trainer voeg ik daar 
humor, directheid en veel praktijkervaring aan 
toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
Bert Pol  
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Wat is het Calimero-effect?  

 
De leidinggevende stelt zich vaak afhankelijk op ten aanzien van wat het 
management ‘daarboven’ besluit. Vervolgens vergeet hij dat hij zelf ook nog 
steeds invloed heeft. Deze leidinggevende is vaak erg betrokken bij zijn werk en 
de resultaten maar voelt zich soms slecht gehoord. Betrokken mensen die niet 
gehoord worden schieten vaak in de mopper-modus. Het resultaat hiervan is dat 
ze al snel denken “Ik kan het toch niet veranderen”, net als Calimero.  
 
Wat Calimero uiteindelijk altijd lukte was een manier vinden om zijn invloed aan te 
wenden. Aan het einde van de aflevering toch gebeurde zo toch wat hij graag 
wilde. Dat heeft alles te maken met zijn pro-activiteit. Hij zette zijn: ”Zij zijn groot 
en ik is klein” om in actiegedrag, zodat hij invloed kreeg op de situatie.  
 
In deze whitepaper worden 8 praktisch toepasbare tips beschreven hoe je, net 
als Calimero, ook invloed op de situatie kunt krijgen.  
 

Dit is Willem, leidinggevende  

 
Om de tips aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe te lichten maken we 
kennis met Willem.  
 
 
Willem is leidinggevende in een groot productiebedrijf, waar hij al 20 jaar werkt. Hij is 

vanaf de werkvloer doorgegroeid naar deze leidinggevende functie. Hij is daarvoor 

gekozen omdat hij het langst in dienst was en altijd goed werk heeft verricht.  

 

Maar er is veel veranderd in al die jaren. De productielijn is geautomatiseerd. Lean en 5S 

is ingevoerd. Hierdoor heeft Willem het gevoel dat hij met steeds minder mensen en 

minder middelen een steeds beter resultaat moet bereiken.  

 

Willem loopt tegen een personeelstekort aan. Er wordt veel gewerkt met tijdelijke krachten 

die op het laatste moment worden ingehuurd. De kwaliteit van het personeel voldoet niet 

altijd aan zijn verwachtingen. Willem heeft wel een paar keer aangegeven op kantoor: 

“Dat gaat zo niet, zo kan ik niet werken!” Er wordt alleen niets mee gedaan. Hij heeft het 

idee dat er steeds slechter naar hem geluisterd wordt. Het gevolg is dat Willem steeds 

meer aan het mopperen is, vooral op het kantoor. Hij roept regelmatig: “Ze snappen 

daarboven toch niet waar ik tegenaan loop en hoe het er op de vloer aan toe gaat.” 
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Ondanks alles heeft Willem ontzettend veel plezier in zijn werk en in wat hij doet. Hij heeft 

een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is erg trots op de resultaten die hij bereikt 

samen met zijn mensen. Hij regelt het wel mooi, ondanks het personeelstekort.  

 

Willem wil nog meer plezier in zijn werk en meer gezien en erkent worden door kantoor. 

Hij vindt het ook niet fijn dat hij de hele tijd aan het mopperen is. Hij heeft de laatste tijd 

het gevoel dat hij steeds minder invloed heeft en daar is Willem niet blij mee. Hij wil het 

anders. 

 
In deze situatie biedt de cirkel van invloed van Stephen Covey uitkomst. 
 

 

De cirkel van invloed 

 
Je ziet hierboven twee cirkels. De binnenste cirkel is de cirkel van invloed.  
Deze cirkel geeft de ruimte aan waarbinnen jij invloed hebt en kunt uitoefenen.  
De buitenste cirkel is de cirkel van betrokkenheid. In deze cirkel staan zaken waar 
je geen directe invloed op hebt, maar waar je je wel druk om maakt. Buiten de 
cirkels zit de rest van de wereld waar jij je niet druk om maakt en waar je ook geen 
invloed op hebt.  
 
