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Eigenschap 1 - Wees pro-actief 

De gewoonte van het pro-actief zijn houdt in dat je je eigen keuzevrijheid erkent. Het is een 

gewoonte waarbij je ervan uitgaat dat verandering altijd van binnenuit komt. Pro-actief zijn betekent 

dat je actie onderneemt op zaken die binnen je invloed liggen om effectief te zijn in het leven. Het 

tegenovergestelde van pro-actief is reactief, actie wordt ondernomen puur op basis van wat er in de 

buitenwereld gebeurt en zaken die niet binnen je cirkel van invloed liggen hebben bepalen voor een 

groot deel hoe je handelt. 

Pro-actief zijn betekent meer dan alleen initiatief te nemen. Het betekent verantwoordelijkheid 

nemen voor je eigen leven. Het wordt gesteund op een besef dat ons handelen een functie is van wat 

wij kiezen en niet van onze omstandigheden. 

Acteren of reageren (bijlage 1) 

Een pro-actief iemand ‘acteert’ eerder dan dat hij reageert op de buitenwereld. Niet in de zin dat hij 

zich voordoet als een ander, maar op een zekere manier treedt hij wel op. Aan de andere kant, 

wanneer je alleen maar reageert op je omgeving dan wordt je eigenlijk ook een functie daarvan. Je 

leven wordt dan beheerst door externe omstandigheden. 

Onze houding en gedrag vloeit voort uit onze paradigma’s, het kader waardoor wij de wereld 

bekijken en de manier waarop wij dit opvatten. Ons taalgebruik is in grote mate een indicator voor in 

hoeverre wij onszelf zien als pro-actieve mensen.  

Reactief taalgebruik Proactief taalgebruik 

Ik kan er niets aan doen Ik kan andere alternatieven bekijken 

Zo ben ik nu eenmaal Ik kan kiezen voor een andere aanpak 

Ik wordt daar zo kwaad van! Ik laat me niet leiden door mijn woede 

Hij / zij neemt al mijn tijd in beslag Ik kies ervoor mijn tijd anders te besteden 

Hij wil gewoon niet meewerken. Ik kan uitleggen waarom dit belangrijk is of een 
ander alternatief zoeken 

Ik moet… Ik wil… 

 

Met reactieve taal stel je jezelf als het ware vrij van je verantwoordelijkheden. “Zo ben ik nu 

eenmaal”, het achterliggende paradigma hiervoor is: “Ik kan niet veranderen hoe ik handel”. “Ik 

wordt daar zo kwaad van!”, “Mijn emoties worden beheerst door iets / iemand anders”. “Ik moet 

deze opdracht doen”, “Iets of iemand dwingt mij om deze opdracht te doen, ik ben niet vrij om te 

kiezen”.  

Het gevaar van reactief taalgebruik is dat het een self-fulfilling prophecy kan worden. De reactieve 

denkwijze die erachter ligt wordt steeds sterker en mensen gaan op zoek naar bewijzen om het te 

ondersteunen. Externe factoren, andere mensen, omstandigheden, zelfs de sterren worden de 

verantwoordelijke voor situaties die zelf gecreëerd worden. 

Stimulus en respons 

Mensen onderscheiden zich door dieren door een aantal unieke talenten. Als eerste heb je als mens 

het vermogen van zelfbewustzijn. We zijn ons bewust van wat van wat we doen, wat we zeggen en 

wat we denken. Naast dat we ons bewust zijn van onze omgeving zijn we in staat om ons 
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In het boek schrijft Covey ook over het verhaal van Viktor Frankl. Een Joodse man die ten tijde 

van de tweede wereldoorlog door de Nazi’s gevangen werd genomen en naar een 

concentratiekamp gestuurd. Hier maakte hij waarlijk verschrikkelijke dingen mee. Op zijn zus na 

is zijn familie omgekomen in het concentratiekamp. Zelf werd hij gemarteld en vernederd. Ook 

zijn leven was allesbehalve zeker. Zoals het verhaal gaat is Frankl zich tijdens dat hij naakt en 

alleen in een kleine kamer bevond, bewust geworden van wat hij later noemde “De laatste 

vrijheid van mensen”. De laatste vrijheid die de Nazi’s hem niet konden afnemen. Ze konden 

met zijn omgeving en met zijn lichaam alles doen maar Frankl zelf was een bewust wezen wie 

van een afstand zijn betrekking hierin kon waarnemen. Zijn elementaire identiteit bleef intact. 

Hij kon voor zichzelf beslissen welke invloed dit alles op hem had. Tussen wat hem overkwam, 

de stimulus en zijn reactie hierop, had hij de vrijheid, de kracht om zijn reactie te kiezen. 

