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Hoe vaak reeds heb je vastgesteld dat een probleem niet alleen
komt? Wat komt er dan tegelijk op je af?
Hoe vaak herkende je een oud probleem in een nieuwe situatie?
Welke gedachten kwamen toen in je op?
Hoe stop je met het vaststellen dat iets niet werkt en zet je de eerste
stap op een oplossingsgerichte weg?
Hoe voelt de afstand aan tussen waar je nu staat en waar je graag
wilt staan? Welk woord past bij dit gevoel?
Hoeveel boeken over probleemoplossende methoden heb je al
gelezen en wat heb je er uit geleerd?
Wat maakt dat je wel boeken leest en cursussen volgt maar er toch
niet in slaag om belangrijke problemen die op je weg komen
definitief uit de wereld te helpen?
Wat zijn de valkuilen waardoor je steeds in rondjes blijft draaien?
Wat heb je nodig om dat te stoppen en de zaak écht aan te pakken?
Welk gevoel geeft je de gedachte dat je zou stoppen met hoe je nú de
zaken benadert en je je aanpak 180 graden zou draaien?
Wat heb je nodig om in het onbekende te stappen? Wat kan je
daarbij de nodige zekerheid geven en meer kracht?
Hoe formuleer je de vraag waar het écht om gaat en vermijd je
energie te stoppen in schijnproblemen?
In welke mate voel je je verantwoordelijk voor het stellen van de
vraag waar het écht om gaat en voor de weg naar de oplossing?
Hoe kies je een gericht pad naar een duurzame oplossing?
En wanneer je dat pad heb gevonden, wat dóe je dan?
Wat moet dit boek jou bieden opdat je de problemen voor eens en
voor altijd oplost?
Wil je je problemen wel echt oplossen? Of ben je bang voor wat de
oplossing zou kunnen zijn en wat er dan van jou wordt verwacht?
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Is er iets nieuw onder de zon?
Reeds eeuwen worden ‘problemen’ opgelost en er werden al
honderden boeken geschreven hoe dat efficiënter en effectiever kan.
Ja, en toch valt er iets nieuw te vertellen.
-

-

-

-

-

-

Je gaat slordig om met je (woorden)taal en daardoor werk je
minder efficiënt. Door je dagelijks taalgebruik creëer je misverstanden, spreek je over ‘problemen’ die er niet zijn en pak je de
verkeerde zaken aan of pak je de zaken verkeerd aan. Zorgvuldig
taalgebruik is een minimum om moeilijke situaties efficiënt aan te
pakken.
Er is een gebrek aan een scherp onderscheid tussen een vaststelling en een vraagstelling. Je formuleert een probleem nog steeds
als een vaststelling. Dat werkt niet! Enkel een vraag is iets om op
te lossen, feiten en vaststellingen niet. Niet zomaar een vraag, je
brandende vraag!
Je gaat slordig om met de vier soorten feiten: persoonlijke feiten,
feiten van de gemeenschap, feiten die vanuit de praktijk ernstig
gedocumenteerd werden en feiten die zeer streng werden onderzocht. Feiten op zich vormen nooit een probleem. Het draait er om
wat jij er mee doet, hoe jij je er toe verhoudt.
'Problemen' zijn steeds een relationele zaak, de relatie met jezelf
én de relatie met anderen én de relatie met de wereld om je heen.
Daarenboven, je registreert niet ‘neutraal’ dat er feiten zijn, je
creëert zelf de feiten en je doet er tegelijkertijd iets mee.
Waarnemen is meer dan louter registreren.
Er is geen probleem zonder een probleemeigenaar. En die ben jij!
Ja, er is enkel een 'probleem' indien jij er een maakt. En
jij maakt ook de oplossing. Het draait tenslotte allemaal om
jouw behoeften, wat jij wél en niet wilt met de situatie..
Tenslotte is de grootste ziekte: met de vinger wijzen naar anderen,
vooral waar het om de verantwoordelijkheid gaat. Niet de ander
maar jij bent verantwoordelijk voor jouw problemen! De ander is
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wel verantwoordelijk voor wat zij1 doet en welk effect zij daarmee
bereikt.
Je denkt nog steeds zoals de eerste mensen: in korte oorzaak-engevolg reeksen. Dat was efficiënt om te overleven. Het wordt tijd
dat je flexibel leert denken zodat je vlot van perspectief kunnen
wisselen
Je overtuigingen krijgen vorm door een grondpatroon: het lijnige,
het systemische en het lemniscatische grondpatroon. Begrippen
als ‘probleem’, ‘uitdaging’ of ’opportuniteit’ enerzijds en
‘oplossing’, ‘resultaat’ of ‘antwoord’ anderzijds krijgen via de
overtuigingen waarmee je naar de mensen en de fenomenen kijkt
een totaal andere invulling. Tevens bepaalt het grondpatroon het
vinden van de ‘gepaste’ aanpak en het ontwikkelen van een
antwoord op al je vragen.

Wat is de uitdaging?
Allereerst breek ik een lans voor zorgvuldig taalgebruik. De
woorden ‘probleemgericht’ en ‘oplossingsgericht’ worden onterecht
in een tegenstelling gezet, waarbij het eerste begrip voorbijgestreefd
zou zijn. Dit is echter een marketing truc, een manier om beter
boeken te verkopen, niet om beter op te lossen! Wezenlijk slaat dit
nergens op, er bestaat geen ‘oplossing’ zonder ‘probleem’ en
omgekeerd.
Het begrip ‘probleem’ is niet alleen een containerbegrip, het is een
nietszeggend woord waar velen zich achter verschuilen. Het kan nog
erger want in sommige middens worden woorden corrupt gebruikt:
het woord ‘probleem’ dient dan om je net weg te houden van zaken
die dringend dienen te worden aangepakt.2
Het woord ‘probleem’ vervangen door ‘opportuniteit’ of ‘uitdaging’
1

2

Ik schrijf afwisselend ‘hij’ en ‘zij’, ‘zijn’ en ‘haar’. Dit is louter praktisch. Waar ‘zij’
staat, kan evenzeer ‘hij’ worden gelezen en omgekeerd.
Het vervormen van de inhoud van woorden en ze bewust misleidend gebruiken, is
een methode die bepaalde politieke regimes bewust hanteren. In 2020 zijn de leiders
in de VS, Rusland, Turkije en Brazilië sprekende voorbeelden.
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schept geen klaarheid. De drie woorden verwijzen naar drie
verschillende fenomenen! We hebben betere woorden nodig én
vooral een beter taalgebruik. We doen er tevens goed aan om niet
alleen verbale talen te gebruiken maar ook non-verbale en
beeldende talen.
Je dient terug te gaan naar de kern van de zaak, naar datgene wat
voor jou een ‘probleem’ vormt, of beter, naar datgene wat jou drijft
om van een situatie een ‘probleem’ te máken. Dan kom je uit bij je
emoties en je gevoelens die jouw primaire reacties voeden.3 Het is
nodig om je gevoelens duidelijker te verwoorden, wil je uit het
klagen en het bekritiseren kunnen stappen. Je schept helderheid over
je interpretaties en overtuigingen. Daarop ontdek je je onderliggende
behoeften. Die wijzen je uiteindelijk de weg om de vraag te formuleren naar datgene wat je wél wilt. Enkel zo kan je een efficiënt en
effectief oplossingsgericht ‘probleem’ creëren en dat duurzaam
aanpakken.
Er ‘bestaan’ geen problemen.
Er zijn waarnemingen, vaststellingen, gedachten,
gevoelens en behoeften. Die noem je ‘feiten’.
Daar kun je een probleem van maken of niet.
Feiten op zich vormen nooit een probleem!
Problemen zijn ‘pijnen’ die verwijzen naar
een dieper liggende behoefte.
Wanneer er geen vraag wordt gesteld,
moet er geen antwoord worden gezocht
en valt er niets op te lossen.
Je kunt elk ‘probleem’ ontwikkelen tot een duurzame oplossing.

3

Antonio Damasio, de neurobioloog, maakt een onderscheid tussen emoties en
gevoelens, geest en bewustzijn, theorie en verklaring
Het zelf wordt zich bewust - Hersenen, bewustzijn, ik, Wereldbibliotheek
Amsterdam 2010

-4-

Wat zie je en wat zie je niet?
Je neemt slechts een beperkt aantal zaken waar, je noemt je
waarnemingen ‘feiten’ en dan ga je aan de slag met die ‘feiten’ alsof
ze dé werkelijkheid vormen. Je houdt er te weinig rekening mee dat
je alles bekijkt door een nauwe, gekleurde bril, de bril met de
kleuren van je opvoeding, socialisatie, opleidingen en je levensgeschiedenis.
Daarenboven ga je slordig om met feiten en maak je geen
onderscheid tussen de vier soorten feiten.
De meeste feiten die je hanteert zijn persoonlijke feiten, vaststellingen op basis van persoonlijke ervaringen (personal experience
based facts). Ze vormen de basis van je persoonlijk verhaal. Veelal
zijn het je primaire waarnemingen en je primaire reacties (de eerste
onmiddellijke reactie, zonder reflectie). Deze feiten hebben waarde
voor jezelf als je persoonlijke waarheid, niets meer, maar ook niets
minder. Jouw waarheid is erg belangrijk bij het aanpakken van je
persoonlijke problemen, het is echter niet dé waarheid.
Gemeenschappelijke of gedeelde feiten zijn die gegevens die een
team, een groep of een gemeenschap vanuit het groepsleven als ‘feit’
beschouwt (community based facts). Het herkennen en erkennen
van zulke feiten draagt bij aan de zorg van de leden van een team,
een groep of een gemeenschap om een hechte band te vormen en
een eigen cultuur te creëren.
Op zoek gaan naar feiten op basis van ernstig gedocumenteerde
praktijk (practice based facts) vereist dat je verschillende gegevens
verzamelt, ordent, deelt met anderen en er samen op reflecteert. Dit
soort feiten zijn in veel situaties erg nuttig om de zaken effectief te
kunnen oplossen.
Streng onderzochte feiten (evidence based facts) zijn moeilijk te
krijgen, maar ze zijn noodzakelijk voor iedere duurzame oplossing.
Dit vereist een onderzoekende houding, een systematische aanpak,
transparant onderzoek en methodisch werken, zoals bv. in de wetenschappen.
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Een metafoor
Ik nodig je uit om de wereld van het klagen, het voortdurend
herhalen van wat er fout loopt en het met de vinger wijzen naar
anderen te verlaten en de stap te zetten naar een effectieve aanpak.
De metafoor van de Blauwe Rivier geeft dit weer. Het is een
eeuwenoude metafoor die vertelt hoe je persoonlijk leiderschap
ontwikkelt aan de hand van weerstanden. Via obstakels en moeilijkheden leer je je eigen kracht te versterken en krachtgericht4 te
werken. Je leert je beperkingen te herkennen en te aanvaarden en net
van daaruit grenzen te verleggen en je eigen kracht te ontwikkelen.
De metafoor vertelt dat je een moeilijke, beslissende stap kunt zetten
weg van de manier van denken die het probleem creëerde. Je kunt
de stap zetten weg van de sociaal algemeen aanvaarde klaagcultuur
naar een krachtgerichte levenshouding. Je bent niet het slachtoffer
van wat je overkomt, je bent interactief deelnemer aan het leven.
Waardeer je perspectief en neem de verantwoordelijkheid zowel
voor wat je ziet en voelt, voor je behoeften, voor je denken, voor je
handelen én voor de gevolgen.
De Rivier oversteken doe je door een scherpe vraag te stellen. Niet
zomaar een vraag maar dé vraag die er nú écht toe doet. Het is de
werkvraag die je enthousiast maakt om verder te gaan dan de
grenzen die je tegenkomt op je weg. Ik noem het de brandende
vraag omwille van haar kenmerken: actueel, concreet, positief,
constructief, recht naar de kern van de zaak, en tegelijkertijd
dwingend en dringend, soms pijnlijk. Het is jouw vraag, jij bent de
vraag-eigenaar.
Wanneer je in een team werkt stelt zich af en toe de vraag of
iedereen het ‘probleem’ ziet en of alle neuzen in dezelfde richting
staan. Ook in de privé sfeer kom je in situaties tegen waarin je
medestanders ontmoet, mensen die evenzeer als jij ‘ergens’ tegenaan
4

Ik gebruik de term ‘krachtgericht’ voor een stijl die gebaseerd is op de eigen kracht
van ieder individu. Ik zou dus ‘eigen kracht-gericht’ kunnen schrijven doch dat leest
lastig en is m.i. minder krachtig.
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lopen. Op zulke momenten onderzoek je best eerst of je een vraag
deelt met hen en een gedeelde vraag hebt ofwel dat het echt gaat om
een gemeenschappelijke vraag. Daarop kun je je krachten bundelen,
samen een brandende vraag formuleren én wegen uitstippelen om
die op te lossen. Cruciaal is het helder krijgen van wie er ‘medeeigenaar’ is van de vraag en wie niet. Wie zijn samen de ‘probleemeigenaar’? Wie draagt er dan samen de verantwoordelijkheid voor
de vraag én voor de oplossing?
Enkel de vraag-eigenaars kunnen de vraag definitief en duurzaam
oplossen. Alle andere betrokkenen kunnen hen daarbij helpen maar
dragen niet dezelfde verantwoordelijkheid.
Een voorbeeld - Een arts van Artsen Zonder Grenzen stelt samen met
zijn collega’s de vraag: Hoe kunnen we binnen de drie maanden ebola
uitroeien in dit gebied? Zij formuleren daarop een gemeenschappelijke
vraag waar ze samen de verantwoordelijkheid voor nemen.
Wanneer jij met enkele enthousiaste burgers hen daarbij wilt steunen
hebben jullie een andere vraag, bv.: Hoe zorgen we er voor dat de
artsen van AZG hun werk in dat gebied onder de beste omstandigheden kunnen uitvoeren? Met de artsen heb je een gedeelde zorg, met
je medeburgers kan je een gemeenschappelijke vraag formuleren. Je
kunt op zoek gaan naar steun van sponsors maar die nemen niet
dezelfde verantwoordelijkheid als jij. Die hebben evenmin dezelfde
vraag als jij. Ieder is verantwoordelijk voor het stellen van de eigen
vraag en voor het vinden van een definitief antwoord op die vraag
(met de inzichten en de inzet van vele anderen).

Of je van bepaalde waarnemingen, gedachten en
gevoelens een ‘probleem’ máakt,
dát is een keuze, jouw keuze.
Jij bent eigenaar van iedere vraag die jij creëert
door het een ‘probleem’ te noemen.
De kunst bestaat er in om een ‘vruchtbaar probleem’ te
creëren, een scherp geformuleerde effectieve vraag.
Dan heb je een oplosbaar ‘probleem’ dat iets kan bijdragen
aan jouw ontwikkeling of de ontwikkeling van je organisatie
of je gemeenschap.
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Krachtgericht, oplossingsgericht en
aandachtzaam
Met ‘krachtgericht’ bedoel ik een levensstijl gebaseerd op de eigen
kracht van ieder individu. Dit begrip is ruimer dan ‘oplossingsgericht’ omdat deze laatste term nauw verbonden is met ‘problemen
oplossen’. Een oplossingsgerichte houding is een onderdeel van een
krachtgerichte levensstijl. Om problemen duurzaam aan te pakken is
een oplossingsgerichte houding effectiever doch nog onvoldoende
omdat het duurzaam aanpakken zich niet beperkt tot de ‘oplossing’.
Ik zal beide termen afwisselend gebruiken waarbij ik ‘oplossingsgericht’ schrijf wanneer het gaat om het aanpakken van een concrete
zaak en ‘krachtgericht’ voor de ruimere levensstijl.
Wie krachtgericht in het leven staat, tracht haar gedachten,
gevoelens en behoeften correcter te benoemen, anders dan louter te
zeggen: “Dit is een probleem.”
Wie krachtgericht in het leven staat, ziet geen ‘problemen’ meer. Zij
ziet feiten en is zich bewust van haar manier van omgaan met haar
waarnemingen. Ze kiest er voor om van bepaalde vaststellingen een
probleem te máken of net niet. Is dit laatste het geval dan kan ze de
zaak gewoon loslaten.
Krachtgericht in het leven staan betekent dat je bij de confrontatie
met een moeilijkheid of een obstakel opteert voor je secundaire
reactie. Je houdt je primaire reactie terug en zet een constructieve
stap voorwaarts. Je stapt van je primaire gevoelens en reacties over
naar je onderliggende behoeften en je stelt de vraag wat jij nu nodig
hebt. Je stelt een constructieve werkvraag en creëert zo bewust een
‘vruchtbaar probleem’ = een realistische, dringende vraag die
bijdraagt aan jouw ontwikkeling en aa. jouw streven.
Het zal duidelijk zijn dat je niet van ieder obstakel waar je tegenaan
loopt een probleem kúnt maken. Jij kunt niet op je eentje alle
mistoestanden in de wereld doen verdwijnen. Je zult moeten kiezen
en er mee moeten leven dat je bepaalde ernstige situaties niet kunt
veranderen én dat ze evenmin door anderen worden aangepakt (al
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zou je dat wel willen). Kunnen omgaan met die onmacht is deel van
het versterken van je eigen kracht!
Aandachtzaam (mijn vertaling van ‘mindful’) het leven beleven
helpt wanneer je ergens tegenaan loopt. Via een aandachtzame
levensstijl leer je de zaken in een ruimer perspectief te bekijken en
ze toch niet weg te relativeren. Wat je gewoon was ‘problemen’ te
noemen, krijgt dan een ander gelaat. Je ervaart dat je lichaam op
veel verschillende manieren reageert, niet alleen tussen je twee oren.
Op het ogenblik dat je iets gaat oplossen kan je daar rekening mee
houden. Sommige oplossingen kunnen er maar komen wanneer je
even stil staat of gaat zitten, wanneer je stopt met zeer hard te willen
oplossen, wanneer je stopt met zeer hard je best te doen. Je leert dan
de kracht van het niet-doen, wu-wei (een taoïstisch begrip).5
Ik ben geen voorstander om te streven naar geluk. Iets ‘geluk’
noemen hangt samen met iets wat je ‘ongeluk’ noemt. Het zijn twee
kanten van dezelfde medaille en je kunt niet het ene hebben zonder
het andere. Krachtgericht leven betekent dat je leert omgaan met
meevallers en tegenslagen, met geluk en ongeluk, met blijdschap en
verdriet. ‘Gelijkmoedigheid’ heet dat, zorgvuldig. Het is een stevig
doel om naar te streven.
Een weldadig teken van krachtgericht leven is … humor. Er zijn
veel soorten humor. Met gezonde humor kan je jezelf op een
positieve manier relativeren. Gezonde humor merk je aan het
ontspannen schudden van je buik en je schouders.
Krachtgericht leven = voortdurend vruchtbare vragen stellen,
die vragen die leiden naar duurzame antwoorden.
Duurzame oplossingen hebben zowel nood aan doortastend
actief optreden als aan loslaten en de kracht van
het niet-doen (wu-wei).
Neem je opdracht zeer ernstig maar neem jezelf niet té ernstig!

