
	  
	  
	  
	  
	  

Hieronder staan zeven zinnen die passief geformuleerd zijn. Herschrijf ze naar 
actieve zinnen. Onderaan de opdracht zie je mogelijke oplossingen. 
 

1 Het binnenhalen van opdrachten wordt door veel zzp-ers beschouwd als 
de grootste uitdaging in hun beroep. 

2 Het rapport over de uitstroom van oudere werknemers is vanmorgen door 
mij ingeleverd bij het Hoofd Human Resources. 

3 Bewaking van de planning wordt gezien als een constant aandachtspunt 
van de projectmanager. 

4 Waarom wordt er op deze afdeling zoveel ophef gemaakt over een 
eenvoudige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden? 

5 Binnen de gemeenteraad werd voortdurend oppositie gevoerd door twee 
leden van de Stadspartij; ieder plan werd door hen getorpedeerd, of het nu 
door de burgemeester was ingediend of door een van de wethouders. 

6 Na lang wikken en wegen en nadat alle partijen zijn gehoord, is het besluit 
gevallen: alle kosten voor het verwerken van afval moeten gedragen 
worden door de vervuilende ondernemingen in de regio. 

7 Bepalen of een order wordt bezorgd of opgehaald is een keuze die altijd 
zal worden gemaakt door de afdeling Bezorgen zelf. 

 
 
 
 
 
Mogelijke oplossingen: 
 

1 Veel zzp-ers beschouwen het binnenhalen van opdrachten als de grootste 
uitdaging in hun beroep. 

2 Het rapport over de uitstroom van oudere werknemers heb ik vanmorgen 
ingeleverd bij het Hoofd Human Resources. 

3 Men ziet bewaking van de planning als een constant aandachtspunt van de 
projectmanager. 

4 Waarom maakt men op deze afdeling zoveel ophef over een eenvoudige 
aanpassing van de arbeidsvoorwaarden? 

5 Binnen de gemeenteraad voerden twee leden van de Stadspartij 
voortdurend oppositie; zij torpedeerden ieder plan, of de burgemeester het 
nu had ingediend of een van de wethouders. 

6 Na lang wikken en wegen en nadat men alle partijen heeft gehoord, is het 
besluit gevallen: de vervuilende ondernemingen in de regio moeten alle 
kosten dragen voor het verwerken van afval. 

7 Bepalen of de afdeling een order bezorgt of ophaalt, is een keuze die de 
afdeling Bezorgen altijd zelf zal maken. 

	  