Tijdens deze beproeving kon hij zich voorstellen in verschillende omstandigheden, zo leerde hij 

bijvoorbeeld zijn studenten de lessen die hij opdeed tijdens deze kwelling. Door mentale, 

emotionele en morele disciplines, gebruik makende van zijn geheugen en verbeelding oefende 

hij deze prille vrijheid die groter en groter werd. Totdat hij op een gegeven moment meer 

vrijheid had dan de mensen die hem gevangen hielden. Deze mensen hadden weliswaar meer 

bewegingsvrijheid, meer opties om uit te kiezen in hun omgeving, maar hij had meer vrijheid, 

een groter vermogen om zijn keuzes uit te oefenen. Hij werd een inspiratie voor anderen, zelfs 

voor sommige van de bewakers. Hij hielp anderen zingeving te vinden tijdens de beproeving en 

waardigheid in hun bestaan in gevangenschap. 

 

voorstellingen te maken van hoe de omgeving zou kunnen zijn, het vermogen van creatieve 

verbeelding. Onafhankelijk van de buitenwereld kunnen wij onze acties bepalen en we hebben een 

gevoel voor wat juist en verkeerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkel van invloed 

Een andere benadering om te bepalen hoe pro-actief wij zijn is om te kijken naar waar het meeste 

tijd en energie in wordt gestoken. Iedereen is wel betrokken bij een aantal dingen, een gezin, een 

Figuur 1: Pro-actief model © Covey, 1989 

Citaat 1: Viktor Frankl © Covey, 1989 
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bedrijf, een studie, maatschappij en politiek. Nu zijn er sommige dingen hierin waar je een invloed op 

kunt uitoefenen, maar er zijn ook dingen die buiten je invloed liggen. 

Al deze dingen bij elkaar zou je je cirkel van betrokkenheid kunnen noemen. Alle dingen waar je 

invloed op kunt uitoefenen liggen binnenin in de kleinere cirkel van invloed. De mate van hoe 

effectief je bent wordt bepaald door hoeveel je handelt op zaken die binnen je cirkel van invloed 

liggen. Om hierop je tijd en energie te richten is een pro-actieve focus, met deze energie vergroot je 

je cirkel van invloed. 

Figuur 2: Cirkel van invloed © Covey, 1989 

 

Figuur 3: Pro-actieve focus 

 

Het tegenovergestelde geldt evenwel. Wanneer je moeite stopt in zaken die je niet kunt 

beïnvloeden, zoals de zwaktes van anderen, bepaalde problemen in de omgeving en andere zaken 

waar je geen controle over hebt, wordt de cirkel van invloed kleiner. Het leidt veelal tot reactief 
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taalgebruik, slachtoffer-denken en conflict. Hiermee stel je je omgeving in staat om jouw acties te 

domineren. Wanneer je baas op werk bijvoorbeeld zaken nalaat zoals het opstellen van een 

functieomschrijving waar je nu al drie maal om gevraagd hebt. Binnen je cirkel van betrokkenheid ligt 

het gedrag dat deze persoon vertoont. Om het aan je baas te vragen is niet voldoende. Je kunt 

hierover gefrustreerd raken, deze frustratie kun je uiten bij je collega’s, bij je vrienden. Maar terwijl 

je je baas in dit slechte daglicht aan het zetten bent, ben je niet bezig met het probleem op te lossen 

waar je in de eerste instantie gefrustreerd over bent. Mogelijk zaag je zelfs de poten onder je eigen 

stoel weg doordat je hiermee het vertrouwen van anderen beschadigt. Wat ligt wel binnen je 

invloed, waarmee dit probleem kan worden opgelost? Dat kunnen verschillende dingen zijn, een 

aangetekende brief sturen, of een klacht indienen bij de ondernemingsraad. Voor veel zaken volstaat 

het al om een goed gesprek aan te gaan en openlijk te vertellen wat voor jou het belang erbij is dat 

de ander meewerkt. 

Figuur 4: Reactieve focus 

 

Nu kan helaas natuurlijk niet alles worden opgelost met een goed gesprek, soms zelfs niet met 

drastischer maatregelen. Er zijn problemen waarvan de oplossing soms geheel buiten onze invloed 

ligt. De trein komt te laat terwijl je naar een belangrijke meeting wilt (tot twee maal aan toe 

aangezien je bij een belangrijke meeting altijd een trein eerder pakt), door een economische crisis is 

de vraag uit je markt compleet verdwenen, of je ouders gaan uit elkaar. Het gezegde: “Vind de rust 

om te accepteren wat niet te veranderen is, de kracht om te veranderen wat je niet kunt accepteren 

en de wijsheid om het verschil hierin te ontdekken”, krijgt nu nog meer betekenis. 