5

Lees meer in: Wu-wei - Bereik meer met actief niet-doen
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Persoonlijk leiderschap, de Pathfinder en het
kompas
Iemand met persoonlijk leiderschap die krachtgericht werkt, heeft
dromen, stelt doelen voorop en maakt optimaal gebruik van haar
kwaliteiten en talenten om die te realiseren. Tegelijk is zij zich
bewust van haar beperkingen, haar zwakke kanten en valkuilen. Zij
kent de draagwijdte van haar eigen kracht. Zij weet goed wat haar
drijft en wat past binnen haar visie en waarden. Zij zet die kracht in
ten dienste van de gemeenschap waarin zij leeft.
Spijtig genoeg baseren we leiderschap nog hoofdzakelijk op het
verbeteren van overlevingsgedrag: snel een diagnose kunnen stellen
(het gevaar zien) en een oplossing geven. Een leider wordt gezien
als een expert die oplossingen ‘tovert’. Ons denken en reageren
verloopt daarbij overwegend vanuit het lijnig grondpatroon6, met
eenvoudige tegenstellingen, in oorzaak en gevolg reeksen. We
denken op korte termijn en reageren vanuit een overlevingsreflex,
net zoals de eerste mensen tienduizenden jaren geleden. Algoritmen
om te beslissen worden ook zo opgebouwd.
We hebben de eeuwenoude kennis gebaseerd op het systemisch
grondpatroon niet verder ontwikkeld en toegepast op de fundamentele vragen rond leiderschapsthema’s: de individuele belangen en de
belangen van de gemeenschap in een gezond evenwicht brengen,
ernstige situaties overzien op lange termijn, de diepste drijfveren
van de mens constructief aanwenden, gevaarlijke conflicten in de
basis herkennen en aanpakken nog voor ze escaleren, niet gaan voor
één ‘oplossing' maar voor een ‘oplossings-systeem’ waarin meerdere
actie betrokken zijn en op elkaar inspelen.

6

Lijnig slaat op ieder proces dat een lijn volgt en met een lijn wordt weergegeven. Dus
niet uitsluitend het recht-lijnig denken (=lineair), maar ook circulair, spiraalsgewijs,
met feedback-lussen, zig-zag, dialectisch, U-vormig. Met het lijnig grondpatroon is er
steeds sprake van een begin, een verloop, een richting (meestal weergegeven met
een pijl) en een einde (ook al is dat ver in de toekomst). Vaak verdeelt men de lijn in
fasen of stappen.
Je leest meer inde ‘Korte tekst’: Drie grondpatronen sturen je leven
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Er is een andere visie op leiderschap nodig om de zaken te
verdiepen en constructiever en duurzamer aan te pakken. Naast het
lineaire en het systemisch denken is er nog een derde grondpatroon,
het lemniscatisch patroon. Het laatste hoofdstuk van dit boek geeft
je een eerste idee wat dit kan betekenen voor het aanpakken van
obstakels in je leven.
Persoonlijk leiderschap betekent
dat je de uitdagingen in het leven krachtig aanpakt
met een pro-actieve, constructieve, krachtgerichte
en oplossingsgerichte levenshouding.
Wat is mijn vraag die er op dit ogenblik écht toe doet?
Wat is de eerste stap in de richting van een antwoord?
Waar kan ik op dit ogenblik iets bijdragen?
Wie kan me daarbij helpen of steunen?

Wanneer je je persoonlijk leiderschap wilt versterken, zal je
afstappen van bestaande en vaak betreden paden. Je kijkt uit naar
onbetreden paden, naar onbekende wegen en nieuwe uitdagingen.
Dan neem je risico’s en stap je verder na het punt waar anderen
stoppen. Op dat ogenblik heb je nood aan de kennis, de vaardigheden en de moed van een Pathfinder.7
Om oplossingsgericht op weg te gaan is de houding van de
Pathfinder onontbeerlijk. Je vertrekt met de vaste wil om een
duurzaam antwoord te vinden zelfs al is de situatie niet helemaal
helder. Je neemt risico’s en steekt de Rivier over. Je hanteert een
kompas omdat er geen wegenkaart beschikbaar is voor nieuw en
onbekend terrein en geen stappenplan voor innovatieve oplossingen.

7 Lees meer over het onderscheid tussen gids-leiders en Pathfinder-leiders in:
Pathfinder - Samen de juiste weg vinden, 2020 - Het gratis boek op mijn website.
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Om efficiënt te werken, heb je een goed werkend systeem nodig,
een systematische8 manier van aanpakken. Bij systematisch denk je
wellicht aan een vast schema, aan een stappenplan of een lijst met
acties die in dezelfde volgorde moet worden afgewerkt. Dat is in
veel gevallen een goede methode. Je kunt echter ook systematisch
een kompas hanteren, zonder een vaste volgorde, wel dynamisch
gestructureerd.
Wegenkaarten en stappenplannen verwijzen naar bestaande kennis.
Je kunt geen kaart tekenen van een gebied waar je nooit bent
geweest en bijgevolg niet kent. Er zijn geen wegenkaarten van
onbekende gebieden. Alle oplossingen die je kunt vinden met een
stappenplan slaan op bekende problemen en bekende oplossingen.
Je bevindt je op gekende oplos-wegen en komt dus uit bij gekende
resultaten. Zelfs wanneer je creatief tewerk gaat met een stappenplan, ontdek je geen nieuwe wegen, enkel variaties of shortcuts.
Als Pathfinder hanteer je systematisch een kompas. De
verschillende richtingen waarin je vragen kunt stellen helpen je om
een weg te kiezen. Welke oplos-weg je kiest, hangt af van je
observaties, van alle elementen in het landschap (de situatie), van de
plek waar jij op dat ogenblik staat en van je beoordeling van het
geheel. Dan werk je systematisch met het Vragenkompas9.
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‘Systematisch’ betekent een gestructureerde werkmethode volgen.
‘Systemisch’ betekent de zaken bekijken vanuit het perspectief dat alle elementen
met elkaar verbonden zijn en een patroon of een systeem vormen.
Lees meer in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas
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Eens je op de rechteroever van de rivier bent aanbeland, zal je eerst
je positie bepalen. Waar sta ik nu? In welke richting wijst mijn
werkvraag? Je verkent je brandende vraag aan de hand van het
kompas. Dan pas weet je via welke oplos-weg je best een antwoord
kunt zoeken.
De weg naar een duurzame oplossing is als het ondernemen van een
tocht. Het is een zoek-, vind- en leertocht. Op ieder kruispunt, bij
ieder nieuw pad dat je inslaat, kan je opnieuw kiezen en krijg je de
kans om te leren.
Zo’n tocht legt een dynamisch parcours af, in verschillende
richtingen, op en neer, heen en terug. Een leertocht volgt nooit een
lijnige weg en al zeker niet een rechtlijnige weg.10 Systematisch
werken met een kompas betekent dat je op ieder moment bewust
kiest welke weg je inslaat. Voor het kiezen van de juiste weg hanteer
je een efficiënt vragen-systeem = onderzoeks-, belevings- en
reflectievragen, confronterende, besluitvormende en actiegerichte
vragen, waarderende vragen en niet-bevestigende vragen, vanuit alle
richtingen van het kompas.

Een boek met opdrachten
Dit boek gaat over het aanpakken van concrete, praktische
problemen en vragen, niet van theoretische vragen en abstracte of
filosofische vraagstukken. Het werd geschreven in de vorm van een
gesprek tussen mij en twee (fictieve) jonge leidinggevenden. Zij
geven stem aan de opmerkingen en de vragen die ik in de loop van
de jaren heb ontvangen tijdens het trainen en het coachen.
Dit boek focust op de houding en de vaardigheden om krachtgericht
en oplossingsgericht te werken én te genieten : van het louter
vaststellen dat iets niet werkt en het in rondjes blijven draaien naar
het formuleren van de werkvraag die je doet oversteken en de
verkenning van je vraag zodat je alle mogelijke oplos-wegen ziet.

10

Lees meer. in: Leerrijker worden kán!
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Dit is een werkboek waarbij je zelf je antwoorden dient te
formuleren. Je krijgt weliswaar inzichten en vragen op je bordje
maar die worden niet als ‘waarheden’ geserveerd. Een Pathfinder
loopt niet voorop, maar naast of achter je. Zo ook dit werkboek. Je
krijgt op het einde van ieder hoofdstuk vragen en opdrachten om het
voor jezelf erg concreet te maken. Door die ernstig te nemen en uit
te voeren, vergroot je je inzichten en kan je ze gerichter toepassen in
je eigen situatie.
Een suggestie: gebruik een notitieboekje zodat je tijdens het lezen je
antwoorden op de opdrachten kunt noteren.

Oplossen is doen. Nú. Oplossen is niet: “Ik zal het later wel eens
aanpakken.” of “Ik zal wel zien.” Start met het uitvoeren van de
opdrachten nadat je het eerste hoofdstuk hebt gelezen. Neem je tijd,
je hoeft het boek niet in één ruk uit te lezen.
Ik hoop van harte dat dit boek jou op weg mag zetten naar een
andere wereld, die van het enthousiast aanpakken van moeilijke
situaties, zelfs al lijken ze soms dramatisch of voelt het aan als vijf
voor twaalf.
Vriendelijke groeten
Francis Gastmans
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1. Probleemgericht, oplossingsgericht, krachtgericht?

Waar gaat ons gesprek over?
Het verhaal van de Blauwe Rivier
Wat betekent krachtgericht in het leven staan?
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De gesprekspartners in dit boek
David en Peggy
David en Peggy zijn twee jonge leidinggevenden, op zoek naar de
concrete invulling van een effectieve oplossingsgerichte aanpak en
naar meer duidelijkheid over wat een ‘duurzame oplossing’ voor hen
kan betekenen.
Francis
Ik had vijfentwintig jaar een zelfstandige praktijk als consultant,
coach en trainer. Ik focus me op het dialogisch proces tussen de
vraag waar het écht om gaat en deze acht aspecten: waarnemen,
inzichten verzamelen en kaderen, denken en denkpatronen,
oordelen, besluiten en kiezen, beslissen en uitvoeren, (leer)winst
verzamelen, communicatie. Dat proces speelt zich steeds af binnen
een concrete context.

“If I had only one hour to save the world,
I would spend fifty-five minutes defining the problem,
and only five minutes finding the solution.”
Albert Einstein
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Waar gaat ons gesprek over?
Francis:
Ik stel voor om in dit eerste gesprek het terrein te verkennen. Ik heb
begrepen dat jullie zoeken om het idee ‘oplossingsgericht werken’
nog effectiever te maken op de werkvloer?
Peggy:
Je gaf bij onze kennismaking aan dat we niet ver komen wanneer we
de woorden ‘probleem’ en ‘oplossing’ vaag blijven gebruiken en de
tegenstelling oplossingsgericht—probleemgericht in stand houden.
Je gebruikte daarbij de metafoor van een rivier oversteken. Dat
klinkt spannend. Je had het ook over zorgvuldig taalgebruik. Daar
wil ik meer duidelijkheid over.
David:
Is het niet normaal dat mensen spreken over een probleem als ze
ergens tegenaan lopen of wanneer ze iets als een obstakel beleven?
We horen het iedere dag op tv en op de radio, we lezen het op het
internet en in de krant. Iedereen gebruikt dat woord. Wat is er mis
met het woord probleem? Wil je ons vertellen dat we beter een
positief woord gebruiken, zoals uitdaging of opportuniteit of zo?
Francis:
Er is helemaal niets mis met het woord probleem. Ik stel enkel vast
dat door onze manier van praten en door de manier waarop we het
woord ‘probleem’ gebruiken, we die zaken die écht moeten worden
aangepakt niet helder voor ogen nemen. We praten en gebruiken het
woord ‘probleem’ alsof we er niet bij betrokken zijn, alsof we de
zaken vanop een afstandje kunnen kijken. Het ligt altijd buiten ons,
bij de ander. We praten makkelijk over ‘problemen’ en denken
daarbij dat iedereen ons begrijpt. We knikken bevestigend wanneer
anderen het hebben over “Dit is een ‘probleem.” en zij doen dat
eveneens wanneer wij zo praten. Niet alleen in onze gewone
gesprekken gebruiken we dat woord slordig, ook wetenschappers en
filosofen durven het vaag gebruiken en in de meest diverse situaties.
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David:
Nu ja, dit is een gewone manier van praten en zo kunnen we toch
minstens lucht geven aan ons ongenoegen en het gesprek starten.
Francis:
Waar geef je echt lucht aan? Aan onmacht? Frustratie? Onzekerheid? Onveiligheid? En werkt dat, dat 'lucht geven’?
Bekijk ik het van een andere kant dan zie ik dat het woord
‘probleem’ een scherm vormt waarachter velen zich verschuilen. We
hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen. We lopen niet het
risico dat iemand ons aanspreekt, zoals: “Jij noemt dit een probleem.
Wat ga jij er aan doen?” We mogen zeggen dat iets een probleem is
zonder aan te geven voor wie dat zo is, wie de eigenaar is van het
probleem en zonder duidelijk te maken wie de verantwoordelijkheid
neemt voor een oplossing en een gerichte aanpak. Het is een woord
dat iedereen naar believen mag invullen én het blijft zonder
gevolgen. Best handig.
Onze gewone manier om het woord probleem te gebruiken toont
geen oplossingsgerichte houding die er voor zorgt dat we de zaken
werkelijk oplossen. Het is soms een kreet van onmacht en vaak
gewoon een nietszeggend stopwoord. Nu ja,“Geen probleem.”
David:
Je legt wel erg veel nadruk op het woord ‘probleem’. Gebruik dan
een ander woord indien dit jou beter lijkt. Vroeger werd veel
aandacht gegeven aan het kennen van het probleem. Men was
probleemgericht. Nu kiezen we onmiddellijk voor een oplossingsgerichte aanpak. Het is niet nodig om lang stil te staan bij wat jij
bedoelt met het probleem. We zoeken vanaf het begin naar
oplossingen. We stellen vragen naar wat goed werkte in het verleden
en wat niet. Dan gaan we op zoek naar datgene wat vandaag een
goede oplossing zou kunnen zijn.
Francis:
Hoeveel is het jou waard om te weten wat het probleem concreet
inhoudt alvorens van start te gaan?
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David:
Het doet er wel een beetje toe maar we moeten er niet te lang bij
stilstaan. We hoeven daar niet teveel tijd in te investeren.
Francis:
Laat me even een paar vragen stellen.
- Hoe ga je merken wanneer je verdorie toch maar aan het
verkeerde probleem werkt?
- Hoe voelt het wanneer je in een relatie (privé of professioneel)
vaststelt dat terwijl je aan een ‘oplossing’ werkt hiermee de
aandacht wordt afgewend van waar het écht om gaat?
- Welk knipperlicht gaat er branden wanneer je tijd en energie
steekt in een schijnprobleem? Wanneer geeft het een signaal?
Hoe werkt het knipperlicht?
- Wie of wat helpt jou om je blinde vlekken te compenseren?
- Wat is de relatie tussen de visie waarmee je naar een oplossing
zoekt en de visie waarmee je hebt vastgesteld dat er ergens een
probleem is?
- Wanneer je zegt dat iets een probleem is, neem je dan tegelijk de
verantwoordelijkheid op voor de oplossing?
- Wat betekent een oplossing? Wie bepaalt wat de beste oplossing
is?
- Is een ‘oplossing’ het resultaat van een degelijk onderzoek of van
het winnen van een machtsspel?
- Wie bepaalt wat een duurzame oplossing is? Wat onderscheidt een
duurzame van een niet-duurzame oplossing?
- Hoe voelt het om te merken dat de investering die je enkele jaren
geleden deed, vandaag gewoon als verlies wordt geboekt?
- Wanneer je gericht bent op een doelstelling en je focust op het
zoeken van een oplossing betekent dit dan sowieso dat je
‘oplossingsgericht’ werkt?
Je kunt een probleem niet oplossen
met hetzelfde denken als dat waarmee je het hebt gecreëerd.
(A.Einstein)
- 19 -

David:
Stop stop stop! Dit zijn teveel vragen in een keer. Stel jij nu dat er
geen onderscheid is tussen probleemgericht en oplossingsgericht
werken?
Francis:
Ik hoop dat het tijdens onze gesprekken duidelijk wordt dat dit een
valse tegenstelling is. Het een kan niet zonder het ander. Wanneer
we zorgvuldig spreken kan er geen sprake zijn van een iets dat we
een ‘oplossing’ noemen zonder een ‘probleem’ en vice versa. De
tegenstelling hanteren, is veeleer een marketing zet en vooral het
resultaat van onzorgvuldig taalgebruik. Ik pleit tevens voor een
krachtgerichte levensstijl waar een effectieve oplossingsgerichte
aanpak van problemen een onderdeel van is.
Peggy:
Voor mij zijn dat allemaal boeiende vragen die verband houden met
oplossingsgericht denken. Ik wil graag een antwoord horen. Wat heb
jij ons te bieden Francis? Welke antwoorden heb jij op deze vragen?
Francis:
Erg vervelend misschien, ik geef geen antwoorden. Mijn doel is dat
je op zoek gaat naar je eigen antwoorden op die vragen die voor jou
belangrijk zijn. Wel wil ik tijdens onze gesprekken klaarheid
brengen rond deze vragen en met jullie onderzoeken waar en hoe je
een antwoord kunt vinden. Ik stimuleer de Pathfinder in jou zodat je
op een effectieve en heldere manier je eigen weg vindt, je eigen
oplossingsgerichte weg. Je persoonlijk leiderschap vergroten,
verbreden en verdiepen daar is het mij om te doen. Ik daag jullie uit
om helder te denken, verkennend te kijken en gerichter te werken.
Peggy:
Ga jij ons dan een plan geven hoe we moeten lopen om zo sneller bij
een oplossing te komen?
Francis:
Gerichter betekent niet steeds sneller. Gerichter betekent dat je bij
iedere stap die je zet weet en voelt dat je in de juiste richting zoekt
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en werkt. Ligt er volgens jullie ergens een oplossing klaar die je
gewoon maar moet vinden, of nog gemakkelijker, die een expert je
zomaar aanreikt? Ligt een duurzame oplossing gewoon op jou te
wachten? Of wordt ze gevormd door het efficiënt afleggen van een
tocht in een bepaalde richting?
David:
Zeg je nu dat de oplossing niet een punt is op het einde van een
stappenplan maar dat de oplossing wordt bepaald door de weg er
naartoe, door het proces zelf?
Francis:
Ja David, een oplossing ‘is’ er niet, nergens ‘is’ er iets, niets staat
stil. Een oplossing is het resultaat van een proces waarin inzichten
en keuzes de elementen zijn. Dit geldt zowel voor datgene wat jij
een ‘probleem’ noemt, als voor datgene wat jij als een ‘duurzame
oplossing’ kiest.
Datgene wat iemand gisteren een goede oplossing vond, kan
vandaag voor de betrokkenen helemaal niet meer zo goed zijn.
Hoeveel oplossingen ken jij die met triomf werden verwelkomd en
die jaren later bleken zware negatieve gevolgen te hebben voor de
ontwikkeling van je organisatie, de gezondheid van mensen, de
samenhang van een gemeenschap of de kwaliteit van het milieu?
Peggy:
Daar heb je een punt. Ik kan zo een lijst maken van grote
oplossingen met negatieve gevolgen waar toen geen rekening mee
werd gehouden: kerncentrales, stuwdammen, herstructureringen van
bedrijven, het onethisch handelen op de aandelenmarkt en de
bankencrisis. Of de manier waarop ons elektronisch afval wordt
gedumpt in Afrika en Azië en daar de mensen ziek maakt.
David:
Nu ga je het wel ver zoeken, Peggy. Ik wil het hebben over de
dagelijkse problemen in organisaties en bedrijven hier bij ons. Ik wil
een efficiënte aanpak voor mijn situatie.
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Francis:
Kijk dan eens binnen jouw bedrijf David, concreet.
- Welke oplossingen werden de voorbije twintig jaar vooropgesteld
als ‘duurzaam’?
- Werden ze integraal en onveranderd uitgevoerd?
- Zijn ze zo gebleven? Indien dat zo is, welke gevolgen zie je?
- Indien ze niet ongewijzigd bleven, wat veranderde en omwille van
welke factoren?
David:
Daar geef je me flink wat huiswerk mee. Ik snap het.
Peggy:
Geldt volgens jou voor alle situaties dat een probleem niet stilstaat
maar dat het zich steeds verder ontwikkelt, bijvoorbeeld tot een
chronisch probleem of tot een oplossing?
Francis:
Ja Peggy, hier gaat het om: alles beweegt voortdurend, wat jij een
probleem noemt kán zich ontwikkelen tot een oplossing maar vaker
gaat het de andere kant uit.
Iets een ‘probleem’ noemen, is een beoordeling van een situatie op
een bepaald moment. Afhankelijk van hoe jij daarmee omgaat kan
die situatie zich ontwikkelen tot een ernstig probleem of tot een
chronisch probleem, tot een conflict of zelfs tot een regelrechte
ramp. Het kan een schijnoplossing worden (een vlucht vooruit)
indien het dit al niet was van bij de start. Of de ontwikkeling kan
leiden tot een oplossing, zelfs een duurzame oplossing.
Wat jij een ‘oplossing’ noemt is evenzeer een beoordeling van een
situatie op dat moment. In het beste geval levert het een oplossing
die voor jou een duurzame stap voorwaarts betekent. Het resultaat is
dan meer dan het elimineren van een oorzaak. Het is meer dan het
rationeel onderzoeken van gekende elementen en het op zoek gaan
naar onbekende elementen.
Wat jij op een bepaald moment een ‘probleem’ noemt, kan je zien
als een startpunt voor jou, iets dat je een duw geeft om te ondernemen. Het is een dynamisch proces dat nooit ophoudt. Wie stopt op
- 22 -

het ogenblik dat hij een oplossing heeft gevonden, zal snel terug vast
komen te zitten.
Aanlopen tegen flinke, zelfs pijnlijke obstakels, is een gewone zaak
in het leven van ieder mens en van iedere organisatie.
Dit roept vragen op als:
-

Hoe ga ik om met dit obstakel?
Welke betekenis heeft dit voor mij?
Hoe pak ik het nu aan?
Hoe kan ik een onnodige herhaling voorkomen?
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik er toch winst uit haal?

