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OEFENING 1 
HOE REAGEER JIJ ALS JE UIT JE COMFORTZONE WORDT GEHAALD?
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Je gaat 2 oefeningen maken die horen bij module 4.

We gaan kijken hoe de wereld er vandaag de dag
uitziet en welke uitdagingen jij tegenkomt.

Als alle situaties constant veranderen en jij in staat
bent je eigen gedrag te veranderen, dan kun jij ook
je spreekangst omzetten in ‘ander’ gedrag! 
Gedrag dat jou niet meer belemmert!

Wees je bewust hiervan. Met deze kennis kun je je
reactie herkennen, jezelf eroverheen zetten en
daadwerkelijk je gedrag gaan veranderen. 
Je gaat nu een oefening maken om je bewustzijn te
vergroten.

1. Wanneer werd jij voor het laatst uit je comfortzone gehaald? 

Kun je de situatie beschrijven? (bijvoorbeeld: ik kreeg onverwachts het woord en
diende me onvoorbereid voor te stellen aan een nieuwe collega)



schrik ik en vind het bij voorbaat geen goed idee

ga ik flauwe grappen maken

trek ik me terug uit de situatie

klap ik dicht

voel ik me snel persoonlijk aangesproken

denk ik: het zal mijn tijd wel duren

weiger ik bepaalde dingen te doen

word ik luidruchtig

word ik heel stil

doe ik of ik het beter weet en zoek ik naar argumenten om het

idee/voorstel te blokkeren

stop ik met luisteren

maak ik de ander belachelijk

zoek ik bondgenoten om mijn gedrag te rechtvaardigen

Of reageer ik anders (vul aan)
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2. Als ik uit mijn comfortzone word gehaald dan:



Je gaat een soortgelijke oefening doen als in les 1 (welke kwaliteiten maken jou
uniek) en je gaat nogmaals naar je kwaliteiten kijken maar dan nu in een
zakelijke setting, je werkomgeving of je studieomgeving. Vraag ditmaal vier
(nog) onbekende collega’s, zakenpartners of medestudenten om hun feedback. 

Bereid weer een kort verhaal voor waarin jij vertelt over wat je hebt ontdekt over
je kwaliteiten en wat voor feedback uit je omgeving verrassend voor je was. Zorg
ervoor dat je minstens 1 compliment dat je hebt gekregen kunt noemen. 

Vertel ook hoe het voor je was om dit te vragen aan mensen die je niet zo goed
‘kent’. 

Print het formulier op de volgende pagina en laat het door minstens vier mensen
uit je zakelijke omgeving invullen. Kies collega’s en zakenpartners uit die je (nog)
niet zo goed kent.

*je kunt bovenstaande oefening ook met een dierbare invullen, iemand die je
volledig vertrouwt als je dit een lastige oefening vindt. Vraag hem of haar hoe jij
reageert. Komt dit overeen met jouw bevindingen? 

Doel van deze oefening: jezelf een stapje voor zijn: jezelf ontwikkelen betekent per
definitie dat je uit je comfortzone wordt gehaald. Als jij weet hoe jij reageert kun je
deze kennis gebruiken om je reactie te herkennen, om te buigen en te
veranderen ! Je bent je bewust van je gedrag en kunt er naar gaan handelen.

OEFENING
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1. Wat vind je mijn beste kwaliteiten? Noem er minimaal 4.

Kun je aangeven wanneer ik deze kwaliteiten laat zien?

Kun je aangeven waarom jij deze kwaliteiten waardeert?

2. Welke zaken vragen om verdere ontwikkeling?

3. Waar zou ik (meer) trots op mogen zijn?

Ingevuld door: 

Datum: 
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