Het uiteinde van de stok 

Covey gebruikt een metafoor om de aard van principes aan te duiden. Alhoewel wij vrij zijn om te 

kiezen welke acties wij ondernemen, kunnen we niet kiezen welke consequenties deze acties 

hebben. Ofwel, Je kunt niet kiezen welke uitwerking jouw handelen heeft. Natuurlijk maak je meestal 

niet een beslissing niet zonder de mogelijke consequenties af te wegen. Maar òf je acties ook precies 

de gevolgen hebben die je wenst, dat ligt in de cirkel van betrokkenheid. Dit wordt bepaald door 

wetmatigheid van de natuur. We kunnen kiezen om voor een rijdende trein te gaan staan, maar we 
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kunnen niet kiezen wat er gebeurt als we worden aangereden door de trein. We kunnen ervoor 

kiezen om oneerlijk zaken te doen en alhoewel de gevolgen op sociaal gebied verschillend zijn 

afhangende van of we betrapt worden, de consequentie dat het heeft op ons karakter staat vast. 

Door in harmonie te handelen met deze natuurlijke wetmatigheden, of principes, creëren wij 

positieve gevolgen en door deze principes geweld aan te doen creëren we negatieve consequenties. 

We zijn vrij om onze acties te bepalen, maar daarmee kiezen we ook de bijbehorende consequentie. 

“Wanneer je het ene eind van de stok oppakken, pakken we ook het andere uiteinde op”. 

Beloftes 

De beste manier om je focus te richten op je cirkel van invloed is door beloftes te maken en te 

houden. Beiden beloftes die je jezelf stelt en anderen. Iedereen weet hoe makkelijk het is om een 

nieuwjaars-voornemens te stellen, maar op 3 januari houden we het dikwijls weer voor gezien. Maar 

heeft het niet iets absurds om het wel beter te weten, maar het niet beter te doen? 

Nu hoeft het gelukkig niet nieuwjaar te zijn om voornemens te kunnen stellen, dit kunnen we op 

ieder moment van de dag doen. Het is het beste om te beginnen met een kleine belofte. Als het je 

doel is om af te vallen, bedenk dan iets wat je jezelf kunt beloven en waar je je aan kunt houden. 

Beloof jezelf bijvoorbeeld om iedere dag meer water te drinken en ongezonde dranken te mijden. Als 

je besluit dat je meer assertief wilt zijn, bedenk dan vooraf een situatie waarin het niet al te moeilijk 

zou zijn om assertief te zijn, (bijvoorbeeld iemand belt je met een klein verzoek dat je niet wilt of 

kunt inwilligen). Als de situatie zich voordoet, doe het dan zoals je het bedacht hebt. 

We zijn door bewustzijn en creatieve verbeelding in staat om ons te bedenken hoe wij onze talenten 

verder willen ontwikkelen en op welke gebieden wij ons zouden willen verbeteren. Deze aanpak is 

altijd een aanpak van het zijn. “Ik wil een betere vriend zijn…” “Ik wil een goede student zijn…” “Ik wil 

zinvol bezig zijn…” Het is erg bemoedigend om te beseffen dat je zelf kunt bepalen wie je bent en het 

is ook iets wat binnen je cirkel van invloed ligt om te zijn wie je wilt zijn.  

Daarbuiten, is het een kwestie van hebben. Als je kijkt naar de volgende zinnen wordt dit duidelijker. 

“Had ik mijn huis maar afbetaald…” 

“Als ik nou niet zo’n dictator als baas had…” 

“Had ik maar een geduldiger vriend / vriendin…” 

“Als ik nou mijn diploma had…” 

Als het gaat om hebben, dan is het dus iets in de omgeving dat ontbreekt. Het is dus iets dat buiten je 

invloed ligt dat bepaalt welke handelingen je wel of niet doet. Het is heel wat anders om te zeggen 

dat het wel binnen je invloed ligt om je omstandigheden te verbeteren dan om het probleem neer te 

leggen bij anderen, of bij conditionering (zo ben ik), of bij omstandigheden. Maar we hebben altijd 

zelf de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze eigen levens en voor wie wij zijn.  
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Eigenschap 2 - Begin met het einde in gedachten 

Welke dingen zijn vandaag belangrijk voor jou die dat over 50 jaar nog zullen zijn? Welk verschil zou 

je willen maken in de wereld? Waar ben ik uitzonderlijk goed in? Hoe kan ik dit gebruiken? Dit zijn 

vragen die aanmoedigen om op zoek te gaan naar een doel. Kleinere doelen zoals het lezen van een 

boek, grotere doelen zoals het afronden van een studie, maar ook heel grote doelen die bepalend 

zijn voor heel je leven.  