David:
Zo heb ik nog nooit naar problemen gekeken. Jij maakt er ineens
zinvolle dingen van!
Francis:
Of iets een probleem is, wat daar dan de kenmerken van zijn, met
wat het allemaal samenhangt en wat dan een goede oplossing kan
zijn, … dat is een zienswijze, een overtuiging. Wat oplossingsgericht werken betekent hangt evenzeer af van je zienswijze en
overtuigingen. Wanneer je systemisch kijkt, zie je dat problemen
deel zijn van een systeem en geen vreemde zaken die moeten
worden afgezonderd of verbannen of vernietigd. Van iets een
‘probleem’ maken is een erg nuttige zaak. Bezig zijn met problemen
en er een oplossing voor zoeken is als het vertellen van een verhaal.
Goede oplossingen zijn vruchtbare stappen
op een lange weg waarbij problemen
nuttig onderdelen zijn.
Een goede oplossing is het verhaal van een
vruchtbaar probleem dat zich op een
constructieve manier heeft ontwikkeld.
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Het verhaal van de Blauwe Rivier
Peggy:

Is dit het verhaal van de Blauwe Rivier oversteken? Ik heb begrepen
dat het een beeld is dat staat voor een belangrijke stap in het
krachtgericht werken.
Francis:

De Blauwe Rivier is een metafoor. Ja, het is een verhaal. Het schetst
een beeld voor de belevenissen van een persoon die wordt geconfronteerd met een sterk aangrijpende situatie. Dit kan voor haar
zowel een erg onaangename of pijnlijke situatie zijn als een
boeiende, uitdagende vraagstelling waar ze van wakker ligt. Voor
haar moet die situatie ophouden, veranderen, een antwoord krijgen
of verder ontwikkelen.
De Blauwe Rivier oversteken is een beeld voor de grens die zij
ontmoet. Zij ervaart de situatie als een flink obstakel, een scherpe
confrontatie. Een goede oplossing voor deze situatie ligt niet zomaar
voor het grijpen. Ze voelt dat ze best de valkuil vermijdt om snel de
eerste de beste oplossing te nemen die wordt aangereikt. De ‘betere
oplossing’ ligt ergens op de andere oever, dat voelt ze, dat weet ze.
Ze voelt zich uitgedaagd om die Rivier over te steken. Zij weet dat
ze geen degelijk antwoord kan vinden op de plaats waar ze nu staat;
dat ze een andere aanpak moet kiezen; dat ze de manier waarop zij
de zaken bekijkt dient te wijzigen; dat ze zekerheden en de vaste
grond dient los te laten. Zij voelt aan dat de volgende stappen op de
andere oever lopen ook al ziet ze nog niet tot welke antwoorden dit
kan leiden. Tegelijkertijd ervaart ze onmacht, twijfels, onzekerheid
en onveiligheid. Het verhaal vertelt over de geborgenheid op de
eerste oever; over de steun van diegenen die ook bang zijn en die
haar tegenhouden om teveel risico te nemen; over de sociale druk
om het bij het 'gewone' te houden en ‘gewone' oplossingen uit te
werken.
Het beeld vertelt echter evenzeer over de kracht die zij bezit om
over te steken en op zoek te gaan naar een antwoord en te over- 24 -

winnen. Ze voelt een appel aan haar verantwoordelijkheid om die
gevoelens ernstig te nemen, ze te aanvaarden en er goed mee om te
gaan. Zij weet uit eerdere ervaringen dat haar op de rechteroever
uitdagingen wachten, meer dan op de oever waar zij nu staat, maar
tevens dat daar ‘andere’ oplossingen te vinden zijn. De metafoor
geeft aan dat er op de rechteroever vele wegen open liggen,
meerdere wegen die leiden naar diverse oplossingen. De Rivier
oversteken is een belangrijke eerste stap. Oversteken is noodzakelijk
om de weg te vinden naar een degelijk antwoord, naar een duurzame
oplossing.
Peggy:
Ik zie het beeld zo voor me. Het is een brede rivier met sterk
stromend water. Het is aantrekkelijk en tegelijkertijd maakt het me
een beetje bang.
Francis:
Ja, er is moed voor nodig om over te steken, maar iedereen kan het,
iedereen kan voldoende kracht in zichzelf aanspreken om te slagen.
Voor iedere ernstige vraag die je kúnt stellen,
kán je een weg naar een antwoord vinden.

Peggy:
Ik ken de uitdrukking "De Rubicon oversteken”. Het doelt op een
riskante of revolutionaire daad stellen die men niet kan tenietdoen of
waarop men onmogelijk kan of wil terugkomen. Is dat ook zo
wanneer jij spreekt over de Blauwe Rivier oversteken?
David:
In sommige culturen is de rivier het beeld van de overgang van dit
leven naar een ander leven, na de dood. Dat is pas een drastische
overgang.
Francis:
De Blauwe Rivier heeft iets van de kracht van Caesar’s daad en ook
van de overgang naar een ander leven. De metafoor ‘De Blauwe
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Rivier oversteken’ is van toepassing telkens wanneer je voelt dat je
bij een moeilijk te overwinnen grens bent aanbeland. Het verbeeldt
het moment waarop je je bewust wordt dat er iets móet veranderen
aan de wijze waarop je naar de dingen kijkt en die aanpakt. De
metafoor werkt voor die situaties die écht moeten worden aangepakt. Indien er geen dringende noodzaak is, blijf je gezellig op de
eerste oever om het even hoe lastig of vervelend de toestand is.
David:
Wat zou me dwingen om over te steken? Ik kan kiezen om op de
eerste oever te blijven en niet over te steken. Toch?
Francis:
Niets kan je dwingen om van een situatie een ‘probleem’ te maken.
Ik zie het veeleer als een uitnodiging. De Blauwe Rivier is tegelijk
een moeilijk obstakel én een uitnodiging. Bekijk het positief. Zelfs
al biedt het leven op de eerste oever je vandaag alles wat je wilt, dan
nog kan je de uitnodiging voelen om een flinke stap verder te zetten
in je leven, om niet bij het oude vertrouwde te blijven, om verder te
ontwikkelen. Het hoeft niet noodzakelijk een negatief probleem te
zijn. Je kunt gedreven worden door een intrigerend probleem en een
positieve, constructieve brandende vraag stellen: je wilt een stap
verder zetten dan waar je nu staat. Dit kan zowel op emotioneel,
sociaal, intellectueel, relationeel, financieel of commercieel vlak het
geval zijn. Je weet echter niet goed hoe je het moet aanpakken en
toch wil je zeker de situatie veranderen. Op een bepaald ogenblik
wil je niet meer wachten, je wilt de overtocht maken, iets in jou zegt
dat het nu de ‘juiste tijd’ is. Dan ga je in tegen de ‘logica’ van wat er
op de eerste oever wordt verteld.
David:
Wonen we niet allemaal op de eerste oever? Zoals ik het begrijp
leven we daar het gewone leven.
Francis:
We leven op beide oevers. Op de eerste oever, zo schetst de
metafoor, is de hoofdzaak: zo aangenaam mogelijk leven in een
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wereld die zowel aantrekkelijke kanten heeft als bedreigende. Je
zoekt naar wegen om het bedreigende en het onaangename te
vermijden en het aangename zoveel mogelijk op te zoeken en te
bezitten. Je gaat voor geluk! Dat lukt soms aardig.
Dat is echter geen eeuwige realiteit. Iedereen wordt vroeg of laat
geconfronteerd met situaties en gebeurtenissen die je uit je comfortzone halen. Dat kunnen externe factoren zijn die zorgen voor
ongewenste en onverwachte veranderingen: het lichaam dat even
niet meer mee wil, ziekte, ontslag, een ongeval, een zwaar verlies,
een scheiding, kleine en grote tegenslagen, een conflict, tekort aan
inkomen, een ongeval. Iedereen krijgt ooit te maken met dit soort
gebeurtenissen. Dan rijst de vraag: Wat moet ik er mee? Hoe pak ik
het aan? Wie kan me helpen? Hoe ga ik om met de onzekerheid, de
onrust, de onmacht en de angst die ik in mij voel?
Sommigen voelen hoe er een onrust groeit die weliswaar externe
aanknopingspunten kan hebben, maar die vooral gevoed wordt door
innerlijke factoren: de behoefte om verder te ontwikkelen, je op een
biografisch kruispunt bevinden, een intellectuele uitdaging ervaren,
een levenscrisis op je af zien komen. Vragen, veel vragen zijn het
gevolg. Zoals: Ga ik ‘het’ op deze manier nog jaren verder doen?
Wil ik verder met deze relatie, met deze job, met deze onderneming?
Hoe kan ik hier verandering in brengen? Hoe bereik ik de volgende
stap in mijn carrière? Hoe pak ik de opvoeding aan van mijn kindmet-flinke-beperkingen?
De metafoor laat ons zien dat je op de eerste oever rondloopt met
twijfels, onzekerheden. Je zou wel willen een flinke stap zetten. De
rivier oversteken? Is het wel zoveel beter op de rechteroever? Het
lijkt aantrekkelijk, ja … maar. Je zoekt om de gevaarlijke tocht te
vermijden. Je loopt de lange oever af op zoek naar een brug of een
veerboot. Iemand moet toch zo verstandig zijn om een veerboot in te
leggen! Nee, de metafoor geeft aan dat je het zelf moet doen, alleen.
David:
Kan je geen problemen aanpakken op de eerste oever? Móet je de
rivier oversteken?
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Francis:
Op de eerste oever worden dwingende vragen slordig of ‘voorlopig’
aangepakt. Je blijft steeds herhalen dat de actuele situatie niet houdbaar is, dat de zaken moeten veranderen. Voor oorzaken en oplossingen verwijs je naar anderen, naar structuren en elementen waar je
weinig of geen invloed op hebt. Steeds opnieuw vertel je hetzelfde
verhaal en haal je dezelfde feiten aan. Oh nee, het zijn geen feiten,
het zijn veeleer interpretaties en veronderstellingen, emoties en
gevoelens.
“Dit is niet mijn probleem!” hoor ik vaak roepen op de eerste oever.
Je bent overtuigd dat zoals jij de dingen ziet dat dit een juiste
zienswijze is. De weg naar een oplossing is duidelijk: iets buiten jou
moet veranderen, de anderen moeten iets doen. Een crisis wordt
gezien als een indringer, een vijand of een aanvaller, alleszins iets
dat van buiten komt en dat zo snel mogelijk moet worden overwonnen. De crisis moet aangepakt worden, jij niet.11
Je gaat voor snelle oplossingen. Je vertelt jezelf dat je pragmatisch
en realistisch bent. Na verloop van tijd wordt het meer en meer
voelbaar dat je in rondjes blijft lopen; de oude problemen komen
gewoon terug in een ander kleedje; de nieuwe relatie blijkt een
kopie van de vorige; na het vaccin voor de virus blijkt die zich
opnieuw te hebben getransformeerd en moet er een nieuw vaccin
worden gezocht. In de nieuwe situatie herhaal je oude patronen.
David:
Zoals jij de metafoor schetst, biedt het me geen aantrekkelijk beeld.
Bij een rivier oversteken denk ik aan een boot nemen of zo. De toon
waarop jij het vertelt lijkt dat het om een gevaarlijke tocht gaat.
Francis:
Dat is wel zo. In iedere cultuur waar de metafoor wordt gebruikt,
heeft men het over een zeer moeilijke tocht, een obstakel dat je niet
op een twee drie over bent. Het gaat steeds om een erg woelige
11

Het coronavirus in de lente van 2020, de crisis die het veroorzaakte en het taalgebruik
is daarvan een illustratie. Lees mijn bericht van 4/5/20: Drie manieren om naar het
coronavirus te kijken
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rivier. Dat vraagt moed en durf en het nemen van risico’s. Steek je
niet over dan blijf je aanmodderen en komt het probleem keer op
keer terug, onder een andere gedaante weliswaar, maar het is er
terug. De metafoor zegt niet dat de eerste oever niet zonnig kan zijn.
Het beeld vertelt wel dat enkel op de rechteroever duurzame
oplossingen kunnen worden gevonden.
David:
Waarom zou ik de onzekerheid induiken? Het is immers een tocht
die ik alleen moet ondernemen, zeg je. Waar ik nu sta, weet ik waar
ik aan toe ben. Ik heb vrienden die mij steunen. Zij gedragen zich
net als ik. Wij steunen elkaar. Dat is sociaal! Hier is er een
groepsgeest. Elkaar vertellen wat er allemaal fout loopt klinkt
misschien niet zo stoer maar het is wel gezellig en je raakt je
frustraties kwijt. Het risico bestaat dat wanneer ik alleen op pad ga,
ik mijn vrienden kwijt speel.
Francis:
Een terechte zorg David. Je zou niet de eerste zijn die de oversteek
waagt en moet vaststellen dat de vrienden niet volgen, en nog erger,
je niet meer steunen. Hoe gek het ook moge klinken … de
onzekerheid die je vandaag ervaart is je vaak meer waard dan de
gedachte aan een mogelijk beter resultaat, want ‘een stap zetten’
houdt tegelijk het risico in op een nog grotere onzekerheid. Nog
liever de bekende frustratie en pijn dan het risico te lopen om
nieuwe, ongekende pijn tegen te komen. Liever het bekende
‘slechte’ dan het onbekende ‘goede’. Want het is misschien beter,
niet zeker!
Op de eerste oever kan je jaren allerlei oplossingen bedenken,
plannen maken, goede voornemens en intenties formuleren, enz.
zonder dat je een risico loopt. Je kunt je tijd op die manier
‘vruchtbaar’ doorbrengen. Deze manier van werken dwingt je niet
om verantwoordelijkheid op te nemen.
“Wanneer ik hals over kop de rivier trotseer, dat zou pas
onverantwoord zijn.”, hou je jezelf voor. Liever rustig de situatie
bekijken, al neemt dit veel tijd in beslag. “Mijn moment komt wel,
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het is er nu nog niet. Ik ben er nog niet aan toe.” Dit klinkt redelijk,
verstandig zelfs. De uitnodiging is niet om de stap te zetten zonder
nadenken.
Op de eerste oever moet je je niet verantwoorden dat je hier bent.
Tenslotte wonen we allemaal voor het grootste deel van onze tijd op
deze oever. Meer nog, hier ontmoet je helpers die je steunen om de
huidige situatie te ver-dragen = verder te dragen. Volhouden, zeggen
ze, het einde komt wel in zicht.
Gelukkig zijn er ook helpers die je steunen om de situatie niet te
dragen of te verdragen maar de confrontatie aan te gaan.
Peggy:
Is het helemaal onmogelijk om op de eerste oever een probleem
definitief op te lossen?
Francis:
De Blauwe Rivier is een metafoor, het is geen wetenschappelijke
verklaring. Het geeft een beeld van wat vele mensen, reeds eeuwen
hebben beleefd: wanneer je zo’n sterk obstakel ontmoet, dien je over
te steken, enkel voorbij die grens ontdek je wegen naar een
definitieve oplossing. Het verhaal steunt op ervaringen uit de
praktijk, eeuwenlang gedocumenteerd.12
Velen hopen op een brug of op een beproefde, zekerheid biedende
manier om de rivier over te steken. Nee, in de metafoor zijn die er
niet. Toch blijven we lang op de eerste oever lopen in de hoop dat …
ja, wat? In de hoop dat de situatie plots wijzigt zonder dat we iets
moeten ondernemen? Ja, daar wordt vaak op gehoopt. Dit heet
uitstelgedrag. Daarnaast zijn er allerlei vormen van ontwijkgedrag.
Je minimaliseert het probleem, je relativeert de vaststellingen van
zodra het duidelijk is dat je flink wat moet inzetten om de situatie te
veranderen. Dan is het probleem ineens niet meer zo dringend, zeker
niet meer dwingend, dan verdwijnt het naar de achtergrond … voor
later … “Ik zal wel zien.”
12

Er zijn zeer veel gelijkenissen met de vele verhalen van De Tocht van de Held of de
Zoektocht naar de Heilige Graal. Joseph Campbell, De held met de duizend gezichten, 1949. Nieuwe uitgave 2020, Ankhhermes
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Wat betekent krachtgericht in het leven staan?
David:
Het verhaal van de Blauwe Rivier is voor jou onderdeel van wat jij
noemt ‘krachtgericht in het leven staan’? Wat is het verband?
Francis:

Wie krachtgericht in het leven staat ziet geen problemen meer. Je
neemt waar, je neemt je vaststellingen als persoonlijke feiten maar
maakt hen niet tot objectieve gegevens. Je gaat op zoek naar andere
vaststellingen en andere ‘feiten’. Later meer over het verschil tussen
‘feiten’ en ‘objectieve gegevens’. Vervolgens kies je er voor om
rond bepaalde feiten een dringende vraag te stellen of niet.
Of je van bepaalde vaststellingen een probleem maakt, dàt is een
keuze, dat is geen gegeven! Feiten die jij als een probleem ervaart
worden vaak door anderen niet zo beoordeeld.
Peggy:

Sommige feiten kunnen toch zo dwingend, zo zwaar of zo pijnlijk
zijn dat je ze niet kúnt negeren? Daar móet je er toch een probleem
van maken?13
Francis:

Is dat zo? Wanneer voelt iemand de nood om van iets een probleem
te maken?
- Hoeveel mensen ken je die zich in een situatie bevinden waar jij
een probleem van zou maken terwijl zij iedere dag gewoon verder
gaan?
- Hoeveel mensen met een flinke fysieke beperking zien dit niet als
een probleem terwijl jij je inbeeldt dat wanneer jou dit zou
overkomen, jij er een probleem van zou maken?
- Hoeveel mensen stappen iedere ochtend in hun wagen en daarmee
virtueel tegelijk in een file, terwijl ze zich een eind verderop
ergeren aan die file?
13

Ik laat hier even de situaties buiten beschouwing waarin je volkomen ten onrechte en
zonder verweermiddelen wordt gevangen genomen, mishandeld of in vreselijk
gevaarlijke toestanden terechtkomt. Dit vraagt om een ander gesprek.
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Hoe vaak hoor je mensen klagen dat ze zich in een ‘vreselijke’
situatie bevinden zonder dat ze aangeven waar het écht om gaat
en zonder dat ze iets ondernemen om een oplossing te zoeken? (En
er volgens jou zomaar een oplossing voor het rapen ligt)
Hoeveel moeite doen ngo’s om anderen te overtuigen dat bepaalde
toestanden in de wereld écht een probleem vormen dat niet
zomaar van de maatschappelijke agenda mag verdwijnen, terwijl
wij en de politici de andere kant opkijken?