Lees verder voor de 8 praktisch toepasbare tips om invloed op de situatie te 
krijgen.  
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1. Breng je uitdagingen in kaart  
 
Verander je beeldvorming door een probleem een uitdaging te 
noemen. Een uitdaging spoort aan tot actie. De eerste stap 
om met je uitdagingen om te gaan is ze onder ogen te zien. 
Door op te schrijven waar je precies tegenaan loopt, op welke 
momenten het voorkomt en wat de gevolgen zijn maak je de 
uitdaging inzichtelijk en tastbaar. Opschrijven is de eerste stap 
om controle te krijgen. 
 
Willem heeft last van het personeelstekort. De uitdaging voor Willem is om te zorgen dat 

hij op het juiste moment de juiste mensen krijgt als er een tekort aan mensen is. Hij zet op 

papier wanneer het probleem het grootst is en wanneer het er niet is. 

 

2. Vergroot je cirkel door actie  
 
Je gaat nu stappen zetten om hetgeen waar je last van hebt op te lossen. Kom in 
actie en zet de eerste stap. Wat kun je allemaal doen? Dat kan van alles zijn, van 
een e-mail sturen tot een afspraak maken. 
 
Willem heeft de uitdaging helder. Hij kampt met een personeelstekort. Dit valt alleen niet 

binnen zijn eigen takenpakket en functie. De personeelsafdeling is verantwoordelijk voor 

de personeelsbezetting. Willem maakt een afspraak met de personeelsafdeling om in 

gesprek te komen. 

 

3. Vergroot je cirkel door goede communicatie 

 
Zorg dat je de communicatie met anderen vanuit de positieve invalshoek benadert. 
Gebruik actieve en positieve taal. Praat in mogelijkheden en betrek de andere 
partij erbij. Praat met elkaar in plaats van tegen elkaar. Vaardigheden als 
overtuigen, omgaan met weerstand en onderhandelen zijn hier bruikbaar. Hiermee 
kun je andere mensen tot verandering of medewerking bewegen. 
 
Willem bereidt zich goed voor op het gesprek met de personeelsafdeling. Hij stapt uit de 

klaagmodus. Hij richt zich vooral op mogelijke oplossingen in plaats van alles wat er fout 

is. Hoe gaan wij er samen voor zorgdragen dat we op de juiste momenten de juiste 

mensen vinden? En in hoeverre kan ik jullie hierbij ondersteunen, want het is ons 

gemeenschappelijk belang. 
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4. Verklein je cirkel van betrokkenheid  
 
Als een situatie uitzichtloos lijkt en je geen mogelijkheden meer ziet om je cirkel 
van invloed te vergroten moet je dat ook onder ogen zien. Je cirkel verkleinen 
betekent een situatie creëren waarin je loskomt van het probleem. Denk dan aan 
een andere werkwijze kiezen of een andere baan zoeken. 
 
Willem heeft echt geen idee hoe hij verder moet. Hij heeft gesprekken gehad met de 

directie en met de personeelsafdeling. Deze gesprekken liepen op niets uit en alles is nog 

steeds hetzelfde. Hij gaat nu ook met tegenzin naar zijn werk. Hij besluit uit te kijken naar 

een nieuwe baan. 

 

5. Verander jezelf in plaats van de wereld 

 
Je kunt de wereld niet veranderen, maar wel jezelf. Je kunt tegen de 
veranderende wereld gaan vechten, maar je kunt het ook omarmen. 
 
Willem heeft er moeite mee dat hij met steeds minder mensen de klus moet klaren en dat 

het allemaal geautomatiseerd wordt. Hij kan zich hier heel druk om gaan maken, maar 

daarmee verandert het niet. Willem kiest ervoor zijn energie te steken in een paar goede 

vaste mensen waar hij op kan bouwen en daarnaast het simpele werk op te laten 

knappen door tijdelijke medewerkers.  