Beginnen met het eind in gedachten 

De basis van habit twee is letterlijk om het eind in gedachten te houden. Door een visualisatie 

oefening laat Covey je de vraag stellen: “Wat verlang je dat geliefden zullen zeggen wanneer ze 

afscheid van je nemen op je begrafenis”. Het antwoord hierop, dat zijn je diepe fundamentele 

waarden die diep van binnen jouw persoonlijke begeleiding zijn. 

In de hoogste vorm houdt de tweede eigenschap in dat je met alles wat je doet deze waarden 

gebruikt als referentiekader. Dat wil zeggen alles wat je doet, nu, vandaag, morgen wordt bekeken 

vanuit het geheel. Door deze waarden duidelijk in gedachten te houden vergewis je je ervan dat alles 

wat je doet, er ook echt toe doet en dat het op een zinvolle manier bijdraagt aan de visie die jij hebt 

over je leven in zijn geheel. 

Alles wordt tweemaal gecreëerd 

Ook fundamenteel voor de tweede eigenschap is dat er van alles twee creaties zijn, eerst de mentale 

en dan de fysieke creatie. Wanneer je een huis bouwt maak je eerst een ontwerp voordat je ook 

maar één spijker op zijn plaats slaat. Ieder detail van het huis wordt in een ontwerp gezet en pas als 

je een helder beeld hebt van wat je gaat bouwen ga je aan de slag met bouwen. Iedere dag wanneer 

je naar de bouwplaats gaat pak je de blauwdruk erbij om de activiteiten van de dag te bepalen. De 

vuistregel hierachter is “Twee keer meten, één keer zagen”. 

Het kan mis gaan wanneer de eerste creatie wordt overgeslagen. Met het hiervoor genoemde 

voorbeeld zou je kunnen kiezen om gelijk aan de slag te gaan. Maar wat als je tijdens het bouwen 

erachter komt dat je budget op is, de huiskamer je toch niet bevalt of de fundering op de verkeerde 

plek stort? Uiteindelijk kost dit huis je misschien wel dubbel zo veel als je gedacht had, als het al af 

komt. Het kan ook mis gaan met de eerste creatie. In het bedrijfsleven is dat vaak het geval. Er is 

bijvoorbeeld geen of slecht marktonderzoek gedaan of de begroting is te optimistisch opgesteld. 

Zolang de verantwoordelijkheid wordt genomen voor beide creaties worden de grenzen van de cirkel 

van invloed verlegd.  

Leiderschap en management 

Het verschil tussen leiderschap en management is hetzelfde als het verschil tussen effectief en 

efficiënt. Covey stelt tevens dat leiderschap de eerste creatie is, management de tweede en dat 

leiderschap vóór management komt. Management is jezelf de vraag stellen: “Hoe kan ik dit het beste 

voor elkaar krijgen?” Met leiderschap stel je jezelf de vraag: “Welke dingen wil ik voor elkaar 

krijgen?” Wanneer je in Amsterdam rijdt en navigeert met een wegenkaart van Groningen, dan kun 

je nog zo goed navigeren, maar je gaat niet op de gewenste bestemming komen. 
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Om een doel na te streven en daarbij een bestemming en een koers te hebben is echt initiatief te 

nemen en te ‘acteren’ op je omgeving en daarmee de cirkel van invloed te vergroten. Vallen één van 

deze twee dingen weg dan zijn de handelingen die je doet slechts een functie van je omgeving. Stel je 

voor dat je aanvoerder bent van een slagschip. Uitstekende stuurmanskunst heb je aan boord en het 

schip vaart feilloos door weer en wind. Maar je hebt geen bestemming vastgesteld, ofwel, er is geen 

eerste creatie. Het schip is in principe nog steeds stuurloos, de stuurman wil wat halen bij het 

tankstation, de volgende dag vaart hij even langs zijn tante die aan de kust van Italië woont. Maar het 

omgekeerde geldt ook, de bestemming is glashelder, doch de stuurmanskunst laat te wensen over. 

Het schip vaart nu waar het weer het naartoe stuurt. 

Je eigen script 

Ieder mens heeft bepaalde ‘scripts’ die hij heeft aangeleerd in de loop van zijn leven. Ze worden 

aangeleerd tijdens alle stadia van het leven en voornamelijk tijdens de jeugdjaren. Vele scripts die 

worden gevolgd, sommigen eeuwenoud, zijn ineffectief doordat ze verouderd zijn of simpelweg niet 

gebaseerd op geldige principes. 