Peggy:

Begrepen, problemen hangen niet af van de feiten maar van hoe
iemand er mee omgaat. Wat voor mij een probleem is, is dat omdat
ik er zo mee omga.
Francis:

Ik geef je nog wat vragen.
- Wanneer jij iets een ‘probleem’ noemt, wat betekent dat concreet
voor jou? Wat dóe je dan?
- Betekent iets een ‘probleem’ noemen dat er een probleem bestaat
buiten jou?
- Betekent het dat er écht iets valt op te lossen? Door wie?
- Wanneer je zegt dat er voor iets een ‘oplossing’ moet worden
gezocht, betekent dat tegelijk dat er voor jou een probleem is?
Hierover wil ik bij onze volgende gesprekken duidelijkheid.
Krachtgericht in het leven staan, betekent dat je heldere vragen stelt
en niet alles zomaar een ‘probleem’ noemt. Het betekent tevens dat
je verantwoordelijkheid neemt voor je vragen én voor je antwoorden
én voor hoe je de dingen benoemt.
David:

Er komt heel wat bij kijken om voortdurend aandachtig en krachtgericht in het leven te staan, begrijp ik al. Wat moet je dan allemaal
kunnen? En kan ik dat leren?
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Francis:

Ik heb tien punten genoteerd die m.i. verwijzen naar een krachtgerichte levenshouding.14 Zij vormen de ondertoon van een
oplossingsgerichte benadering. Iedereen kan leren om zo in het
leven te staan.

1. Op eigen kracht ben je als baby recht gekropen en leerde je

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

14
15

lopen, met vallen en opstaan. Die ‘eigen kracht’ bezit je nog
steeds!
Sta recht telkens je gevallen bent.
Waarderen geeft voedsel aan de mens - emotioneel, relationeel,
intellectueel - en doet een mens groeien.
Geef jezelf en anderen waardering. Voed elkaar.
Je bent de enige ervaringsdeskundige van jouw leven.
Ontwikkel je zelfkennis en maak gebruik van je ervaringen.
Zelfredzaamheid werkt het krachtigst samen met anderen.
Ontwikkel en vertrouw op je eigen leiderschap en op dat van
anderen in de samenwerking.
We leren zeer veel via weerstanden, obstakels en fouten.
Wees dankbaar voor de weerstanden die je ontmoet.
Leer van je fouten. Leer nog beter te leren.15
Verandering is de regel, alles verandert voortdurend.
Ga constructief om met de ups en downs die onderdeel zijn van
ieder leven. Humor is een realistische strategie.
Het gaat in alle ontwikkelingen steeds om het transformeren van
bestaande elementen en bestaande energie.
Maak gebruik van wat reeds aanwezig is en zet het om in een
constructief element.
Verbinding hebben met anderen betekent betrokken zijn.
Druk je betrokkenheid uit, bv. met kleine attenties en
waardering.

Uitgebreider in bijlage A
Meer in: Leerrijker worden, het kán!
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9. Met een zorgvuldige en verbindende communicatie kom je

verder.
Communiceer ‘in het midden’ en zorg voor verbinding.16
10. Je hebt niet steeds formele hulp nodig om je probleem op te
lossen, soms echter wel.
Vraag gepast hulp, aan een leermaatje17 of aan een
professionele helper.
In onze volgende gesprekken ga ik eerst in op het taalgebruik, want
taal bepaalt wat jij een ‘probleem’ noemt, hoe je dat begrip invult,
hoe je op weg gaat naar een antwoord en wat je ziet als ‘oplossing’.
Om dit gesprek af te ronden geef ik je een aantal vragen om terug te
blikken en te reflecteren.
Tenslotte geef ik je tevens de opdrachten mee om ons volgend
gesprek voor te bereiden.

Dé belangrijkste factor bij oplossingsgericht werken:
verantwoordelijkheid nemen …
voor je gevoelens en je behoeften en hoe je ze uitdrukt,
voor de woorden, de gebaren en de tekens die je gebruikt
in je communicatie,
voor het creëren van een vruchtbaar probleem,
voor iedere keuze die je maakt,
voor iedere beslissing die je neemt,
voor de acties om een oplossing uit te voeren,
voor de effecten van iedere actie die je onderneemt.

16
17

Meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?
Lees meer op p.185 in het hoofdstuk: Los je problemen op zonder ‘hulp’ maar met
een leermaatje
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Blik even terug en reflecteer
Hoe vaak gebruik ik het woord ‘probleem’?
Wat bedoel ik er dan mee?
Wie in mijn omgeving neemt het woord ‘probleem’ vaak in de mond?
Wat bedoelt hij of zij er dan mee?
Hoe klinkt voor mij nu het woord ‘probleem’ in de oren?
Welk beeld van de Blauwe Rivier oversteken kwam mij voor de geest
toen ik dit hoofdstuk las? Hoe levendig was dit beeld?
Welk ander beeld kwam tegelijkertijd in mij op?
Welke concrete situaties kwamen me voor de geest?
Aan welke problemen die niet opgelost geraken moest ik denken?
Aan welke mensen dacht ik daarbij?
Waar worstelen deze mensen mee?
Wanneer voel ik me in mijn kracht?
Wat maakt dat ik me op dat moment krachtig voel?
Wat zou ik graag willen ontwikkelen om (nog) krachtiger in het
leven te staan?
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Opdrachten 1
A. Vertel een vriend over de metafoor van de Blauwe
Rivier.
Wat doet het verhaal haar?
Wat roept het bij haar op? Wat herkent ze?
Hoe verbindt ze het verhaal met haar eigen situatie?
Wat voel jij terwijl je haar het verhaal vertelt?
Wat leer jij door haar het verhaal te vertellen?
B. Noteer drie situaties waar jij vandaag flink tegenaan
loopt en die je graag anders wilt. Drie situaties die je
vandaag een ‘probleem’ noemt/zou noemen.
Noteer ze want je hebt ze nodig in de volgende
gesprekken.
C. Wees aandachtig terwijl je naar de radio luistert, naar
tv kijkt, de krant leest of berichten op het internet of
je e-mail leest.
Noteer hoe vaak mensen het woord ‘probleem’ in de
mond nemen en tracht te ontdekken wat ze er volgens
jou mee bedoelen.
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2. Een probleem, een uitdaging
of een opportuniteit?

Je taalgebruik bepaalt het probleem én de oplossing
Een uitdaging of een opportuniteit?
Behoeften verscholen onder je gevoelens
Constructief taalgebruik werkt beter
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Je taalgebruik bepaalt het probleem én de
oplossing
David:
Ik heb de derde taak van de opdracht serieus genomen. Ik heb
aandachtiger geluisterd naar de radio en naar de televisie gekeken,
vooral tijdens interviews. Nu pas viel het me op hoe vaak het woord
probleem wordt gebruikt. Ik hoorde zeer vaak zeggen: “Het
probleem is dat …” of “Dat is een probleem!” Het betekende in elk
van die gevallen telkens erg verschillende dingen. Soms ging het
over iets vervelends. Dan weer had men het over een situatie die je
onmogelijk kunt overzien. Soms werd het gebruikt voor het uiten
van onmacht, als om te zeggen: “Ik weet het niet meer.” of “Ik zie
het niet meer zitten.” Bij een bezoek aan een kantoor antwoordde
men mij bij iedere vraag die ik stelde: “Geen probleem.”
Ja, er wordt slordig omgesprongen met het woord probleem.
Peggy:
Soms werd het woord gebruikt op een demagogische wijze. Men
boezemt mensen angst in met dat woord of geeft aan dat het om iets
zeer ernstigs gaat. Gelukkig zal de spreker (een politicus, iemand
van de politie of een consultant) daar iets aan doen. Is dit wat jij
noemt slordig taalgebruik?
Francis:
Niet helemaal. Dit laatste zou ik demagogisch taalgebruik noemen.
Ik onderscheid tien kwaliteiten van taalgebruik en van communicatie. Ik vertel alvast wat meer over de drie kwaliteiten van
taalgebruik die nuttig zijn om te onderscheiden tijdens onze
gesprekken: het dagelijks, het zorgvuldig en het nauwkeurig taalgebruik.
Eerst even dit: wanneer ik spreek over taal en taalgebruik bedoel ik
daarmee alle talen die mensen inzetten om zich uit te drukken en te
communiceren. Naast de vele verbale talen zijn er de non-verbale
talen, de taal van de wiskunde en de kunstzinnige talen. Er is de
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gebarentaal, de ogentaal, de lichaamstaal, de beeldentaal, de taal van
de muziek, van de tekens, van de rituelen, van de dans, van de
architectuur, de taal van de schilder en de beeldhouwer enz. Hier een
overzicht.
De wereld van de geluiden,
De wereld van het lichaam
de klanken en de stiltes
en de gebaren
= de muzikale talen, de klank- = de lichaamstalen, de taal van
talen, de taal van de geluiden
het aangezicht, de taal van de
de taal van de stilte
handen, de taal van de mudras,
De wereld van de woorden
De wereld van de bewegingen
en de teksten
en de ritmes
= de verbale talen, de taal van de
= de bewegingstalen, de
typografie, de poëtische taal
Mensen gebruiken
danstalen, de taal van de
meerdere van deze talen
podiumkunsten
De wereld van de tekens
samen,
het
is
geen
of-of
en de codes
De
wereld
van de geuren en
maar
en-en.
= de tekentalen, de codetalen, de
de smaken
wiskunde, de gebarentalen, de taal
Hoe meer talen je inzet hoe
=
de
talen
van smaken en
van de signalen, emoji’s
rijker je communicatie.
geuren, de taal van parfums
De wereld van de beelden,
Dieren hanteren een beperkt
De wereld van de aanrakingen
de kleuren en het licht
aantal van deze talen.
= de aanraak-talen, de talen
= de taal van foto, film, video, de
van de intieme gebaren,
beeldende talen, de talen van de
seks als relatietaal
kunsten, de taal van de belichting

In welke werelden leef jij?
Welke talen ‘spreek’ je?

© Francis Gastmans

De wereld van de vormen
De wereld van de ruimtes
= de taal van de architectuur,
= de taal van openbare ruimtes,
de
taal van de design en de
de taal van de tuinen en de parken,
vormgeving, de taal van de kledij
de taal van de natuur en de
natuurlijke omgeving
Versie 10.0 - 06/2020

Elk van deze talen heeft eigen taalregels, een eigen woordenschat en
in vele gevallen een eigen grammatica. Op elk van deze talen zijn
deze tien kwaliteiten van toepassing. Je zet de talen steeds in op een
van deze tien manieren.18
Dagelijks

Gewoon
Bureaucratisch
Juridisch
Demagogisch
Profetisch
Verhullend
Eufemistisch

Zorgvuldig
Bedachtzaam

KWALITEITEN
VAN
TAALGEBRUIK

Speels
Poëtisch
© Francis Gastmans
18

Nauwkeurig
Wetenschappelijk
Paradoxaal
Therapeutisch
Magisch
Sacraal

Metaforisch
Beeldend

Uitgebreider te lezen in: Talen en taalgebruik
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1. De dagelijkse taal gebruik je voor je gewone, dagelijkse, sociale
communicatie. Het is je normale manier om contact te hebben met
elkaar en dat blijkt in de meeste gevallen voldoende. In je dagelijks
taalgebruik hanteer je een beperkte woordenschat en leg je weinig
nuances in je uitdrukkingen. Je dient je woorden niet te definiëren
want je gaat er van uit dat je 'de algemeen erkende definitie' van de
woorden hanteert. Iedereen weet wat 'liefde' is of 'vrede' of een
'terrorist' of een 'file', toch? Iedereen gebruik deze woorden op
dezelfde manier, toch? Of toch niet? Uiteraard niet, maar daar hou je
in het dagelijks taalgebruik geen rekening mee. Aandacht geven aan
de correcte invulling van alle woorden zou in je dagelijkse gesprekken teveel tijd en energie kosten en die investering is je dat niet
waard. Je kiest voor een snelle en vlotte communicatie, zelfs al loopt
het soms fout. Nu ja, ‘soms’? De voorbeelden zijn ontelbaar waarin
het vlot communiceren leidt tot misverstanden, ruzies en agressie.
Veel misverstanden in je communicatie gaan niet over datgene wát
je zegt of schrijft (de inhoud) maar vinden hun grond in de manier
waarop je je uitdrukt en hoe dat wordt begrepen. Het is de toon
waarop je spreekt of schrijft die bepaalt hoe je boodschap wordt
ontvangen. Communicatie is immers een relationele zaak.19
2. Wanneer je zorgvuldig communiceert, zal je je woorden,
gebaren en beelden bedachtzamer gebruiken. Dan kies je uit een
uitgebreidere woordenschat. Je wikt en weegt je woorden, je nuanceert meer. Je gebruikt meer gebaren en beelden en doet dat op een
voorzichtige manier. Je schildert je ervaringen af met meer kleuren
en schakeringen. De bomen zijn niet zomaar ‘groen’.
Wanneer iemand ParisXL, Planet Parfum of BodyShop binnenstapt en
vraagt naar een ‘rode lippenstift’, welke reactie verwacht je van de
verkoopster?
Hoe reageert een schilder of interieur deskundige wanneer jij
voorstelt om je muren ‘groen’ te schilderen?
Eenzelfde houding verwacht ik van een professional die oplossingsgericht werkt.
19

Dit maakt het erg lastig wanneer we e-mailen of tweeten. Dan zijn we volledig
afhankelijk van de manier waarop de ander de toon ‘leest’ (= zelf invult).
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Wanneer je zorgvuldig communiceert, zal je trager spreken en
bewegen. Tijdens een gesprek las je stiltes en pauzes in en laat toe
dat er onderweg - tijdens het spreken of schrijven of uitbeelden wordt nagedacht. Je hebt oog voor de effecten van jouw
communicatie en je hebt aandacht voor het aandeel van de ander.
Om beter begrepen te worden herhaal je soms dezelfde gedachte
onmiddellijk na elkaar maar op een verschillende manier. Je bekijkt
de zaken makkelijker vanuit meerdere invalshoeken.
3. Je kunt daarnaast nauwkeurig zijn in het gebruik van woorden,
tekens en uitdrukkingen. Dan zal je je woorden en tekens
uitdrukkelijk definiëren of scherp omschrijven. Je besteedt veel zorg
aan de correcte formulering van je gedachten. Je hebt nog meer
aandacht voor je non-verbale communicatie. Je wikt en weegt je
woorden en kiest ze bedachtzaam. Waar nodig zal je zelfs nieuwe
woorden samenstellen die nauwkeuriger je gedachten weergeven. Je
spreekt nog trager. Je schrijft, schrapt, herschrijft, schrapt en
herschrijft. Je legt je formuleringen voor aan anderen om met meer
zekerheid te weten dat je goed begrepen kunt worden en de juiste
woorden hebt gekozen.
Nauwkeurig wil zeggen dat alle aspecten van de taal die je op dat
ogenblik hanteert (de woordenschat, de grammatica, de toon) helder
en eenduidig zijn voor alle betrokkenen. Wie nauwkeurig communiceert houdt zodoende rekening met de talen die de ander kent en niet
kent. Aangezien bv. niet iedereen kunstzinnige talen ‘spreekt’, zal je
voorzichtig zijn met het hanteren van die talen, maar je zult ze niet
uitsluiten. Nauwkeurig taalgebruik hanteren is een uitdaging. Het
loopt immers mis indien de ander het gesprek op een dagelijkse
manier wil voeren. Dan komt je taalgebruik makkelijk belerend of
hautain over. De eerste opdracht bij communicatie blijft: zorgen
voor verbinding; ook via je taalgebruik.
Je talen en je taalgebruik bepalen wat en hoe je waarneemt,
wat en hoe je voelt, wat en hoe je denkt, wat en hoe je handelt.
Ze bepalen hoe jij je problemen formuleert
én welke antwoorden jij ziet als ‘een oplossing’.
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Een uitdaging of een opportuniteit?
Peggy:
Kunnen we niet gewoon het woord probleem vervangen door
uitdaging of opportuniteit? Dat klinkt positiever.
Francis:
Dat kan je doen maar daarmee maak je de zaak niet duidelijker. Een
probleem, een uitdaging of een opportuniteit zijn drie verschillende
begrippen met verschillende invullingen, associaties en interpretaties en ze wijzen naar drie verschillende pistes voor een aanpak.
Voel eens wat de volgende vragen bij jou oproepen.
- Is de hongersnood in Somalië of in Haïti een probleem, een
uitdaging of een opportuniteit? Voor wie?
- Een Syrische moeder met een stervend kind in de armen, hoe
benoemt zij de situatie? Wie in haar omgeving zegt er op dat
ogenblik: “Dit is voor jou een opportuniteit. Neem die kans!”?
- Oorlogen zorgen voor een enorme stroom vluchtelingen naar vele
landen. Is dit een probleem, een uitdaging of een opportuniteit?
Wie van de verschillende betrokkenen zal welk woord in de mond
nemen?
Peggy:
Hiermee zeg je dat het perspectief van waaruit ik naar een situatie
kijk mee bepaalt welk woord gepast is.
Francis:
Hoe jij de situatie benoemt zal afhangen van wat jouw plaats is in
dat gebeuren en met wie jij je op dat ogenblik verbonden voelt. Het
maakt een hemelsbreed verschil indien de betrokkene je beste
Syrische vriend is. En wie verdient er allemaal aan de vluchtelingen? In ieder conflict met veel ellende en slachtoffers zijn er
mensen die er een opportuniteit in zien en rijk worden.
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David:
Dat is duidelijk. Het gebruik van de woorden probleem, uitdaging of
opportuniteit of welk ander woord dan ook hangt af van de situatie,
hoe ik me daar bij betrokken voel en wat mijn belevingen zijn.
Francis:
Ik wil toch even stilstaan bij de woorden uitdaging en opportuniteit.
Het zijn erg nuttige woorden. Wat is hun meerwaarde? Ze verwijzen
naar verschillende manieren om een situatie te ervaren en te
benoemen. Doch door uitsluitend slechts deze twee begrippen te
gebruiken als alternatief voor het woord ‘probleem’ komen we niet
dichter bij een heldere kijk op de situatie. We beperken de vele
manieren waarop we ons kunnen uitdrukken. Daardoor zien we niet
scherp wat er mis loopt. We zien evenmin de verschillende wegen
naar mogelijke oplossingen. Daarenboven is het gevaar zeer groot
dat we deze en andere begrippen slordig gaan gebruiken.
Laten we even oefenen met het Woordenspel.