 

6. Teken je eigen cirkel  
 
Maak je eigen cirkel van invloed en betrokkenheid. Waar steek jij de meeste tijd en 
energie in? Maak een lijst met alles wat je bezig houdt. Teken nu een cirkel. Dit is 
jouw cirkel van betrokkenheid. Teken een tweede cirkel binnen je cirkel van 
betrokkenheid. Dit is je cirkel van invloed. Ga nu de lijst af. Zet de zaken waar je 
invloed op hebt in de binnenste cirkel en de zaken waar je geen invloed op hebt in 
de buitenste cirkel. Houd jij je vooral bezig met zaken die zich in de buitenste 
cirkel bevinden? Niet doen. Je kunt er toch niets aan veranderen (zie tip 5). 
 
Willem heeft zijn eigen cirkel van invloed getekend. Zo is hij erachter gekomen dat hij zich 

vooral druk maakt om dingen die binnen zijn cirkel van betrokkenheid vallen, en niet in zijn 

cirkel van invloed. De directie heeft besloten dat hij er niet meer mensen bij krijgt. Daar 

kan hij niets aan veranderen. Hij gaat zich meer richten op zaken die vallen binnen zijn 

cirkel van invloed, zoals hoe hij de klus kan klaren met de mensen die hij wel heeft. 
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7. Ontdek je reactieve handelen  
 

Als je je vooral richt op de buitenste cirkel, verkleint je cirkel van invloed (de 
binnenste cirkel). Dit doe je door reactief te denken en te handelen. Je richt je 
aandacht vooral op dingen waar je toch niets aan kunt doen. De eerste stap van 
reactief naar proactief handelen is onderkennen dat je je vooral druk maakt om 
dingen waar je toch niets aan kunt doen. Roep niet steeds: “Dat moeten ze anders 
doen!”, maar stel de vraag: “Wat kan ik anders doen?” 
 
Willem heeft op dit moment een kleine cirkel van invloed. Hij klaagt en moppert veel. Hij 

stelt zich afhankelijk op. Hij legt zich neer bij wat de directie hem oplegt en denkt 

regelmatig: het is nu eenmaal zo. Als het fout gaat ziet hij het als de schuld van de directie 

en zegt Willem achteraf: “Dat had ik toch gezegd!” Hij ziet overal beren op de weg en ziet 

zichzelf in de slachtofferrol. Het overkomt hem allemaal. 
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8. Neem je verantwoordelijkheid  
 
Je kunt je cirkel van invloed vergroten door proactief te denken en te handelen. 
Dat doe je door je verantwoordelijk te voelen voor de situatie waar je in zit en je 
aandacht te richten op de mogelijkheden en wat je zelf kunt veranderen.  
Bekijk je uitdagingen en verdeel ze in drie categorieën.  
 
A. Problemen die te maken hebben met je eigen gedrag 

B. Problemen die te maken hebben met het gedrag van anderen.  

C. Problemen waar je niets aan kunt doen  

(het verleden of sommige aspecten uit je omgeving) 

 
Bedenk hoe je voor elke categorie de eerste stap kunt zetten om ze op te lossen. 
Deze manier geeft je inzicht in waar je grip op kunt krijgen. Het geeft duidelijkheid 
en leidt tot proactieve acties. 
 

A. Willem wil stoppen met mopperen. In plaats van te 
mopperen gaat hij mogelijke oplossingen zoeken en 
meer communiceren met kantoor. 
 

B. Er wordt niet naar Willem geluisterd. Doordat Willem 
met oplossingen komt in plaats van alleen maar 
mopperen, wordt er eerder naar Willem geluisterd. 

 
C. Er moet met minder mensen meer werk worden 

verricht. Dit is een feit. Daar kan Willem niets aan 
veranderen. 