Mensen hebben het vermogen van zelfbewustzijn waar de eerste gewoonte, pro-actief zijn uit 

voortkomt. Men kan bovendien creatieve verbeelding gebruiken om een voorstelling te maken van 

iets wat niet aangeraakt kan worden en geen gewicht draagt. Door deze twee dingen samen met 

diepe begeidende waardes is de mens ertoe in staat om zijn eigen scripts te schrijven. Wanneer wij 

pro-actief zijn en ons zelfbewustzijn groeit, komen we al snel oog in oog met onze eigen ineffectieve 

scripts die wellicht diepgewortelde gewoontes zijn geworden. Scripts die niets te maken hebben met 

de waardes waar wij voor staan. Stel je voor dat je een ouder bent en vaak uitvalt tegen je kinderen. 

Ze doen iets wat je niet aanstaat en je voelt het al borrelen. Je voelt je spieren aanspannen en je 

maag krimpt samen. Je maakt je klaar voor de strijd. Hierbij ligt je focus op veranderen van het 

gedrag van je kinderen op korte termijn, dus je probeert de slag te winnen, niet de oorlog. Je haalt de 

ammunitie erbij, je bent groter, je hebt autoriteit en je schreeuwt, intimideert en straft. Je win en je 

staat tussen de puinhoop van gebroken relaties terwijl je kinderen naar buiten toe meegaand zijn 

maar van binnen rebels. Gevoelens die later naar buiten komen in akelijker vormen. 

Er zullen maar weinig mensen zijn die later tijdens hun laatste momenten wensen dat zij maar wat 

harder waren geweest tegen hun kinderen. De meesten zullen willen terugdenken aan mooie 

momenten die ze met hun kinderen hebben kunnen delen. Tijden waarin ze een steun, een trainer, 

een leraar en een vriend konden zijn. En tijden die hun kinderen ook zal vervullen van voldoening als 

zij eraan terugdenken. Dat is omdat ze van hun kinderen houden en waarde hechten aan hun rol als 

ouder, maar ook een persoon die niet perfect is en soms dingen doet die niet precies in harmonie 

zijn met hun diepste waardes. Het beginnen met het einde in gedachten houdt in dat je waarde 

hecht aan de rollen in je leven. De omstandigheden kunnen dan slecht zijn en emoties moeilijk, maar 

je maakt keuzes gebaseerd op je diepste waardes en je bent pro-actief. 
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Eigenschap 3 - Belangrijke dingen eerst 

Waar eigenschap twee gaat over persoonlijk leiderschap gaat eigenschap drie over persoonlijk 

management. Als het hierover gaat, gaat het al snel over plannen en indelen. Er zijn vier dominante 

generaties van tijdsmanagement. De eerste is het creëren van lijstjes en overzichten zoals de to-do 

lijstjes en de plakbriefjes met afspraken. Het is beter dan geen tijdsmanagement, maar het biedt 

geen vooruitzicht en het is niet altijd even secuur. De tweede is om alle activiteiten en afspraken vast 

te leggen in een gestructureerde planning. Hiermee toon je al snel een zekere continuïteit en 

consequentheid met afspraken. Waar het hier echter aan ontbreekt is dat deze methode de 

omgeving al snel toelaat te bepalen wat je prioriteiten zijn. De derde generatie bouwt verder op de 

tweede en het omvat ook het prioriteiten vaststellen aan activiteiten en creëren van ingewikkelde 

systemen om aan verplichtingen te voldoen. Waar de eerste generatie weinig structuur biedt en veel 

vrijheid, kan de derde generatie van tijdsmanagement juist benauwend overkomen. 

Tijdsmanagement matrix (bijlage 2) 

De vierde generatie tijdsmanagement van Covey heeft niet dringendheid, maar belangrijkheid als 

uitgangspunt. Waar tijdsmanagement doorgaans ook gaat over dingen en tijd gaat de vierde 

generatie over mensen en resultaten. 

Er zijn twee factoren die een activiteit kunnen definiëren en dat zijn urgentie en belangrijkheid. 

Urgente zaken zijn zaken die nu onze aandacht vragen, zaken die echt aandringen. Doorgaans kan 

men het niet laten om een telefoon die overgaat met rust te laten. Tijdens de voorbereiding van een 

presentatie, het bereiden van een vijf-gangenmenu of een ontspannen dag in het park kan de 

telefoon gaan en er wordt toch opgenomen. Vaak zijn urgente zaken leuk om op te pikken, makkelijk 

op te lossen problemen, handzame crisisjes, maar vaak zijn ze ook niet belangrijk. Belangrijke zaken 

gaan over echte resultaten. Dit zijn zaken die bijdragen aan waarden die voor jou belangrijk zijn, je 

hoge prioriteit doelen. Hiermee rekening houdend kan de onderstaande matrix opgemaakt worden. 