! Neem een situatie voor de geest waar je op dit ogenblik flink

tegenaan loopt. Ga in je herinnering even terug naar waar het
volgens jou allemaal begon. Kijk vervolgens naar de gevoelens
die de situatie vandaag in je oproepen.
We gaan nu even spelen.
Neem dus wat afstand van de ernst van de situatie.
Noteer twintig woorden als alternatief voor het woord
‘probleem’ waarmee je gewoonlijk de situatie zou benoemen.
Geef synoniemen, associaties, tegenstellingen of zelfs gekke
invallen. Ga snel tewerk en laat je niet afremmen door je
innerlijke censuur.
Zeg dan twintig maal: “Dit zou ik een … kunnen noemen, zo
voelt dat.”
(Aan de lezer: maak deze oefening en probeer zelf eerst
minstens twintig woorden te bedenken alvorens de lijst van
Peggy te bekijken op de volgende bladzijde.)
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Er zijn vast en zeker nog meer woorden die in aanmerking kunnen
komen. Wat valt jullie op tijdens deze oefening?
Peggy:
Hier mijn lijstje.
moeilijkheid
obstakel
vervorming
uitstel
leugen
valkuil
vlucht

lastige kwestie
onmacht
grap
toneelspel
opschepperij
bedreiging
avontuur

kans
zegen
uitweg
verraad
gesloten deur
scheiding
ramp

Bij ieder woord heb ik een ander gevoel. En omgekeerd, bij ieder
gevoel hoort een ander woord. Ik kreeg verschillende medewerkers
voor ogen en ik zag dat ik voor ieder van hen een ander woord zou
gebruiken omdat ze een andere communicatiestijl hebben of omdat
ik de situatie anders inschat. Dit is dus best subjectief! Maar de
woorden probleem, uitdaging of opportuniteit zijn dat ook.
David:
Ik denk onmiddellijk aan de praktische gevolgen en zie dat de
woorden verwijzen naar verschillende acties, dus naar verschillende
mogelijke oplossingen!
Francis:
De woorden die je in het dagelijks taalgebruik hanteert, zijn
overwegend het gevolg van je primaire gevoelens en reacties, d.w.z.
het zijn uitingen waar je geen moment bij stilstond. In het dagelijks
taalgebruik heet dat ‘spontaan’ te zijn, maar dat woord wordt
meestal slordig gebruikt.
Wees helder en zorgvuldig, zelfs nauwkeurig, wanneer je iets
een naam geeft want woorden roepen onbewust gevoelens en
associaties op en vormen de grond voor je reacties.
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Peggy:
Om een positief voorbeeld te geven, ik denk plots aan de wijze
waarop ik de persoon die erg belangrijk is in mijn leven, aanduid.
Hoe verschillend voelt het aan en welk beeld krijgen jullie wanneer
ik die persoon mijn goede vriendin noem of mijn intieme vriendin of
mijn lief, mijn liefje, mijn schatje, mijn partner, mijn echtgenoot,
mijn vrouw, mijn grote liefde, mijn bedgenoot, mijn kameraad, mijn
muze, mijn inspiratiebron, mijn rots in de branding, mijn toeverlaat?
Francis
Wat leuk deze gedachte Peggy. Het gaat hier immers niet om een
filosofische of taalkundige discussie maar om de juiste woorden te
geven aan onze concrete ervaringen en gevoelens. Alle woorden zijn
‘goed’.
Even terug naar de oefening. Hier is het vervolg.
Ik geef jullie alvast een lijst met tweehonderd alternatieven voor het
woord ‘probleem’.20

! Neem de drie situaties die je hebt genoteerd naar aanleiding
van de opdracht van gisteren.

! Voor ieder case schrijf je:

“Deze situatie roept bij mij een gevoel op dat ik benoem als …“
Kies vervolgens één van de woorden uit de lijst.

Wat levert jullie dit op?
Peggy:
Een verrassing. Ik kies voor iedere case een ander woord. Ik ga me
anders opstellen nu en zoek op een andere manier om er iets aan te
doen.
David:
Dit helpt mij om de zaken te relativeren. Ineens heb ik geen
problemen meer en moet ik niet zo nodig een en ander oplossen.
Nou, het is rustiger. Bedankt!

20

Je vindt ze in bijlage B

- 45 -

Francis:
Je bereikt betere resultaten wanneer je je woordenschat vergroot en
stopt met het woord ‘probleem’ te gebruiken uit gewoonte. Je
bereikt meer wanneer je het gepaste woord kiest én je woorden
zorgvuldig gebruikt.
Gepast betekent: gepast voor jou, in déze situatie, op dít ogenblik.
Iedere situatie wordt beter aangepakt met het gepaste woord.
De definitie en het gebruik van woorden, beelden en tekens is louter
een afspraak tussen de gebruikers van die woorden, beelden of
tekens. Er is geen autoriteit die bepaalt welke woorden je moét
gebruiken en hoe je ze moét invullen.
Dat geldt ook voor de begrippen ‘probleem’, ‘uitdaging’ of
‘opportuniteit’ of één van de andere woorden uit de lijst. Ga op zoek
naar het gepaste woord voor jou. Welk woord past bij je gevoel en
geeft het beste weer wat je wilt?
Wanneer je een ‘probleem’ niet kunt benoemen en aanduiden
met een gepast woord, bestaat het niet.
Wanneer je een ‘probleem’ vaag benoemt
en je er niet het juiste woord aan koppelt,
steven je af op een vage actie en een vaag resultaat.
Het gaat om jouw reactie op de feiten.
Iets benoemen of uitbeelden is jouw keuze.
Het zegt niets over datgene wat je waarneemt.
Het zegt wél iets over hoe jij je verhoudt
tot wat jij waarneemt of vaststelt.
Je taal zegt iets over jou.
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Behoeften verscholen onder je gevoelens
Francis:
Wanneer je iets een ‘probleem’ noemt, vertelt dit gelijk iets over
jouw manier om te reageren op een situatie of op een voorval of op
het gedrag van iemand. Het start allemaal met jouw waarnemingen.
Samen met het waarnemen komen gevoelens in je op. Er zijn drie
momenten waarop je gevoelens gewaar wordt en het zijn meestal
verschillende gevoelens.
-

-

Welke gevoelens kwamen onmiddellijk in mij op toen de feiten zich
voordeden? Hoe benoemde ik ze toen?
Wat voel ik bij de situatie in het verleden wanneer ik er aan terug
denkt en ik de situatie terug voor ogen neemt? Hoe benoem ik die
gevoelens nu?
Welke gevoelens ervaar ik nu, op dit ogenblik, bij de opdracht van
het terugblikken? Hoe benoem ik deze gevoelens?

Het is essentieel om een onderscheid te maken tussen
a) datgene wat je je herinnert hoe de situatie aanvoelde op het
moment dat het gebeurde,
b) de gevoelens die je ervaart wanneer je er opnieuw naar kijkt,
c) je gevoelens hier en nu, nu er naar je gevoelens op de situatie in
het verleden wordt gevraagd.
Dit zijn drie verschillende perspectieven.
Telkens je terugkijkt, zijn er andere gevoelens. Daar dien je helder
en zorgvuldig in te zijn. Je kunt dus niet voelen wat je toen voelde.
Je kunt enkel voelen in het nu, je voelt op dit moment. Er bestaan
geen gevoelens in het verleden. Wel zijn er herinneringen aan
gevoelens uit het verleden en met bepaalde technieken kan je die
terug oproepen. Er zijn ook actuele gevoelens die zo rechtstreeks en
zeer sterk verbonden zijn met gebeurtenissen dat de gevoelens uit
het verleden opnieuw actueel lijken. Toch is het nodig ze te
onderscheiden, je hoeft ze niet te scheiden.
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Onze gevoelens bij iedere situatie waar we flink tegenaan lopen of
ons sterk bezig houden, wijzen overwegend in een van de twee grote
richtingen.
➡ In de ene richting voel je beklemming, ongemak, ongenoegen,
frustratie, pijn, angst, onmacht, afschuw, weerzin, ademnood of
iets dergelijk, met als reactie: je wilt veel minder of helemaal
niets meer van dit, je wilt er van weg, je wilt de situatie
vermijden, je wilt ze veranderen, neutraliseren, afbreken,
vernielen, je wijst de situatie af, je wilt ze niet meer herinneren
of er aan herinnerd worden, enz.
Je hebt een ‘tegen’ reactie.
➡ In de andere richting voel je verwondering, nieuwsgierigheid,
enthousiasme, je voelt je opgetogen, sterk aangetrokken, aangenaam verrast en dergelijke, met als reactie: je wilt meer of heel
veel van dit, je wilt de situatie meer benaderen, je wilt dit verder
ontdekken, onderzoeken, je wilt dit herhalen, je wilt terug naar
de situatie, je verlangt er vurig naar, enz.
Je hebt een ‘voor’ reactie.
Peggy:
Zoals jij het stelt kan een probleem zowel een positief als een
negatief gevoel hebben als aanleiding.
Francis:
Dat is zo, alles hangt af van hoe je het begrip ‘probleem’ definieert
en gebruikt. Even een voorbeeld.
Het is middernacht. Een koppel ligt wakker in bed.
Zij is een wetenschappelijk onderzoeker met een dringend, boeiend
probleem dat zij wil oplossen. Het trekt aan haar, ze is er door
gefascineerd en het houdt haar wakker, letterlijk. “Hoe moet ik mijn
vraag formuleren? Wat wil ik hier onderzoeken? Hoe betrek ik er
anderen bij?” Zij weet dat zolang ze geen boeiende, aantrekkelijke
onderzoeksvraag heeft zij geen mensen en middelen kan verzamelen
voor haar werk.
Naast haar ligt haar partner die op het werk kampt met toestanden die
hem vreselijk frustreren. Hij wil dat het totaal anders loopt, het
benauwt hem en hij ligt er wakker van. “Hoe moet ik mijn probleem
benoemen? Wat wil ik hier oplossen? Hoe betrek ik er iedereen bij?”
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Er werden al tal van oplossingen geprobeerd maar geen enkele bleek
duurzaam te zijn. Hij weet dat zolang hij de vinger niet op de pijnplek
kan leggen, ze steeds maar in rondjes zullen blijven draaien.

De sterkte van je gevoelens hangt af van de mate waarin jij je
betrokken voelt. De aard van jouw verbinding met wat jij ziet als
‘feiten’, met diegenen die er bij betrokken zijn en met de diverse
elementen van de context van het gebeuren, zet de toon van je
reactie.
Gevoelens zijn echter niet blijvend, ze komen en gaan voortdurend.
Dat kan je vaststellen wanneer je even rustig gaat zitten en
aandachtig je gevoelens waarneemt.21 Na enkele minuten, soms veel
sneller, voel je iets anders. Onze primaire gevoelens leven aan de
oppervlakte. Hiermee zeg ik niet dat alle gevoelens oppervlakkig
zijn. Ik geef hiermee aan dat er diverse niveaus zijn om gevoelens te
ervaren. Wat constanter blijft dan de gevoelens en wat dieper zit, dat
zijn de behoeften. Behoeften zijn een basisverlangen naar iets dat je
wél wilt, niet naar iets dat je niet wilt. Je wilt bijvoorbeeld
‘veiligheid’ en niet 'geen onveiligheid’.
David:
Wat zit er volgens jou onder mijn gevoelens van onzekerheid en
twijfel?
Francis:
Welke zekerheid wil je David? Waar moet die vandaan komen? Wie
heeft er voor jou voldoende autoriteit om een ondubbelzinnig
antwoord te geven op jouw zorg?
De stevigste bron van zekerheid ben je zelf. Zelfvertrouwen is de
duurzaamste pijler. Onzekerheid, twijfels, gevoelens van onveiligheid en onmacht, … zijn deel van ieder leven. De vraag is niet, kan
ik ze doen verdwijnen? De vraag is, hoe leer ik er beter mee om te
gaan? Waar in mijn leven vandaag hebben ze hun grond?
Een manier om met die gevoelens om te gaan, is te peilen naar de
concrete behoeften die er onder schuilen.
Waar heb jij nu behoefte aan David? Maak het eens concreet.
21

Zie het hoofdstuk 9: De zaken aandachtzaam aanpakken
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David:
Ik heb zoals iedereen behoefte aan zekerheid, veiligheid en een
bepaalde mate van macht en controle over de situatie.
Francis:
Dit zijn algemene termen en klinkt als dagelijks taalgebruik. Maak
dit nu eens héél concreet voor jezelf. Zet deze algemene behoeften
eens om in - voor jou - herkenbare, praktische behoeften en in
concreet gedrag. Wat verlang je te ontvangen? Van wie verlang je
dat? Onder iedere angst en onzekerheid schuilt niet alleen de vraag
naar veiligheid en zekerheid. Er zit op dat ogenblik een concrete
behoefte onder, een vraag, iets wat je wél wilt.
Luister eens naar je lichaam. Zegt het bijvoorbeeld: “Ik heb nu
behoefte aan een signaal dat ik begrepen word door Anneke.” Of,
“Ik heb behoefte dat ik het even niet hoef te weten nu.” Of, “Ik heb
nu behoefte dat mijn baas me zegt dat hij me waardeert.”?
Wanneer je je concrete behoefte verwoordt, kom je sneller bij de
kern van de zaak. Je kunt dan makkelijker je werkvraag stellen op
een constructieve manier en je zult sneller je doel bereiken.
Onder ieder probleem, zit een wezenlijke, fundamenteel
menselijke behoefte.
Vervelende gevoelens verwijzen naar behoeften in jou die
vragen om voldoening. Behoeften zijn persoonlijk, concreet,
voelbaar, uitvoerbaar en positief.

Peggy:
Zullen we eens een lijstje maken van behoeften? Ik heb er reeds een
aantal opgeschreven. Misschien kunnen jullie aanvullen? Daar heb
ik namelijk nu behoefte aan, hihi!
Het hoeft niet de perfecte en definitieve lijst te zijn. Indien het me
maar een idee kan geven wat allemaal een behoefte kan zijn voor
iemand. Misschien vindt David dan woorden om zijn behoeften te
verwoorden.
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We zetten ons met z’n drieën aan een flip-over en komen snel tot een
lijst van wel vijfenzeventig concrete behoeften.22
Francis:
Om het nog concreter te maken zeg je bij ieder van de behoeften die
je kiest uit de lijst:
“Ik wil … (een actie) met of door … (de naam van een persoon).”
Je zult minder ‘problemen’ ontmoeten wanneer je
1. je behoeften tijdig herkent =
“Dit voel ik nu en daar zit déze behoefte onder.
Hier heb ik nu behoefte aan.”
2. ze erkent =
“Dit is mijn behoefte nu en die mag er ten volle zijn,
die hoef ik niet weg te stoppen.”
3. en ze op een gepaste manier kenbaar maakt =
“Ik tracht ze op een open, vragende, niet-dwingende
manier te uiten.”
4. aan de juiste personen =
“Ik krijg graag van … (een naam) antwoord.” of
“Ik zal … (een naam) vragen om mij te helpen
voldoening te krijgen voor deze behoefte.”
Onder ieder gevoel dat je iets niet wil, steekt iets dat je wél wilt. Dát
is je behoefte die graag ingevuld wil worden.
We zullen later zien dat een vruchtbare formulering van een
probleem, of beter van een werkvraag, betekent dat je concreet
vraagt naar wat je wél wilt, niet naar wat je niet meer wilt.
Heel veel problemen zijn het resultaat van niet erkende behoeften.
Dit geldt zelfs voor problemen die op het eerste zicht erg technisch
of banaal lijken, zoals bv. “Ik wil niet meer in de file staan.”

22

Je vindt de lijst in bijlage C
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David:
Wanneer ik in de file sta, voel ik alleen maar kwaadheid en heb ik
behoefte om dat eens goed te uiten. Dan klop ik op mijn dashboard
en vloek eens krachtig. Het resultaat is meestal dat ik me nog rotter
voel en onmachtig.
Francis:
Geeft jouw reactie een bevredigend gevoel? Zo te horen niet. De
volgende keer stel je de vraag: “Waar heb ik nu behoefte aan dat me
een beter gevoel zou kunnen geven?” of “Wat kan me op dit
ogenblik een gevoel van tevredenheid geven?” of “Hoe kan ik dit
moment nuttig gebruiken?”23
Een behoefte is een positieve drang om te voldoen
aan iets wat voor jou op dit ogenblik waardevol is of
dat jou kan helpen terug in evenwicht te komen.
Het is iets waar je ‘honger’ naar hebt.

23

Zie het voorbeeld van de file op p.195
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Constructief taalgebruik werkt beter
Francis:
Wanneer je er mee ophoudt om mensen en fenomenen die je flink
uit je evenwicht brengen te zien als ’spelbreker’ of ‘tegen-strever’ of
‘vijand’ kan je helderder zien waar je een probleem van maakt. Dit
geldt zowel voor relationele, sociale, organisatorische, maatschappelijke fenomenen als voor natuurfenomenen (orkanen, aardbevingen, virussen). Kies constructieve woorden en begrippen om je
gevoelens weer te geven en je ontdekt een constructieve formulering voor je werkvraag.
Zoals ik al vaker heb gepleit: de woorden en de beelden die je
gebruikt, bepalen je voelen, je denken en je handelen. Let op je taal!
Stop het gebruik van militaire termen: strijd, vijand, offensief,
verdedigen, aanvallen, krijger, strijder, winnen, verliezen. Het zijn
termen die passen bij primaire reacties en overlevingsgedrag.
Leer constructieve termen om de situatie te beschrijven en je
gevoelens uit te drukken.
De natuur is geen vijand. Natuurfenomenen hebben geen intentie,
mensen hebben een intentie! De natuur werkt organisch, natuurlogisch. Daarenboven, de mens is een inclusief deel van ‘de natuur’.
Een ziekte is een natuurlijk fenomeen, geen vijand of binnendringer
en werkt bio-logisch. Een organisatorische ‘ziekte’ is een organisatorisch fenomeen en werkt organisatie-logisch door het gedrag van
de mensen die de organisatie creëren. Een sociale ‘ziekte’ is een
sociaal fenomeen en werkt sociaal-logisch door het gedrag van de
burgers. Wanneer je bij een relationele kwetsuur de ander ziet als
een vijand, zie je de relatie-logica niet en sta je ver af van een
gepaste aanpak.
Wanneer je de gewelddadige woorden vermijdt, zie je andere
uitwegen. Het gedrag van de ander of de situatie verandert niet, wel
jouw kijk op de ander of de situatie en vooral je perceptie van de
mogelijkheden om aan je behoeften te voldoen. Daardoor ga jij
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anders handelen, wat een effect heeft op het gedrag van de ander,
wat een effect heeft op jouw reacties, wat …
David:
Ik ben nu wel benieuwd, in welke situaties gebruik jij wél het woord
probleem?
Francis:
Ik gebruik het zelden. Ik kies een van de tweehonderd woorden uit
de lijst. Ik kijk naar de kenmerken van de situatie waar ik tegenaan
loop en hoe ik me daar toe verhoud om te kiezen of ik iets ga
ondernemen of niet.
Ervaar ik de situatie niet zoals de kenmerken in het lijstje hier-onder,
dan gaat het om een toestand die niet van mij vraagt dat ik
onmiddellijk iets onderneem.
Wanneer je dit ervaart, positief of negatief, gaat het wellicht
om iets dat je dringend moet aanpakken:
✓

Het houdt je wakker (letterlijk en figuurlijk)

✓

Het grijpt je bij de keel, het nestelt zich in je hoofd, het doet pijn
in je hart of in je buik of op alle plaatsen tegelijk

✓

Het trekt aan je en duwt je

✓

Het raakt je erg persoonlijk en laat je niet los

✓

Je voelt een sterke binding, veeleer dan een verbinding

✓

Je voelt aan dat op een dieper niveau er iets leeft waar het écht
om gaat, het is geen fait-divers

✓

Je wilt het zo snel mogelijk opgelost zien, je wilt dat het een
afdoend antwoord krijgt, meer, je wilt een definitief antwoord

✓

Je beseft dat de zaak slechts zal veranderen indien iemand iets
doet, nu, … jij!

