
Teveel op Buiten gericht zijn kan bijv. stress op leveren, omdat je vindt dat je constant er

op uit moet gaan. Er is te weinig uitnodiging, omdat bijvoorbeeld je Binnen- of je

Bovenrelatie niet op orde is.

Teveel op Binnen gericht zijn, kan betekenen dat je liever niet de uitdaging aangaat om

naar Buiten te gaan. Hierdoor is het heel gezellig, maar je groeit niet zoals zou kunnen.

Teveel op Boven gericht zijn kan betekenen dat je niet naar Buiten en wellicht zelfs niet

zoveel naar Binnen gericht bent. Uiteindelijk wordt dit saai.

In welk vak van de matrix bevind(en) jij / jullie je? Waarom denk je dat?

Welk cijfer geef je je Boven-, je Binnen- en je Buiten relatie? (zie uitkomsten bijlage 1)

(Evt. kun je van allen met wie je deze checklist invult het gemiddelde bepalen van de

drie relaties)

Het is goed mogelijk dat wanneer de balans in je Boven-, Binnen- en Buitenrelaties niet goed

is, dat dit een scheve focus geeft die invloed heeft op uitnodiging, uitdaging (zie de ‘Gevaren

als de relaties uit balans zijn’ van Bijlage 1). 

N.a.v. het model informatie – imitatie – innovatie (hoofdstuk 2): 

Welk cijfer geef je de informatie die je op dit moment krijgt voor jouw groei? Welk

cijfer geef je jouw imitatie van anderen op dit moment? Welk cijfer krijgt jouw

innovatie (eigen ontwikkeling en initiatief) op dit moment?

Bijlage 2
uitnodiging v.s. uitdaging

pagina 1/2



Naast dat een van de drie relaties niet op orde kan zijn in je leven of groep, is het ook

mogelijk dat je niet voldoende informatie krijgt en dus niet goed weet wat je moet doen,

maar het kan ook aan jouw houding liggen die geen zin heeft om nieuwe dingen te leren.

Wellicht is jouw imitatie van anderen niet op orde, waardoor je niet weet hoe je dat (of wat)

moet doen. Dit kan komen omdat er geen goede voorbeelden zijn, maar het kan ook aan

jouw eigen houding liggen die veranderen moet. 

Ten derde kan het zijn dat je niet tevreden bent over je eigen innovatie, wellicht omdat je niet

voldoende initiatief durft te nemen, of simpelweg omdat je imitatie en/of informatie niet op

orde is.

Welke conclusies kun je trekken n.a.v. van je antwoorden? (wat maakt dat je juist

groeit of ‘vastzit’ in een van de vakken van de matrix?)

Welke stap moeten jullie zetten om weer de groeicultuur te krijgen of om daar te

blijven?

Je kunt ook de vragen eerst (gedeeltelijk) individueel laten invullen om vervolgens de

uitkomsten samen te bespreken. Dan neem je namelijk meer tijd om er achter te komen

waarom bijv. een bepaalde relatie niet op orde is of waarom iemand het niet gezellig vind. Er

kunnen namelijk hele andere redenen ten grondslag liggen aan iemands stress-gevoelens

of terughoudendheid om naar Buiten te treden.
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