Tabel 1: Tijdsmanagement matrix © Covey 1989 

 Dringend Niet-dringend 

 

B
el

an
gr

ijk
 

Kwadrant I activiteiten: 
- Crisissen 
- Belagrijke problemen 
- Projecten met deadline 
- Een brandend gebouw ontruimen 

Kwadrant II activiteiten: 
- Relaties opbouwen 
- Nieuwe kansen oppikken 
- Voorbereidingen 
- Recreatie 
- Voorzorgsmaatregelen 

 

N
ie

t 
b

el
an

gr
ij

k 

Kwadrant III activiteiten: 
- Interrupties 
- Bepaalde berichten / telefoontjes 
- ‘Zogenaamde’ crisissen 
- Populaire activiteiten 

Kwadrant IV activiteiten: 
- Bepaalde berichten, telefoontjes 
- Onnodig tijdrovende activiteiten 
- Vluchtactiviteiten (studie-

ontwijkend gedrag) 
-  

 

Het is verleidelijk om gedreven te worden door urgentie. Veel mensen besteden het grotere deel van 

hun tijd in met activiteiten uit kwadrant I en III. Dringende, niet-belangrijke zaken komen bovendien 
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vaak over als dringende maar belangrijke zaken. Maar vaak zijn deze alleen maar gebaseerd op de 

prioriteiten en verwachtingen van anderen en op een zekere manier voer je zo een andermans 

agenda uit. Mensen die het grootste deel van hun tijd besteden in kwadrant III en IV leiden levens 

waarin ze geen verantwoordelijkheden kunnen dragen, het belangrijke wordt immers genegeerd.  

Het vergt een pro-actieve aanpak om je grootste deel van je tijd in kwadrant I en kwadrant II zaken te 

besteden. Simpelweg omdat ze niet belangrijk zijn, ze dragen niet bij aan je doelstellingen. Ook 

komen er minder belangrijke-urgente zaken voor wanneer men zich meer concentreert op het 

belangrijke niet-urgente.  

Wanneer je spreekt over weinig moeite, veel effect zijn kwadrant II activiteiten de meest logische 

activiteiten om te volgen. Deze zijn de echte ‘hefbomen’ waarmee resultaten worden gecreëerd die 

nog meer opleveren dan de 

moeite die je erin hebt 

gestoken. Bijvoorbeeld 

wanneer je een verkoper 

bent, je krijgt een aanvraag 

binnen van een nieuwe klant. 

Je zult een offerte voor ze opstellen. Nou, zo gezegd zo gedaan en op de dag waarop je hebt 

afgesproken de offerte op te leveren, pak je de offerte erbij die je eerder bij een soortgelijke klant 

hebt gebruikt. Je wijzigt de gegevens van de klant, geeft het een nieuw kleurtje en doet ‘m op de bus 

(bij wijze van). Nu haal je wellicht de klant binnen, maar wel met kans dat er nog zaken overblijven 

om te overleggen. Wellicht mis je wel een zeer lucratieve verkoopkans doordat je niet een extra uur 

hebt genomen om je te verdiepen in wie deze klant echt is en wat hij echt wil (een kwadrant II 

activiteit). Je input is misschien 1 en je resultaat 2, maar wellicht had je input 2 kunnen zijn en je 

resultaat 20!  

Integriteit op het moment van keuze 

Tijd om te besteden in kwadrant II moet altijd vrijgemaakt worden in kwadranten III en IV. De 

dringende en belangrijke zaken kun je sowieso niet negeren, maar het kost een flinke dosis initiatief 

om aan de slag te gaan met kwadrant II zaken. Het gaat om ‘nee’ zeggen tegen de onbelangrijke 

zaken en dat kan alleen als er een sterker ‘ja’ van binnen roept. In andere woorden, je kunt alleen 

‘nee’ zeggen tegen “Vrouwen op zoek naar zichzelf in de jungle” op TV te kijken wanneer je echt 

beseft dat het voorbereiden van die presentatie zoveel belangrijker is. Dit besef koppelt weer terug 

op de tweede eigenschap, het eind in gedachten te houden.  

Het is bovendien niet altijd makkelijk om het goede te scheiden van het beste. Kansen kunnen zich 

aandienen die absoluut geweldig zijn maar toch in de weg staan van wat je beschouwd als 

buitengewoon belangrijk. Houdt in gedachten dat je altijd wel ergens ‘nee’ tegen zegt en als het niet 

tegen de overduidelijke urgente zaken in je leven is dan is het waarschijnlijk tegen de buitengewoon 

belangrijke dingen. 