✓

Het is een dringende zaak, het zoeken naar een antwoord kan
niet langer wachten

✓

Het is een situatie die je dwingt tot actie, je kunt er niet meer
omheen.
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David:
Zo bekeken lijkt me dat er weinig échte problemen zijn.
Francis:
Kom, laten we opnieuw even oefenen

! Neem opnieuw de drie situaties die je in de eerste Opdrachten

hebt genoteerd en waar je één van de woorden uit de lijst van
tweehonderd woordjes voor hebt gekozen.24
Bij welke situatie passen de kenmerken uit bovenstaande lijst?
Indien ze niet passen, gaat het niet om een dringende,
dwingende zaak voor jou. De kans dat je het werkelijk gaat
aanpakken en oplossen is dan erg klein. Steek je er toch energie
in, dan ben je meer dan waarschijnlijk bezig te werken rond een
schijnprobleem en zie je niet welke échte, fundamentele vraag
er onder steekt.

! Kies nu voor iedere case niet slechts één woord uit de lijst van

tweehonderd maar stip er drie, vier of vijf aan.
Sta dan even stil bij die woorden met volgende vragen:
Welk gevoel roept dit woord in me op?
Welke innerlijke of uiterlijke beweging associeer ik met dit
woord?
Tot welke actie voel ik me gedreven door dit woord?
Met wie of met wat voel ik me verbonden via dat woord
Kies dan het woord dat echt past voor jou, bij déze situatie, op
dít ogenbik.

Het woord dat je gebruikt om een situatie aan te duiden geeft
tegelijkertijd de richting aan waarin je een antwoord of een
oplossing zult zoeken.
Het woord geeft eveneens aan
hoe sterk jouw betrokkenheid is en
hoe groot je inzet zal zijn om die situatie
werkelijk te veranderen.
24

Ga terug naar p.43
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Blik even terug en reflecteer
Neem een vervelende, lastige of dreigende situatie waar je op dit
ogenblik mee worstelt voor ogen:
Wat maakt dat ik me hier aangesproken voel?
Wie voelt zich hier ook aangesproken?
Wil ik verantwoordelijkheid nemen voor deze situatie?
In welke mate?
Welke woorden geven best weer wat ik voel?
Wat doe ik en wat doe ik niet?
Wat doen de anderen en wat doen ze niet?
Hoe dringend moet er voor mij iets worden ondernomen?
Welke behoefte van mij wordt hier aangesproken?
Wat zijn de gevolgen wanneer ik niets onderneem?
Wat zijn de gevolgen wanneer niemand iets onderneemt?
Hoe groot is mijn belang dat er iets wordt ondernomen?
Wie heeft er belang bij dat er net niets wordt ondernomen?
Wie lijdt er onder wanneer dit niet wordt aangepakt?
Hoe vaak zie ik deze situatie terugkomen?
Wie is daar verantwoordelijk voor?
Voor welk effect? Voor welk resultaat?
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Opdrachten 2
A. Oefen in het nauwkeuriger waarnemen. Gebruik meer
zintuigen. Loop eens rond met gesloten ogen. Neem
deel aan een groepsgesprek met gesloten ogen, dan
eens met gesloten oren.
Verifieer je waarnemingen door aan anderen te vragen
wat zij zien, horen, ruiken, tasten, proeven, beleven en
bewust zijn.
B. Oefen in het trager spreken en het afwisselen van
woorden.
Speel af en toe het spel ‘Vind twintig alternatieve
woorden’. (zie p.43)
Oefen met verschillende talen.
Speel met kleuren, vormen, beelden en tekens om
weer te geven waar het voor jou om gaat.
C. Gisteren heb je genoteerd waar je tegenaan loopt.
Is elk van de drie situaties een probleem, een
uitdaging of een opportuniteit?
Welk woord geeft beter weer wat je voelt?
Tot welke actie drijft het woord jou?
Doe hetzelfde met situaties of berichten waar je in de
loop van de volgende dagen tegenaan loopt.

- 57 -

3. Wat zie ik als feiten?

We leven met een gekleurde bril
Vaststellingen zijn vaststellingen
Wat zijn feiten en wat niet?
Welke autoriteit bevestigt dit?
Vier soorten feiten
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We leven met een gekleurde bril
Francis:
We leven steeds en voortdurend met een ‘gekleurde bril’ op. Alles
wat we waarnemen, denken en doen wordt gekleurd door onze
‘bril’. De bril is een metafoor en staat symbool voor: je overtuigingen, je uitgangspunten, je paradigma’s, de dingen die je
vanzelfsprekend vindt, je waarden, je waarheden, je Waarheid, je
geloof, je culturele gewoonten. Het zijn zekerheden en overtuigingen die voor jou onomstotelijk vast staan en die je niet in vraag stelt
of niet graag hebt dat die door anderen in vraag worden gesteld.
Stuk voor stuk zijn het gedachten en ideeën waar je een sterke
emotionele binding mee hebt.
David:
Dat herken ik. Ik had laatst nog een dispuut met iemand die
weigerde iets als een feit te zien wat voor mij overduidelijk een feit
is. Daarop heb ik me kwaad gemaakt.
Francis:
Laat ons eerst naar vier vaststellingen kijken.
1. Je bent als mens een begrensd wezen.25
Je kunt niet alles waarnemen, niet alles denken, niet alles leren. Je
hebt flinke beperkingen: fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal.
Sommige dieren kunnen beter horen, zien, ruiken, voelen of
proeven. Je zintuigen kunnen maar een beperkt deel van alle
prikkels opvangen en je brein kan maar een beperkt aantal daarvan
verwerken. Je kunt niet onbegrensd denken. Steeds opnieuw bereikt
je denken een grens. Je kunt op meta-niveau denken (= denken over
het denken) en sommigen kunnen vlot op meta-meta-niveau denken
(= denken over hoe je denkt over het denken) maar voor de meesten
houdt het daar op. Denken hoe je denkt over hoe je denkt over het
denken is een brug te ver.

25

Je leest hierover meer in: De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen
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2. De gekleurde bril waarmee je door het leven gaat, levert een
bijkomende begrenzing op.
Door je bril wordt alles gekleurd en dus beperkt tot wat die kleuren
toelaten. ‘Alles’ slaat hier op alles. Dit betekent dat de bril kleurt
wat en hoe je ziet, hoort, ruikt, proeft, voelt; wat je denkt, hoe je
denkt en tot waar je kunt denken; wat en hoe je beoordeelt; wat en
hoe je besluit; wat en hoe je beslist; wat en hoe je handelt en
reageert, waar en hoe je je ontspant, enz.
3. Er bestaat niet zoiets als een neutrale positie.
Je neemt waar, je kadert, begrijpt en oordeelt steeds vanuit een
bepaalde positie. Het perspectief van de objectieve buitenstaander,
het vrij-van-waarden standpunt, de visie van een brilloze mens, het
oordeel van de niet-betrokkene, … dat bestaat niet!
Je leeft met een bepaalde kijk op de dingen en je bent steeds een
betrokkene.
4. Alles wat je waarneemt, denkt en uitdrukt gebeurt binnen een
specifieke context.
Je beweegt innerlijk en uiterlijk steeds binnen een netwerk van
invloeden. ’Context’ slaat op alle elementen die je beïnvloeden of je
je daar bewust van bent of niet. Er is de kleine kring rond jou die
invloed heeft: de familie, de vrienden, de school of het werk. Er is
de ruimere kring: het land en de cultuur waar je werd geboren en
opgroeide, de politieke structuren, de tijdgeest, de geo-politiek, de
techniek en technologie. De waarden en de normen die je hanteert
passen binnen jouw specifieke context.26
Peggy:
Dat zijn vier vaststellingen die mijn gekleurde bril vormgeven,
versta ik. Bepaalt mijn gekleurde bril werkelijk alles wat ik doe?

26

Je kunt je afzetten tegen de waarden die binnen je gemeenschap heersen en tegelijk
je gesterkt voelen omdat de waarden waar je wél voor staat gedragen worden door
een groep waartoe jij je bekent. Dit hoeft geen formele groep te zijn. Dit kan bv. de
groep zijn: jongeren van zestien met gescheiden ouders en die graag communiceren
via sociale media.
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Francis:
Je bril kreeg zijn kleuren via opvoeding, onderwijs en socialisatie.
Dit laatste kleurt de verschillen en gevoeligheden in taalgebruik,
sociale klasse, sekse, cultuur en levensvisie. De kleuren van je bril
heb je gemeen met meerdere mensen in je omgeving. Zij zijn de
levende context die een groot deel van de vorming van je gekleurde
bril mee bepalen.
Je bril bepaalt de talen die je hanteert. Je bril kleurt álle definities,
de invulling van alle woorden, beelden en tekens die je gebruikt. Het
bepaalt je mensbeeld en je wereldbeeld. Je bril bepaalt datgene wat
je belangrijk vindt en wat niet. Het zegt jou hoe jij je moet gedragen
in de diverse situaties en hoe jij vindt dat anderen zich moeten
gedragen. De kleuren van je bril bepalen wat ‘normaal’ is, of
‘toegelaten’, of ‘verwerpelijk’.
Je bril bepaalt hoe je naar jezelf kijkt en hoe jij naar anderen kijkt,
hoe je omgaat met jezelf en hoe met anderen.
Ja, je gekleurde bril kleurt alles.
David:
Mijn gekleurde bril bepaalt dus tevens hoe oplossings- en
krachtgericht ik werk?
Francis:
Ja, je bril bepaalt wat een ‘probleem’ voor jou betekent en wat jij
denkt dat dit betekent voor de anderen. Je bril bepaalt hoe een
probleem er uit moet zien om een probleem te zijn, wat een
oplossing is en hoe die er uit moet zien. Je bril zegt wanneer een
probleem definitief is opgelost en wanneer het duurzaam werd
opgelost. Je bril bepaalt wat een ‘besluit’ inhoudt en wanneer er echt
sprake is van een ‘beslissing’.
Peggy:
Wacht even, wat is het verschil tussen ‘besluiten’ en ‘beslissen’? Ik
gebruik die woorden gewoon door elkaar.
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Francis:
Het gaat weer om zorgvuldig taalgebruik.
Besluiten is een (voorlopige) conclusie trekken, een (voorlopig) punt
zetten als afronding van een proces van wikken en wegen. Besluiten
heeft wens-karakter, intentie-karakter. Daar blijft het bij. Een besluit
kan morgen weer worden gewijzigd. Niermand draagt verantwoordelijkheid. Er is ook geen garantie dat een besluit wordt uitgevoerd.
Het blijft open.
Beslissen betekent dat je werkelijk de stap zet naar de actie, dat je de
intentie van een besluit omzet in een actie, dat je een besluit nu
omzet in een gerichte daad én dat iemand er de verantwoordelijkheid voor opneemt. Een beslissing kan niet worden gewijzigd
enkel aangevuld door een nieuwe beslissing.
Het proces hoeft echter niet allemaal zo bewust onderscheiden te
worden. Doen is beslissen, beslissen is doen. Je kunt stellen dat al je
handelingen je beslissingen uitdrukken, of je daar nu over hebt
nagedacht of niet.
David:
Ik wil nog even terug naar die gekleurde bril. Hoeveel kleuren zijn
er en zijn er kleurengroepen?
Peggy:
Er zijn zoveel kleuren als er mensen zijn, stel ik me voor, aangezien
ieder mens door een ander geheel aan factoren wordt beïnvloed,
toch? Een aantal factoren zal dezelfde zijn voor jou David en voor
mij doordat die deel uitmaken van het grotere systeem van
opvoeding en socialisatie waar wij deel van uitmaken. In mijn
persoonlijke levensgeschiedenis beïnvloeden ze echter op een
verschillende manier dan in jouw leven. Mijn bril is gekleurd door
de opvoeding die ik heb gekregen, de familie die mij omringt, de
gemeenschap waarin ik ben opgegroeid, mijn cultuur, het feit dat ik
een vrouw ben, mijn vriendinnen, mijn baan, mijn werkgever, …
David:
O.K. Mijn opleidingen, wat ik heb ontdekt naast de schoolse
opleiding, mijn werkervaringen, mijn vrijwilligerswerk, de boeken
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die ik heb gelezen, mijn levenservaringen, mijn reizen en mijn
ervaringen met andere culturen, mijn liefdes, de tegenslagen en de
crisissen die ik te verduren had, enzovoort.
Francis:
Wat jullie nu opsommen zijn allemaal factoren of invloeden die de
kleuren van je bril mee vormen. Iedere bril is samengesteld uit een
reeks verschillende kleuren. Iedere bril is daarom specifiek
gekleurd. De bril kan ons het gevoel geven dat we een unieke
persoon zijn met een unieke persoonlijkheid.
Wanneer je vlot met elkaar wilt communiceren en problemen
aanpakken, ligt dáár de uitdaging. Je beseft dat de ander steeds
anders kijkt dan jij. Geen twee personen hebben exact dezelfde bril.
Wanneer je anderen helpt, dien je de juiste vragen te stellen om te
achterhalen welke feiten die andere persoon waarneemt en hoe zij
die interpreteert, hoe ze die verklaart en met elkaar verbindt en
welke waarde en betekenis ze er aan geeft.
Je zult de neiging dienen terug te houden om haar visie te
‘verbeteren’ vanuit het perspectief van waaruit jij de dingen
waarneemt en voor ‘waar’ neemt.
Een oplossingsgerichte houding vereist dat
je kritisch staat tegenover je eigen waarnemingen,
want je weet dat ze worden gekleurd door je bril.

Het is nodig inzicht te verwerven in de verschillende kleuren van je
bril. Je neemt waar omdat je hebt geleerd op déze manier waar te
nemen. Je voelt omdat je hebt geleerd op déze manier te voelen. Je
denkt op een bepaalde manier omdat je hebt geleerd zó te denken. Je
reageert op déze manier omdat je hebt geleerd dat zó reageren bij
jou past.
David:
Begrepen. Wanneer ik inzicht heb in de wijze waarop ik in het leven
sta en inzicht in mijn beperkingen helpt me dit om helder te zien wat
maakt dat ik ergens tegenaan loop. Ik kan dan het mechanisme
ontdekken dat maakt dat ik net van déze feiten een probleem maak.
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Vaststellingen zijn vaststellingen
Francis:
Wanneer je ergens hard tegenaan loopt of verontwaardigd over bent,
verwijs je meestal naar een reeks feiten, althans naar zaken die jij als
feiten ziet. In het dagelijks taalgebruik benoem je al snel iets een
‘feit’. Zoals reeds aangetoond gebruik je ook té snel het woord
‘probleem’. Hoe erger de feiten of hoe meer feiten hoe groter het
probleem, zo lijkt het.
Ik zal verder in ons gesprek het woord ‘feit’ gebruiken in de
gewone, conventionele manier maar weet dat ik hiermee bedoel:
datgene wat jij vanuit jouw perspectief een ‘feit’ noemt.
Feiten op zich zijn waarnemingen, vaststellingen, gegevens, data,
die je zelf hebt gemaakt of die je hebt vernomen, gehoord of
gelezen. Wanneer er meerdere betrokkenen zijn, wordt iedere
vaststelling door hen vanuit een andere invalshoek gezien. Ze
schatten en beoordelen de gegevens anders in dan jij. Ieder heeft zo
zijn eigen feiten.
Feiten zijn gegevens die je vanuit verschillende perspectieven kunt
beschouwen en waar je alle kanten mee uit kunt. Feiten die voor jou
wel een probleem vormen, worden dat vanuit jouw inschatting,
vanuit jouw beoordeling en vanuit jouw waardering, positief óf
negatief.
Feiten op zich veroorzaken nooit een probleem!
Het gaat slechts om vaststellingen die we ‘feiten’ noemen.
Vaststellingen zijn en blijven louter vaststellingen.

David:
Niet één feit op zich, maar een hele reeks feiten samen waar je niet
meer naast kunt kijken, dat noem je toch een probleem. Of beter,
daar stel je toch een vraag bij, een brandende vraag in jouw geval.
Francis:
Om het even hoe groot het aantal vaststellingen of hoe hoog de
stapel feiten, het blijven louter gegevens. Er zijn altijd mensen die
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zelfs met de meest evidente gegevens dat er iets schort, kiezen om er
geen probleem van te maken.
Neem het voorbeeld van de opwarming van de aarde. Wordt de
opwarming veroorzaakt door het gedrag van de mens? Wat doe jij
indien je meent dat de oorzaken bij de activiteiten van de mens ligt
en je vaststelt dat anderen dat helemaal niet zo zien en zich de zaak
niet aantrekken? Wat doe je wanneer economische belangengroepen
lobbyen tegen een verandering van onze levensstijl? Ja, ze zijn zeer
actief!
David:
Ik begrijp het. Dan heb ik een probleem. Of beter, dan kan ik weer
kiezen om van hun gedrag een probleem te maken of niet. Hun
gedrag is voor mij een vaststelling. Ik noem hun houding een feit.
Iets als een probleem beschouwen en zo benoemen is steeds een
persoonlijke keuze zeg je?
Francis:
Ja, je hebt geleerd wanneer te kiezen om van iets een probleem te
maken. Het gaat echter verder. De wijze waarop jij innerlijk reageert
op je vaststellingen maakt een verschil. Het louter uiten van vaststellingen, meningen en gevoelens vormt nog geen zaak die dwingt
om een oplossing te zoeken. Je geeft niet aan dat het voor jou een
zaak is die je echt wilt aanpakken. Op dat ogenblik sta je op de
eerste oever en heb je nog niet gekozen om er iets aan te doen. Of
toch wel, je hebt gekozen om het te houden bij het vaststellen en
louter te zeggen dat het een probleem is. Dat is ook een keuze, vaak
een zeer begrijpelijke keuze. Het is een keuze die velen van ons
maken zonder te beseffen dat ze hebben gekozen. Iets niet doen, is
ook een keuze. Van iets geen probleem maken, is een keuze. Je kunt
kiezen om geen aandacht te geven aan bepaalde vaststellingen die
anderen wel als belangrijk beschouwen. Je kunt kiezen om je
helemaal niet te laten raken. Je kunt kiezen om niets te zien, zelfs al
heb je ‘iets’ waargenomen.
Er zijn veel gegevens te verzamelen waar jij en de meeste mensen in
jouw omgeving geen probleem van maken. Feiten die ver van je bed
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staan. Bijvoorbeeld feiten die zich in een ver land afspelen en waar
je geen relatie mee hebt en je niet de minste invloed op hebt.
Je bent steeds vrij om te kiezen hoe je omgaat met
datgene wat jij waarneemt en een ‘feit’ noemt.
Of iets voor jou een 'probleem' vormt,
hangt af van de verbinding die jij maakt
met de door jou gekozen feiten en
met de mensen die er bij betrokken zijn.