 

Tot slot 
 
De cirkel van invloed van Covey is een mooi model om je situatie te veranderen. 
Het is niet van buiten naar binnen veranderen, maar van binnen naar buiten. Je 
eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf in actie komen. Als je in de 
moppermodus blijft zitten gaan mensen om je heen lopen en gaan ze je ook niets 
meer vragen. Op het moment dat je resultaten laat zien en er dingen positief 
veranderen, word je serieus genomen en gaan mensen naar je luisteren.  
 
Willem heeft de 8 tips toegepast en zijn invloed vergroot. Hij wordt weer vaker bij overleg 

betrokken en hij wordt regelmatig om advies gevraagd. Hij voelt zich weer gewaardeerd. 

Hij wordt weer gehoord en gaat met meer plezier naar zijn werk.  

 
Willem heeft, net als Calimero, met zijn proactieve handelen zijn situatie beïnvloed 
zodat het gaat zoals hij het wil. En dan maakt het helemaal niet uit dat hij klein is 
en zij groot. 
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Wil je meer weten?  
 
Heb je nog vragen? Zijn er nog dingen niet duidelijk? Wil je meer verdieping over 
hoe je dit toe kunt passen in jouw praktijk? 
 
IMK Opleidingen verzorgt een breed scala aan opleidingen en trainingen op het 
gebied van Management & Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit. Ook coaching 
behoort tot de mogelijkheden of juist een maatwerk training voor jouw hele 
afdeling.  
 
Wie weet zie ik je bij een van de trainingen of individuele trajecten. Stuur gerust 
een e-mail al je vragen hebt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Pol 
 

 

 
 
Over IMK Opleidingen 
 
IMK Opleidingen is de beste praktijkgerichte opleider voor doorgegroeide 
vakmensen. In onze visie betekent talentontwikkeling meer dan het trainen van 
vaardigheden en het bijspijkeren van kennis. Door ook aan de slag te gaan met 
zelfvertrouwen, motivatie, zelfkennis en doorzettingsvermogen ontstaat meer grip 
op de functie. IMK Opleidingen biedt praktijkgerichte trainingen en opleidingen op 
het gebied van Management & Leiderschap, Persoonlijke Effectiviteit, 
Klantgerichtheid & Sales, HR Management en Medezeggenschap.  
 
Onze opleidingen en trainingen kenmerken zich vooral door een zeer praktische 
aanpak, waarbij de praktijksituaties van de deelnemers centraal staan, zodat ze 
het geleerde gelijk de volgende dag kunnen toepassen. Al onze trainingen kunt u 
ook op maat inzetten voor uw hele team of organisatie. 
 
Ervaar wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie. Neem contact op met onze 
studieadviseurs via 0172 – 42 34 56. 

 
 
  

https://www.imkopleidingen.nl/management/
https://www.imkopleidingen.nl/persoonlijke-effectiviteit-training/
mailto:studieadvies@imkopleidingen.nl
http://www.imkopleidingen.nl/
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Colofon 

 
IMK Opleidingen B.V.  
Henry Dunantweg 28 
2402 NR Alphen aan den Rijn 
 
0172 – 42 34 56 
studieadvies@imkopleidingen.nl 
 
Het gratis whitepaper: ‘De leidinggevende en het Calimero-effect’ is geschreven 
door Bert Pol en IMK Opleidingen. We hebben het boek ‘De zeven eigenschappen 
van effectief leiderschap’ van Stephen Covey gebruikt als bron. Uiteraard is 
‘Calimero’ en zijn uitspraak eigendom van Toni Pagot, de bedenker.  
 
Je bent vrij om deze whitepaper te delen met anderen, het digitaal door te sturen 
of het uit te printen. Het is toegestaan delen uit deze whitepaper te publiceren, 
mits de tekst wordt vergezeld van een correcte (klikbare) bronvermelding. 
Het is niet toegestaan deze whitepaper te verkopen aan derden.  