Wekelijks organiseren 

De echte kracht van de vierde generatie van tijdsmanagement ligt ‘m erin dat je waardes kunnen 

worden vertaald naar een planning. Hiermee zijn je activiteiten meer dan een reactie op wat om je 

heen gebeurt, maar je acteert er ook mee op de buitenwereld.  

Figuur 5: Hefboom 
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Het is aangeraden om het perspectief van een week aan te houden omdat het nog wel een hele 

‘eenheid’ is waar je tot op aardig detail op vooruit kunt kijken. Wekelijks organiseren op basis van 

prioriteiten omhelst de volgende kernactiviteiten. 

1 Identificeren van rollen (bijlage 3) 

Als eerste bepaal je in welke rollen je doelen wilt opstellen. Je kunt hierin gewoon opschrijven wat in 

je opkomt. Bijvoorbeeld als je een baan hebt als verkoopmedewerker dan kun je ‘verkoper’ als rol 

beschouwen, of als je Commerciële Economie studeert dan kun je ‘Student Commerciele Economie’ 

opschrijven. Schrijf simpelweg de rollen op waar je de komende week tijd in denkt te gaan besteden.  

2 Selecteren van doelen (bijlage 3) 

Vervolgens stel je twee belangrijke resultaten vast die je voor ieder van deze rollen wilt vervullen de 

volgende week. Als het goed is zijn dit voornamelijk typische kwadrant II doelstellingen. Terwijl je je 

doelen opstelt voel je al snel aan of deze overeen komen met wat je beschouwt als jouw waardes en 

welke doelen dus echt belangrijk zijn voor jou. 

3 Een schema opstellen 

Nu stel je een tijd vast in je planner om aan deze doelstelling te werken. Deze planner kan een vel 

papier zijn, of eventueel een van de veelgebruikte hulpmiddelen van Google of Microsoft. Als het 

maar toestaat om de week als eenheid te gebruiken. Als je bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat je tijd 

wilt besteden om een presentatie te repeteren zou je een dag voordat de presentatie gepland staat 

twee uur kunnen inplannen. Als je als doel stelt om fysiek fitter te worden, dan zou je kunnen kiezen 

om iedere week drie uur vrij te maken. Mogelijk heb je doelen die alleen te behalen zijn tussen 9 en 5 

of wanneer een ander ook tijd kan vrijmaken. Hier komt het voordeel van wekelijks plannen ook 

goed naar voren. 

4 Dagelijks aanpassen 

Het wekelijks organiseren gaat er niet om om een planning vast te stellen en je daarin vast te bijten. 

Je stelt wel prioriteiten vast voor een dag en legt je toe om hier de nodige tijd aan te besteden. Maar 

het blijft belangrijk om iedere dag aan te passen waar nodig, prioriteiten te stellen en te anticiperen 

op onverwachtse gebeurtenissen.  

Uiteindelijk gaat het erom het uiterst belangrijke voor het belangrijke of niet belangrijke te laten 

gaan op het moment van keuze. Uiterst belangrijk is dat wat je op een moment van vooruit kijken en 

van diep nadenken beschouwt als waardevol. Ofwel in de computer metafoor van Covey, eigenschap 

1 zegt: “Je bent de programmeur”, eigenschap 2 zegt: “Schrijf het programma” en eigenschap 3 zegt: 

”Voer het programma uit”. 

Effectief delegeren 

Taken delegeer in principe aan anderen wanneer je meer effectief wilt zijn. Maar omdat het vaak niet 

lonend lijkt te delegeren doen we dit niet, omdat we het gevoel hebben dat het teveel tijd en moeite 

kost en we het dan net zo goed zelf kunnen doen. Toch is effectief delegeren een van de beste 

hefbomen die je maar kunt hebben. Covey schrijft over twee manieren van delegeren, namelijk 

delegeren op basis van rentmeesterschap en delegeren op basis van klusjes opknappen.  
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De gedachte achter het delegeren op basis van klusjes opknappen is dat je als manager constant 

zegt, ‘regel dit’, ‘maak dat’ en ‘doe zo-en-zo’. Het is een zeer veel voorkomende vorm van managen. 

Je wordt op een klus gestuurd en de baas vraagt je om de dag of het wel goed gaat en of het al 

gereed is. En op deze manier kost het inderdaad erg veel werk om te delegeren. Bovendien heeft 

deze vorm van managen ook als bijwerking dat wanneer het eenmaal enigszins draait, dit ook een 

negatief effect heeft op de creativiteit en het initiatief van anderen. ‘Als ik maar gewoon doe wat mij 

gevraagd wordt kan mij niets verweten worden’. De manager bepaalt de methodes en neemt zo de 

verantwoordelijkheid af van de persoon aan wie gedelegeerd wordt. 