Peggy:
Is dat wel zo? Heb ik altijd de keuze? Feiten kunnen toch zo
opdringerig zijn dat je niet anders kunt dan er een probleem van te
maken. Wanneer ik bijvoorbeeld bericht krijg dat mijn moeder lijdt
aan een dodelijke ziekte. Of wanneer ik agressief wordt behandeld.
Daar kan ik toch niet onbewogen onder blijven.
Francis:
Ja, bepaalde feiten kunnen erg hard overkomen, dit wil zeggen, ze
kunnen erg hard en pijnlijk bij jou binnenkomen. Je ontvangt ze zo
omdat je er voor kiest om er voor open te staan. Jouw voorbeelden
illustreren dat een zaak die je écht wilt aanpakken iets is dat je
persoonlijk raakt en aanvoelt als dwingend en dringend. Het is iets
waar je een sterke verbinding mee hebt, een verbinding die je voelt,
niet denkt.
Zonder persoonlijke verbinding is het geen zaak die je écht wilt
aanpakken. Je kunt het dan nog altijd uitstellen, opzij leggen of
wachten tot de bui over waait.
‘Problemen’ zijn relationeel en emotioneel
niet rationeel, al kun je ze erg rationeel benaderen.
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Wat zijn feiten en wat niet? Welke
autoriteit bevestigt dit?
Francis:
We komen nog terug op de verschillende mogelijkheden om te
reageren; Eerst even terug naar de feiten. De vraag klinkt
eenvoudig: Wat zijn feiten? Het antwoord is even eenvoudig:
datgene wat jij aanvaardt als ‘feit’.27
David:
Dan kan alles een ‘feit’ zijn! Er zijn toch verschillen?!
Francis:
Uiteraard. Het is echter goed om je eerst bewust te zijn dat een feit
voor jou datgene is wat jij als ‘feit’ aanvaardt. Feiten zijn geen
universele waarheid of iets dergelijks. Het zijn vaststellingen op
basis van jouw waarnemingen of van wat iemand beweert te hebben
waargenomen. De meeste feiten waar je op steunt om je denkproces
te voeden, je mening te vormen en op te reageren, heb je niet zelf
vastgesteld. Je doet zeer vaak, misschien zelfs overwegend, beroep
op datgene wat anderen zeggen dat ‘feiten’ zijn. Je gebruikt feiten
uit tweede, derde, vierde, … hand. Daarvoor dienen je verschillende
informatie-bronnen.
Even een andere vraag: Wat zijn geen feiten?
Peggy:
Veronderstellingen zijn voor mij geen feiten, net zomin als
vermoedens, geruchten, verzinsels, verhaaltjes, roddels, van horen
zeggen.
David:
Mijns inziens geldt dit ook voor meningen, oordelen, overtuigingen, theorieën, verklaringen en interpretaties.
Francis:

27

Lees meer over feiten in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten
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Ik kan jullie keuze begrijpen. Ik heb er echter vragen bij. Wil iets
voor jou een ‘feit’ zijn dan heb je niet alleen waarnemingen en
gegevens nodig maar tevens een autoriteit die je steunt in je
overtuiging dat deze waarnemingen een ‘feit’ vormen.
Wie is voor jou die autoriteit? Wanneer aanvaard jij iets als een
‘feit’? Wanneer je iets hoort, ziet of leest en je knikt, heb je
tegelijkertijd die informatiebron bevestigd als autoriteit. Wat voor
jou een verzinsel is, kunnen anderen als een ‘feit’ behandelen en
omgekeerd.
Wat geen feiten zijn, is even gebonden aan een autoriteit als jullie
antwoord op de vraag wat wél en wat géén feiten zijn.
Feiten worden ‘feiten met gezag’ binnen een discours, binnen een
verhaal. Binnen het politiek discours bijvoorbeeld worden zaken als
‘feiten’ aangehaald die bij nauwkeurig journalistiek onderzoek niet
allemaal of helemaal niet op verifieerbare vaststellingen zijn
gebaseerd. Verschillende politieke regimes hanteren ‘alternatieve
feiten’ in hun verhaal, feiten die alleen bestaan in het hoofd van de
politici. Dit gebeurt niet alleen in de Verenigde Staten.
Binnen elk godsdienstig discours hanteren de gezagsdragers feiten
waarvan anderen iedere feitelijkheid sterk in vraag stellen. Binnen
welk verhaal kan een actiegroep voldoende mensen overtuigen dat
fijn stof in onze steden een probleem vormen?
Wie gelooft het verhaal dat files geen probleem vormen?
Binnen welk verhaal passen de feiten waar jullie tegenaan lopen?
David:
Er zijn toch objectieve waarnemingen! Wacht even, zorgvuldig
taalgebruik, … er zijn toch waarnemingen waar alle mensen het mee
eens zijn dat die ‘feitelijk waar’ zijn? Er zijn toch waarnemingen die
wetenschappelijk werden vastgesteld?
Francis:
Jij gaat er van uit dat alle mensen in alles de autoriteit van de
westers gevormde wetenschappen aanvaarden. Nu, dat is voor mij
een veronderstelling en geen feit. Ik heb genoeg mensen ontmoet die
wetenschappelijk bewezen gegevens verwerpen als feit. Luister
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gewoon naar de tegenstrijdige verhalen over de opwarming van de
aarde. Daarnaast bestaan er culturen die andere vormen van
onderzoek hanteren die ze een autoriteit als ‘wetenschap’ geven,
waarbij ze andere gegevens als ‘feiten’ hanteren en die door de
westers gevormde wetenschap niet worden aanvaard.
Welk ‘bewijs’ wordt aanvaard om feiten ‘feiten’ te noemen?
Dezelfde dynamiek van de grote verhalenvertellers, speelt zich af op
persoonlijk niveau. Wanneer jij iets een ‘probleem’ noemt, vertel jij
een verhaal dat voor jou ‘logisch’ in elkaar steekt en gestoeld is op
‘feiten’. Je zal me wellicht wijzen op diegene die daarbij jouw
‘gezagsdrager’ is.
Wanneer je wijst op een ‘probleem’ vertel je een verhaal
waarbinnen jij gegevens aanreikt als ‘feiten’
omdat die jouw verhaal logisch doen klinken
en geloofwaardig maken.
Wil je een oplossingsgericht verhaal vertellen?
Start dan met de vraag die jou wakker houdt,
niet met de feiten.

Peggy:
Even op adem komen en terug naar de situaties waar ik iedere dag
mee te maken heb. Ik heb geen wetenschappelijk bewijs nodig
wanneer ik een probleem heb met een steeds terugkerende ruzie
onder de medewerkers.
Francis:
Juist, in iedere situatie kies je uit de diverse soorten feiten en
verschillende autoriteiten. Dus kan je in een bepaald geval zelfs
bewust kiezen voor geruchten.
Wat je bij een meningsverschil wél nodig hebt, is overeen te komen
wat ieder als ‘feiten’ beschouwt en wat niet. Het levert nog meer
winst op om de diverse soorten feiten te onderscheiden, zodat het
duidelijk is om welke feiten het niet gaat en waar jullie het dus niet
over zullen hebben.
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Vier soorten feiten
Francis:
Er zijn diverse soorten feiten afhankelijk van de bron en hoe er met
die bron wordt omgesprongen.28
Er zijn twee soorten ‘feiten’ die niet ondersteund worden door
kritisch onderzoek: 1) persoonlijke feiten en 2) gemeenschappelijke
feiten of feiten van een groep of een gemeenschap.
Er zijn twee andere soorten ‘feiten’ die wel de toetsing van kritisch
onderzoek kunnen doorstaan: 3) feiten gebaseerd op gedocumenteerde praktijk en 4) feiten bewezen door zeer streng onderzoek,
wetenschappelijke feiten.
1. Persoonlijke ervaringen als feiten
(Personal Experience Based Facts) = feiten die jij waarneemt en
ervaart en niet door anderen kunnen worden geverifieerd.
Je gevoelens en behoeften zijn bijvoorbeeld persoonlijke feiten.
Gevoelens zijn innerlijke vaststellingen. Iedereen heeft het recht iets
een persoonlijk feit te noemen en daarin gehoord en gerespecteerd te
worden. Persoonlijke feiten hebben voor jou een zeer groot
waarheidsgehalte, om het even of anderen het er mee eens zijn of
niet. Het blijven echter persoonlijke feiten en een persoonlijke
waarheid. Ze mogen niet worden veralgemeend, het zijn geen
‘algemeen vaststaande feiten’ of ‘bewezen feiten’ of iets dergelijks.
Wanneer twee mensen in dezelfde richting kijken, zijn er steeds
twee persoonlijke waarnemingen en ervaringen waaruit persoonlijke feiten en vaststellingen worden gehaald. Samen kunnen die
twee personen dan onderzoeken waar ze overeenkomen om samen
iets als een ‘feit’ te aanvaarden en zo te benoemen.
Een feit vastgesteld door meerdere personen blijft echter ‘een
persoonlijk feit van meerdere mensen’! De waarneming wordt door
het aantal betrokkenen niet zomaar een ‘vaststaand feit’. Het zijn

28

Lees meer in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten
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persoonlijke ervaringen die bij onderlinge uitwisseling zeer sterk op
elkaar lijken. Zo kom je makkelijk tot ‘groepsfeiten’.
2. Gemeenschappelijke feiten of feiten van een groep
(Community Based Facts) = gegevens die een familie, een team, een
groep, een organisatie of een gemeenschap vanuit het samen leven
en werken als ‘feiten’ beschouwt. Het herkennen en erkennen van
zulke feiten draagt bij aan de zorg van de leden om een hechte groep
te vormen en aan het creëren van een eigen cultuur. Het begrip
‘gemeenschap’ slaat zowel op een familiecultuur, een groepscultuur, een maatschappelijke cultuur als op een organisatie- of een
bedrijfscultuur.
Het zijn feiten die door een groep mensen wordt verdedigd. Ze
maken deel uit van de cultuur van hun gemeenschap. De leden
kunnen het gevoel hebben dat ze onafhankelijk van elkaar tot de
conclusie zijn gekomen dat deze gegevens ‘feiten’ zijn, in
werkelijkheid maakt het deel uit van wat binnen hun groep of
gemeenschap als ‘feit’ wordt herkend. Zulke “feiten’ zijn vaak
moeilijk te weerleggen omdat ze als fundament van de gemeenschap worden beschouwd.
Een bepaalde ‘feiten-blindheid’ is vaak het gevolg.29
3. Feiten gebaseerd op gedocumenteerde praktijk
(Practice Based Facts) = gegevens die herhaaldelijk in de praktijk
werden vastgesteld, door meerdere mensen én die werden
gedocumenteerd, zodat buitenstaanders de informatie kunnen
opvragen en nakijken. Het gaat om feiten waar om praktische
redenen geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig is of mogelijk
is. In bedrijven en organisaties wordt vaak met dergelijke feiten
gewerkt. Het is immers niet mogelijk en niet nodig om voor alle
gegevens waar men een beslissing op baseert een streng
wetenschappelijk onderzoek te starten. Wél is het noodzakelijk om
meerdere gegevens samen te onderzoeken, vaststellingen te
documenteren, te verifiëren en te herhalen zodat een zo groot
29

Te vergelijken met kleuren-blindheid. Een kleurenblinde ziet kleuren! Echter niet de
kleuren die anderen zien.
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mogelijke zekerheid wordt bekomen. Anders vervalt men in de vage
reactie: “Dit is een feit want dit hebben we reeds vaker meegemaakt.
Neen, we hebben daar geen documentatie van. Iedereen hier weet
wel dat zich zo voordoet.” Het ernstig verzamelen en documenteren
van gegevens is een voorwaarde om te kunnen spreken van ‘op de
praktijk gebaseerde feiten’.
4. Streng (wetenschappelijk) onderzochte feiten
(Evidence Based Facts) = feiten die werden verzameld op een
wetenschappelijke of streng gestructureerde wijze en die door
anderen werden gecontroleerd, of alleszins controleerbaar zijn,
onafhankelijk van de oorspronkelijke vaststellers.
Streng onderzochte feiten zijn feiten die door tegenonderzoek
werden bevestigd. Deze feiten hebben meestal een lange weg van
onderzoek afgelegd en werden door collega’s kritisch getoetst.
‘Wetenschappelijk’ verwijst voor mij niet alleen naar wat de westers
opgeleide wetenschappers doen (waar ook ter wereld) maar tevens
wat er in het Oosten reeds eeuwenlang gebeurt. Het gaat om de
manier waarop gegevens worden verzameld en behandeld.
Hoe streng verloopt het onderzoek? Hoe transparant is het onderzoek? Kunnen mensen met een andere overtuiging op dezelfde manier
dezelfde vaststellingen maken? De resultaten uit bv. introspectiefcontemplatief onderzoek30 zijn pas ‘streng onderzochte feiten’ indien
ze in een andere omgeving via gelijkaardig contemplatief onderzoek
worden bevestigd zodat de ‘feiten’ kunnen worden gezien binnen hun
culturele context en het onderscheid kan worden gemaakt tussen het
persoonlijke en het algemene.

Peggy:
Zo streng bekijken we bij ons in het bedrijf de gegevens niet. Ik voel
me wel uitgedaagd om daar meer aandacht aan te geven.
Francis:
Dat versta ik. Het is meer dan nuttig om bij het kiezen van een
oplossing en het nemen van een beslissing in ernstige situaties even

30

Dit wordt bijvoorbeeld uitdrukkelijk vooropgesteld in bepaalde boeddhistische
scholen. De monnik en de filosoof - Gesprekken over boeddhisme en het Westerse
denken, M.Ricard en J-F.Revel, Asoka 1998
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te overwegen hoe de verhouding ligt tussen de verschillende feiten.
In alle situaties spelen meerdere soorten feiten tegelijkertijd een rol,
maar niet in dezelfde verhouding. Welke verhouding is gewenst in
dit geval?
Persoonlijke feiten
Personal experience Based Facts

Wetenschappelijke
feiten

Gedocumenteerde
feiten uit de praktijk

Evidence Based Facts

Practice Based Facts

Feiten van een gemeenschap
Community Based Facts

Nogmaals, een probleem creëren is een relationele zaak, het gaat er
om hoe jij je verhoudt tot wat er gebeurt of wat je verneemt en wie
jij beschouwt als de autoriteit om de gegevens te bevestigen als
‘feit’. Ben jij zelf die autoriteit? Is het een bedrijfsleider, leraar, een
onderzoeker, een wetenschapper, een schrijver, een geweldig
spreker, een politicus, een journalist, een priester, een profeet, een
heilig boek, een tv-programma, een site op het internet?
Er is echter meer. Feiten zijn geen gegevens die je onbewogen
vaststelt. Je doet er iets mee op het ogenblik dat je ze registreert. Je
neemt actief waar. Je zoekt een verklaring, je geeft ze een bepaald
gewicht en een waarde en in veel gevallen ben je ook snel om ze een
betekenis te geven. Dit zijn allemaal verschillende acties.
Het is wat je doet met de gegevens dat er voor zorgt of je een
probleem maakt of niet en hoe groot of hoe dringend het probleem
voor jou dan is. Morgen wil ik hier verder op ingaan.
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Blik even terug en reflecteer
Neem een vervelende, lastige of dreigende situatie waar je mee
worstelt voor ogen:
Met welke feiten hou ik rekening? Met welke niet?
Hoe kom ik aan meer ‘harde’ feiten?
Hoe ligt de verhouding tussen de vier soorten feiten in de wijze
waarop ik deze situatie bekijk?
Wie kan ik aanspreken om mijn waarnemingen te toetsen?
Op basis van welke autoriteit aanvaard ik iets als een ‘feit’?
Welke gegevens beschouw ik als ‘feit’? Wat zijn mijn criteria?
Welke autoriteit aanvaard ik? Welke kiezen de anderen?
Ben ik zelf de autoriteit die vaststelt dat iets een feit is?
Is dat de groep of de gemeenschap waar ik me deel van voel?
Wie verwijst er naar een externe autoriteit, een leidende figuur of
een theorie? Op basis van welke criteria?
Hoe groot is het gevaar voor een zelf-bevestigende houding in mijn
groep? Een kritiekloos wij-gevoel?
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Opdrachten 3
A. Wanneer je tv kijkt of berichten op sociale media leest,
oefen in het herkennen van de kleuren van de bril van
de spreker of de schrijver.
Wat zijn de niet uitgesproken voorwaarden zodat het
bericht ‘logisch’ klinkt vanuit zijn of haar perspectief?
Welke gedachten of overtuigingen worden daarbij
verondersteld als ‘gegeven’?
B. Ga wandelen in een drukke stad of in de natuur en
bekijk alles met ogen die zoeken naar samenhangen.
Wat is verbonden met wat?
Welke patronen of systemen kan je zien?
Hoe verhoud jij je daartoe op dat ogenblik?
Van welk systeem maak jij deel uit? Waar en hoe voel
je dat?
C. Neem een probleem dat je bij de vorige opdrachten
hebt genoteerd. Schrijf op een blad een aantal
overtuigingen, waarden, uitgangspunten of aannames
die maken dat dit voor jou een probleem is.
Wat maakt de vaststellingen voor jou zo belangrijk dat
je er tegenaan loopt?
Stel nu bij iedere aanname de vraag: Hoe ziet de
situatie er uit wanneer het tegendeel van deze aanname
waar zou zijn?
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4. Wat doe ik met de feiten?

Verklaren, interpreteren, patronen en systemen
Hoe zwaar wegen feiten?
Welke betekenis geef ik aan de feiten?
Wat is ‘waar’? Wat is ‘waarheid’?
Een probleem is deel van mijn ‘waarheid'
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Verklaren, interpreteren, patronen en systemen
Peggy:
Boeiend datgene wat je gisteren zei, dat we altijd iets doen terwijl
we waarnemen. Ik dacht, dat moet ik toch even testen. Het is voor
mij onmogelijk om de dingen die ik waarneem innerlijk niet te
benoemen. Ik ben er me echter niet steeds van bewust dat ik tegelijk
ook een verklaring heb of een verklaring verlang voor datgene wat
ik waarneem. Moet het zinvol zijn? Dat hoeft niet. Ik kan
waarnemen zonder het een zin te geven.
Francis:
Laat ons stapsgewijs tewerk gaan en eerst kijken naar verklaringen
en theorieën. Zijn we het eens dat het géén gegevens of feiten zijn?
Een verklaring, een interpretatie of een theorie helpt om zicht te
krijgen op hoe de waargenomen feiten werken en hoe niet, waardoor
iets verschijnt of niet, waardoor iets effect heeft of niet. Wanneer je
geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een obstakel, een breuk, een
ongeval, een tegenslag of iets dergelijks kijk je dan snel uit naar een
oorzaak? Denken in termen van oorzaak en gevolg is dan onderdeel
van je verklaringskader. Wie op dat moment eerst de vraag stelt:
“Wat doet dit met mij?” werkt vanuit een iets ander verklaringskader. Je verklaringskader is het geheel van je meningen, je
verklaringen, je onderzoeksmethoden, enzovoort, dat maakt dat je
alles wat je waarneemt laat passen, als puzzelstukjes in een grote
puzzel, in ee n groot verhaal. Het vertelt: “Zo werken de dingen. Zo
ontstaan de fenomenen, materieel of in onze geest. Zo kunnen we ze
vatten, controleren en gebruiken om te voorspellen.”
Er zijn verklaringskaders opgesteld vanuit een wetenschappelijk,
een filosofisch, een psychologisch of een praktisch perspectief. Ieder
van deze kaders kan vertrekken zowel vanuit westerse, oosterse,
Afrikaanse, arabische of andere uitgangspunten.
David:
Verklaringen en theorieën zijn toch belangrijk om de werkelijkheid
te kunnen vatten!?
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Ik kan me geen wereld voorstellen zonder theoretische kaders.
Francis:
Verklaringen en theorieën zijn noodzakelijk om jouw werkelijkheid
vorm te geven. Een verklaring helpt je om te kunnen handelen.
Zonder een verklaring voel je je vaak machteloos. Dus liever zelfs
een verklaring die anderen ‘gek’ noemen dan helemaal geen
verklaring. De verklaring die creationisten geven, zit vol met
wonderlijke verbanden. Voor veel politiek geladen gebeurtenissen
ontstaan er snel meerdere complot-theorieën. De opwarming van de
aarde? Een Chinees complot!
Een verklaring geven, bevestigt tevens het perspectief van waaruit
jij de fenomenen en gebeurtenissen bekijkt, het toont jouw overtuigingen. Gegevens die niet passen in je verklaringskader zal je
zelden of niet herkennen. Feiten die je geen plaats kunt geven, zie je
niet, negeer je of weiger je te zien of te aanvaarden als ‘feit’. Je kunt
er niets mee.
De meesten van ons hebben behoefte aan een sluitende, allesomvattende verklaring voor alles wat er in en rondom ons gebeurt.
Je wilt dan alles, van de meest eenvoudige fenomenen tot de meest
complexe of aangrijpende ervaringen, een plaats kunnen geven
binnen één samenhangend verhaal, binnen één sluitende verklaring.
Een allesverklarende theorie is erg populair. Steeds weer duiken er
nieuwe allesverklarende profeten op.
Terug naar het thema oplossingsgericht werken. Hoe we de
gebeurtenissen waar we mee worden geconfronteerd verklaren of
interpreteren, beïnvloedt of we er een probleem van maken of niet
en indien ja, welk probleem het is en hoe groot het is.
Peggy:
Moeten we dan zoveel mogelijk een wetenschappelijk aanvaard
kader hanteren?
Francis:
Gedurende je volwassen leven vorm je je eigen verklaringskader.
Het is onderdeel van je gekleurde bril. Je zult voor veel persoonlijke
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feiten geen streng onderbouwde verklaring zoeken. Anderzijds,
wanneer je samen met anderen een situatie wilt aanpakken, op het
werk, thuis of in een vereniging is het niet alleen nuttig om het eens
te worden over welke feiten relevant zijn maar tevens over de
verklaring van die gegevens.
Voor weer andere aspecten zal je wel verwijzen naar wat de wetenschap heeft ontdekt, naar harde feiten en naar een wetenschappelijk
verklaringskader.
Een belangrijk aspect van het verklaren van feiten, is hun
samenhang of hoe een reeks afzonderlijke feiten een patroon
vormen of een systeem. Je hoeft nog niet te weten om welke reden
de dingen samenhangen om toch te kunnen vaststellen dat er zich
een systeem toont. Een systeem bestaat uit elementen die samen
verschijnen en elkaar beïnvloeden. Een causaal verband betekent dat
A de oorzaak is van B. Dat is echter niet steeds het geval. Er kan een
correlatie zijn, wat betekent dat de fenomenen zich samen voordoen
zonder dat je alsnog weet wat daar de oorzaak van kan zijn. Een
onbekend derde element kan een oorzakelijke invloed hebben op
een van beiden, A of B. Er kan ook sprake zijn van synergie. Dit wil
zeggen dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som der
delen. Wanneer je bijvoorbeeld met je team een creatieve,
participatieve werkvorm gebruikt is het resultaat meestal rijker dan
wanneer je de kennis van de afzonderlijke leden louter zou
verzamelen en naast elkaar leggen.
Een systeem kan door jou en je groep gelijkgezinden als een ‘feit’
worden beschouwd. Jullie zijn het over eens dat je dat systeem kunt
waarnemen, onderzoeken en verifiëren als een duidelijk te
onderscheiden patroon. Anderen daarentegen kunnen oordelen dat
deze samenhang geen ‘feit’ is maar een deel vormt van jouw
verklaring van de gekozen feiten en dat met dezelfde feiten een
ander patroon kan worden gevormd. Dan wordt het systeem door
hen niet als ‘feit’ herkend.
Het eenvoudigste voorbeeld zijn wellicht de sterrenbeelden. Zijn die
er of zijn die er niet? Neen die zijn er niet. Heel lang geleden hebben
de mensen verhalen verteld en ze hebben daarbij de figuren van hun
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verhalen in de sterrenhemel geprojecteerd. Of was het andersom,
waren er eerst de beelden en dan de verhalen? Ze gebruikten deze
beelden tevens als een verklaringskader om gebeurtenissen te
verklaren en te voorspellen (de astrologie). De beelden kan je echter
enkel tekenen wanneer je de sterrenhemel als een plat vlak
beschouwt, als de binnenkant van een bol. De hemel is geen plat
vlak en de sterrenbeelden zijn geen ‘feit’. Toch blijven vandaag zelfs
westers gevormde astronomen en wetenschappers de namen van de
beelden gebruiken. “Het is zo gemakkelijk en het zijn zulke mooie
verhalen.”
Een systeem of een patroon zie je pas wanneer je met vanuit het een
systemisch grondpatroon naar de wereld kijkt. Er zijn drie
grondpatronen, het lijnige, het systemische en het lemniscatische
grondpatroon. Ik vertel je er later meer over.31

31

Lees meer in hoofdstuk 10: Drie grondpatronen sturen je leven
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Hoe zwaar wegen feiten?
Peggy:
Je zei ‘dat het nuttig is om het eens worden welke feiten relevant
zijn’. Heb je het dan over de vier soorten feiten?
Francis:
Nee, ik heb het over in welke mate feiten relevant zijn in een
concrete zaak binnen de context en welk gewicht je geeft aan die
feiten. Bij een ongeval bijvoorbeeld kan regen een relevant gegeven
zijn, maar bij een ruzie in een vergaderzaal niet, ook al is het
waarneembaar aan het regenen (tenzij het overleg gaat over de
ramen die niet sluiten en lekken).
Feiten geef je een gewicht, die hebben ze niet louter door ze waar te
nemen. Je staat er niet bij stil tenzij iemand de ‘feitelijkheid’ van
jouw gegevens aanvecht. Dan wordt de vraag naar de relevantie en
naar de autoriteit op tafel gelegd: Wie beweert dat dit een belangrijk
feit is en op basis van welke vaststellingen?
David:
De relevantie en het gewicht van gegevens wordt bepaald door de
case, toch?
Francis:
Was het maar zo eenvoudig. We hebben allemaal de neiging om
feiten ‘op te waarderen’, ze belangrijker te maken dan ze zijn, ze
grondiger ‘bewezen’ te achten. Je geeft ze meer gewicht omdat het
jou past in een verklaring of om te scoren in een discussie of in het
politiek spel of in het ik-heb-gelijk spel.
Even terug naar de vier soorten feiten.
1. We opwaarderen onze persoonlijke ervaringen door ze te
verbinden met anderen of met iemand die door velen wordt
aanvaard als hoogste autoriteit.
• We roepen: “Ik heb het zélf gezien en de mensen die er bij
waren zagen het ook!” , “We waren met drie om het waar te
nemen!” (Wie heeft er hier autoriteit?)
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• We beroepen ons op een autoriteit en geven de leiders waar we
naar opkijken meer autoriteit dan anderen hen toekennen. “HIJ
heeft het ook gezegd!” We hebben het dan over een geestelijk
leider, een filosoof, een wetenschapper, een bekend CEO, een
president, een schrijver.
• We gaan onze persoonlijke waarnemingen gebruiken alsof het
een algemeen bekend feit zou zijn: “Iedereen weet toch dat
…” of “Dat weet toch iedereen.” (met als ondertoon: “Jij bent
toch niet zo dom om dit niet te zien!”)
2. Mensen in een groep of een gemeenschap hebben de neiging om
hun waarnemingen meer autoriteit en gewicht te geven alleen
omwille van het aantal ‘gelovigen’: “We zijn met zeer velen die
hetzelfde hebben waargenomen!” Een groep die vanuit een
overtuiging of een geloof om zich heen kijkt, kan het er over
eens zijn dat wat ze waarnemen ‘feiten’ vormen vanuit de
ervaring van velen. Ze halen als argument aan: “Dit is bewezen
door de gelijke ervaring van iedereen onder ons!” Nochtans kan
iemand die niet dat geloof deelt de aangehaalde feiten niet
verifiëren.
Vooral religies en groepen die sacraal denken (bv. leden van de
vrijzinnige loges, de communisten, de politiek ultra-rechtse
groepen) hebben hier een blinde vlek en upgraden makkelijk
persoonlijke feiten. Dat zorgt voor samenhang in de groep.
De groepsgeest, het groepsgedrag en de kenmerken van de
overtuigingen zijn van buitenaf wèl waarneembaar en te
documenteren. Dit zijn te onderzoeken fenomenen. Over het
groepsgedrag kunnen wél ‘streng onderzochte feiten’ worden
gevonden, bv. door sociologen, antropologen en psychologen.
De inhoud van hun overtuiging of hun geloof is echter géén
streng te onderzoeken fenomeen! Dat blijft een persoonlijk feit,
ook al zijn er miljoenen mensen die roepen dat dit ‘waar’ is. Dit
geldt zowel voor politieke, maatschappelijke, sociale als
religieuze overtuigingen en teksten.
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3. Mensen die samenwerken bestempelen soms te snel hun

ervaringen in de praktijk tot ‘feiten uit de praktijk’ om ze meer
autoriteit te geven dan de bundel persoonlijke ervaringen die ze
in werkelijkheid zijn. Er kunnen in bedrijven en organisaties
veel Practice Based Facts worden verzameld. Je dient dan wel
scherp waar te nemen, elkaar feedback te geven en de resultaten
en de effecten te documenteren. Anders blijven het individuele
opmerkingen die onterecht worden opgetild tot ‘kennis uit de
praktijk’. Hoe heb je de resultaten gemeten? Hoe vaak? Met
welke criteria heb je rekening gehouden, met welke niet? Wie
kan verifiëren of de feiten zich onder dezelfde omstandigheden
opnieuw voordoen?
4. De resultaten van een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek of
van een simpele enquête worden niet zelden te snel als ‘streng
onderzocht’ of ‘wetenschappelijk’ bestempeld en op tafel gelegd.
Wees kritisch naar uitspraken als “Onderzoek heeft uitgewezen
dat …” De reclame-wereld speelt daar handig op in. De man in
de witte jas die een nieuw product promoot is slechts ‘een man
in een witte jas’! Ook de politiek en de religie weten dit te
gebruiken. De titel ‘professor’ is geen garantie voor een
wetenschappelijk houding. Een voorbeeld: neurowetenschappers
hebben waargenomen dat er in het brein een plek oplicht die een
keuze-actie weergeeft net voor de proefpersonen bewust een
bepaalde keuze maken. De conclusie dat al onze keuzes vooraf
worden gemaakt in ons brein en we bijgevolg niet vrij kiezen, is
vanuit een streng wetenschappelijke houding echter volkomen
onterecht! De hype veroorzaakt door de fMRI scans zorgt bij
meerdere wetenschappers voor te snelle conclusies en
verklaringen. Wetenschappers zijn maar mensen en hoewel dat
onmogelijk lijkt, maken toch nog velen de fout om een correlatie
zonder meer om te zetten in een causaliteit. Tussen twee
fenomenen die tegelijkertijd verschijnen, regelmatig, hoeft geen
rechtstreeks causaal verband te zijn.
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Welke betekenis geef ik aan de feiten?
Peggy:
Wacht even, zoals jij het stelt kan er geen probleem zijn, of beter,
geen brandende vraag worden gesteld, die niet persoonlijk is. Dus
zijn er steeds persoonlijke feiten bij betrokken, toch?
Francis:
Er is steeds een mix van verschillende soorten feiten. Het is dus niet
een kwestie van het weren van persoonlijke feiten. Het komt er op
aan om in iedere case de relevante feiten te verzamelen, ze juist in te
schatten en ze het juiste gewicht te geven. Wanneer iemand een
brandende vraag heeft die sterk verwijst naar haar beleving en naar
de zin die de persoon er aan geeft, dan is het nodig om de
persoonlijke feiten veel gewicht te geven.
Andrea kreeg te horen dat ze kanker heeft. Dus volgden er onderzoeken. Indien een ernstige vorm van kanker zou worden vastgesteld,
zou geen behandeling meer worden opgestart enkel nog palliatieve
zorg. Er rezen twijfels. De gegevens werden door een tweede
ziekenhuis in vraag gesteld. Er volgden nieuwe onderzoeken. Het
gevolg was dat Andrea maanden in onzekerheid leefde. Het ging voor
beide ziekenhuizen om evidence based facts, of beter, het ging om de
interpretatie (!) van wetenschappelijk vastgestelde feiten. Voor haar
echter waren die gegevens langzaamaan niet meer haar eerste
bekommernis. Haar brandende vraag draaide om haar gevoelens en
hoe ze best kon omgaan met de onzekerheid. Haar persoonlijke feiten
waren de belangrijkste gegevens bij de begeleiding van dat proces.

Wetenschap kan zorgen voor Evidence Based Facts en voor een
stevige verklaring van de feiten maar daar hebben we niet steeds een
boodschap aan. Wetenschappelijk onderzoek kan verklaren maar ons
géén betekenis geven! Al beweren sommige wetenschappers van
wel. Niet toevallig zijn het wetenschappers die erg vanuit het
materiële denken.
Streng onderzochte feiten geven aan waardoor iets gebeurt, maar
niet waarom. Een causale of een systemische uitleg over de
samenhang van fenomenen vertelt over wat en hoe en waardoor iets
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plaats heeft, niet over de zin van wat er gebeurt, niet over het
waarom der dingen.32
We willen allemaal zin en betekenis geven aan onze ervaringen en
gevoelens. We willen ze als zinvol interpreteren. Met het geven van
een betekenis, geven we een bepaalde waarde aan de feiten. Wat
gebeurt, gebeurt niet zomaar, menen velen. “Toeval bestaat niet!
Alles heeft een betekenis.” Inzichten en betekenissen worden
doorgegeven via verhalen, niet door een cursus vol met
wetenschappelijke feiten.
Zin en betekenis geven gebeurt niet door
het opsommen van feiten en ze te verklaren
(Waardoor gebeurt dit?)
maar door het verhaal te vertellen
dat uitdrukt hoe belangrijk de feiten zijn
voor jou, voor haar, voor ons, voor de groep
en hoeveel waarde je hecht aan wat gebeurt.
(Waarom gebeurt dit?)

Iets een 'probleem' noemen is voor vele mensen een onderdeel van
de wijze waarop ze betekenis geven aan de fenomenen en waarmee
ze de gebeurtenissen trachten begrijpbaar te maken vanuit hun
perspectief. Hun ‘problemen’ hebben in de meeste gevallen als doel
het zoeken van zingeving en het krijgen van vertrouwen-steunende
antwoorden. Ze hebben niet als doel het vergroten van het
wetenschappelijk inzicht rond bepaalde feiten en het vinden van
gepaste oplossingen!
David:
Jij maakt een heel duidelijk onderscheid tussen verklaren en
betekenis geven. Ja, ik weet het, zorgvuldig taalgebruik!
Francis:
Verklaren zoekt een antwoord op de vraag hoe iets werkt, wat de
feiten zijn, hoe ze samenhangen, waardoor ze samen-hangen en
32

Over het onderscheid tussen het waarom en het waardoor lees je meer in: De kunst
van het vragen en het Vragenkompas.
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welk effect bepaalde handelingen en acties hebben. Met een
verklaring kan je voorspellen en scenario’s maken.
Zin en betekenis geven zoekt een antwoord op de vraag waarom
iets gebeurt, welke waarde het heeft dát dit gebeurt, net nu, voor
déze persoon, binnen déze context.
Een moeder wiens kind het enige slachtoffer is van een ongeval met
een schoolbus, stelt de vraag: “Waarom hij?” en verwacht geen
wetenschappelijke verklaring. Dat is niet haar vraag. Zelfs al krijgt ze
na degelijk onderzoek een verklaring voor hoe haar kind het slachtoffer werd.

Peggy:
Nu begrijp ik om welke reden jij zo de nadruk legt op het verschil
tussen te vragen waardoor iets gebeurt en te vragen waarom iets
gebeurt. In het eerste geval vraag je naar feiten en vaststellingen,
naar samenhang en verklaringen. In het tweede geval vraag je naar
een rechtvaardiging of naar de betekenis die het gebeuren heeft voor
die persoon.
Francis:
Het is geweldig belangrijk en nuttig om het onderscheid te maken
tussen de vraag “Waarom?” en een vraag van het “Waardoor?”-type.
Wetenschap stelt “Waardoor?”-type vragen want ze gaat op zoek
naar concrete en verifieerbare gegevens, naar harde feiten. Die
worden waargenomen, geïnterpreteerd, geduid en gekaderd vanuit
een visie op ‘kennis’ en vanuit heldere uitgangspunten, binnen een
wetenschappelijk verklaringskader. Wetenschap streeft er naar zo
objectief mogelijk te werken. Het is een erg rationele zaak.
Westers gevormde wetenschap spreekt liever niet over ‘de waarheid’
maar zegt ‘dit is op dit ogenblik het meest correcte antwoord’ of ‘dit
werkt perfect, binnen de gegeven context’.
We hebben echter allemaal behoefte aan het geven van zin en
betekenis aan de fenomenen en de gebeurtenissen. Dus hoor je vaak
de vraag “Waarom dit?”, “Waarom ik?”, “Waarom nu?”. Het geven
van betekenis aan onze ervaringen, aan de feiten zoals wij die
beleven, is een relationele zaak, geen rationele. Het gaat om je
persoonlijke verhouding met wat er gebeurt, met wat je ervaart, met
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wat wordt geschreven, verteld, getoond of uitgesproken of op een
andere manier wordt geuit. Je wilt een betekeniskader. Zij die een
samenhangend verhaal aanbieden, komen tegemoet aan die
behoefte.
Wanneer je een probleem maakt van een situatie
toon je dat het om iets waardevol gaat voor jou.
Indien een probleem geen relationele dimensie heeft,
heeft het geen eigenaar die er om geeft en
zal het nooit duurzaam worden opgelost.

Betekenis geven is per definitie een subjectieve zaak. Het houdt
verband met jouw waarden, overtuigingen en normen. Het is daarom
niet vruchtbaar om daarover in discussie te gaan. Dialoog, respect en
correcte vragen zijn betere manieren om een kritische houding te
tonen tegenover een bepaalde manier om betekenis te geven aan de
dingen of tegenover een overtuiging of een geloof.
David:
Wacht even, mijns inziens - een persoonlijke mening dus - maken
godsdiensten en allerlei zogezegde alternatieve visies geen
onderscheid tussen verklaren en betekenis. Zij meten zich aan dat ze
de fenomenen kunnen verklaren. Zij betekenen voor veel mensen
een steun om betekenis en zin te geven aan het leven, aan de
ervaringen en de fenomenen, maar daarmee kunnen zij die niet
verklaren!
Francis
Je klinkt fel David, het is een sterke overtuiging die je op tafel legt.
Ik kan net als jij vaststellen dat velen niet het onderscheid maken
tussen ‘verklaren’ en ‘betekenis geven’. Ik kan tevens vaststellen dat
sommigen de fenomenen verklaren vanuit een visie die is gebaseerd
op overtuigingen, niet op feiten en zeker niet op helderheid over de
soorten feiten die ze hanteren.
We hebben allemaal het oeroude patroon in ons dat ik ‘sacraal’
noem. We schrijven dan een vage ‘kracht’ toe aan toevallige
voorvallen, aan correlaties, aan gebeurtenissen die synchroon lopen,
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enzovoort. We voelen het, onze intuïtie zegt het ons, zéker: zoals wij
de zaken beschouwen en aanpakken, dat wérkt. Het wérkt!
Kritische mensen vergelijken deze houding met een placebo. Dat
wérkt écht … zolang je niet weet dat het een placebo is.
We willen de fenomenen een plaats geven zelfs al begrijpen we ze
niet of beschikken we niet over voldoende gegevens. Het kunnen
aanvaarden van het niet-weten en iets gewoon ‘ongeweten’ laten is
zeer moeilijk. Velen voelen dan onrust, onzekerheid. Onderliggend
hoor ik de behoefte: “Er moét toch een antwoord zijn op mijn
vragen. Er moét een antwoord zijn dat ik kan begrijpen, nu.” Dit is
in werkelijkheid een kreet om betekenis niet een vraag naar een
verklaring.
David, ik vraag jou om in je kritiek respectvol onderscheid te
maken:
- Welke feiten stel jij vast? Op welke feiten doen zij beroep?
- Hoe verklaar jij jouw feiten? Hoe verklaren zij hun feiten?
- Welke zin geef jij aan jouw houding en aan hun houding?
Welke zin geven zij aan hun en aan jouw houding?
- Wat is jouw intentie? Wat is hun intentie?
- Wat drijft jou om met hen in discussie te gaan?
Wat drijft hen om met jou in discussie te gaan?
- