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Oefening – Scheiden van intentie en gedrag 
 
Intentie (abstract) is de bedoeling, dat wat iemand wil bereiken of dat wat iemand wil 
vermijden. Een intentie is te herkennen aan waardewoorden. 
 
Gedrag (specifiek) is de manier waarop iemand die bedoeling probeert te bereiken. Wat doet 
iemand om die bedoeling te bereiken? Gedrag is te herkennen aan werkwoorden. 
 
Geef in onderstaande tabel telkens aan of het gaat om intentie of om gedrag. 
 
 Intentie Gedrag 
1 Nagels bijten   
2 Saamhorigheid   
3 Vrijheid   
4 Erkenning   
5 Roken   
6 Afstandelijk doen   
7 Liegen   
8 Aandacht   
9 Mokken   

10 Meepraten   
11 Van zich afbijten   
12 Ziek melden   
13 Evenwicht   
14 Opscheppen   
15 Beste plek inpikken   
16 Naar complimentjes vissen   
17 Duidelijkheid   
18 Mensen kwetsen   
19 Harmonie   
20 Geen partij kiezen   
21 Schoonheidsoperaties doen   
22 Genegenheid   
23 Kwaadspreken   
24 Iemand claimen   
25 Ruimte   
26 Rechtvaardigheid   
27 Geen grenzen aangeven   
28 Ja zeggen als je nee bedoelt   
29 Beren op de weg zien   
30 Inzicht   
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Controleer jouw antwoorden in onderstaande tabel. De juiste antwoorden zijn aangegeven 
met een groen vinkje. In de andere kolom staat in grijze kleur beschreven wat een 
bijpassende gedraging/intentie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld: 

• Iemand zou nagels kunnen bijten (gedrag) om rust (intentie) te bereiken. 
• Om saamhorigheid (intentie) te bereiken zou iemand kunnen pleasen (gedrag). 

 
Natuurlijk is het ook mogelijk dat gedrag met een andere bedoeling wordt ingezet, of dat een 
intentie op een andere manier bereikt wordt. 
 
 Intentie Gedrag 
1 Nagels bijten Rust ü  
2 Saamhorigheid ü  Pleasen 
3 Vrijheid ü  Jobhoppen 
4 Erkenning ü  Liegen over diploma’s 
5 Roken Ontspanning ü  
6 Afstandelijk doen Zelfbescherming ü  
7 Liegen Waardering ü  
8 Aandacht ü  In de rede vallen 
9 Mokken Gelijkwaardigheid ü  

10 Meepraten Erbij horen ü  
11 Van zich afbijten Controle ü  
12 Ziek melden Balans ü  
13 Evenwicht ü  Afspraken niet nakomen 
14 Opscheppen Aanzien ü  
15 Beste plek inpikken Comfort ü  
16 Naar complimentjes vissen Zelfvertrouwen ü  
17 Duidelijkheid ü  Doordrammen 
18 Mensen kwetsen Eerlijkheid ü  
19 Harmonie ü  Confrontatie vermijden 
20 Geen partij kiezen Loyaliteit ü  
21 Schoonheidsoperaties doen Jeugdigheid ü  
22 Genegenheid ü  Mensen aanraken 
23 Kwaadspreken Gelijkwaardigheid ü  
24 Iemand claimen Veiligheid ü  
25 Ruimte ü  Dingen weglachen 
26 Rechtvaardigheid ü  Gelijk afdwingen 
27 Geen grenzen aangeven Acceptatie ü  
28 Ja zeggen als je nee bedoelt Verbondenheid ü  
29 Beren op de weg zien Veiligheid ü  

30 Inzicht ü  Vinger op de pijnlijke plek 
leggen 
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