Wat Covey delegeren op basis van rentmeesterschap noemt heeft juist dat de verantwoordelijkheid 

van het eindresultaat aan een ander gegeven wordt. En in plaats van dat het is gebaseerd op 

methodes is dit gebaseerd op resultaten. Het vergt wederzijds begrip bij beiden partijen en 

toewijding wat betreft het helder krijgen van verwachtingen in vijf gebieden. 

Gewenst resultaat 

Het eindresultaat moet beiden partijen helder voor ogen staan. Het is vertaald naar een product of 

situatie die in de toekomst zal bestaan door de inzet van de ander. Hier wordt gefocust op het wat en 

niet op het hoe, of methoden. Vraag om terugkoppeling, verklaar specifiek hoe de gewenste 

resultaten eruit zullen zien en wanneer dit gereed moet zijn 

Richtlijnen 

Het moeten er zo weinig mogelijk zijn en ze moeten vooral bestaan uit dont’s. Hiervoor is inzicht 

nodig in de valkuilen en de risico’s. Zorg dat er geen aanzienlijke restricties bestaan want het is niet 

de bedoeling om terug te vallen op delegatie op basis van methodes. Het positieve effect dat je wilt 

bereiken met rentmeesterschap delegatie vermindert rap wanneer dit gebeurt. Het is echter niet 

nodig om het wiel opnieuw uit te vinden en wees eerlijk en open over de valkuilen die er zijn. Vertel 

mensen niet wat ze moeten doen, maar vertel ze wel wat ze niet moeten doen. 

Beschikbare middelen 

Alle beschikbare menselijke, financiele en technische middelen worden tot in detail vastgesteld. 

Vervolgens worden ze ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld. 

Verantwoording 

Definiëer de specifieke tijden waarop verantwoording plaats vindt. Er wordt vastgelegd wat de 

normen van prestatie zijn en wat precies zal worden geëvalueerd. 

Consequenties 

De goede en slechte consequenties die kunnen voortkomen van het wel of niet opleveren van het 

gewenste resultaat worden besproken. Ook hier is open- en eerlijkheid essentieel, dit kan de pay-off 

of juist de sanctie zijn. Naast de ‘kunstmatige’ consequenties (beloningen, sancties), worden ook de 

natuurlijke consequenties besproken. Bijvoorbeeld: “Dit product zal bijdragen aan een goede 

werking van dit systeem, maar indien het niet voldoet aan wat we hebben afgesproken zal dit 

systeem helemaal niet kunnen werken”. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Pro-actief taalgebruik 

Geef van ieder van deze uitspraken aan of ze pro-actief of reactief zijn. 

 Pro-actief Reactief 

Dat staan ze toch niet toe.   

Ik wil onze afspraak afzeggen.   

Wat een rotprogramma!   

Van haar gedrag wordt ik kortaf.   

Ik moet wel.   

Je hebt mijn dag verpest.   

Ik wil promotie maken.   

Ik heb het te druk met al die post.   

Ik kies ervoor om met je mee te gaan hierin.   

Ik ga niet lid worden van die stomme club.   

Heb je het weer gezien? Ik ga nu niet naar buiten.   

Kijk waar je loopt klootak!   

Ik vergeef je.   

Ik heb de toets eens bekeken, ik denk dat u misschien een 
fout gemaakt heeft. 

  

U gaf me net een gele kaart en nu hebben we de wedstrijd 
verloren. 
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Bijlage 2 Tijdsmanagement matrix 

 

Denk na over de activiteiten die je regelmatig doet en zet ze in het bijbehorende kwadrant. 

 

Tabel 2: Tijdsmanagement matrix © Covey 1989 

 Dringend Niet-dringend 

 

B
el

an
gr

ijk
 

Kwadrant I activiteiten: Kwadrant II activiteiten: 

 

N
ie

t-
b

e
la

n
gr

ijk
 Kwadrant III activiteiten: Kwadrant IV activiteiten: 

 

Denk nu na over de activiteiten waarvan je weet dat ze op dit moment een enorm positief effect 

zullen hebben op je effectiviteit en zet ze in de bijbehorende kwadranten. 

 

 Dringend Niet-dringend 

 

B
el

an
gr

ijk
 

Kwadrant I activiteiten: Kwadrant II activiteiten: 

 

N
ie

t-
b

el
an

gr
ijk

 Kwadrant III activiteiten: Kwadrant IV activiteiten: 
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Bijlage 3 Rollen en doelen 

 

Tabel 3: Rollen en doelen © Covey, 1989 

 

Rollen Doelen 
 
 

 

 

 

Individueel 
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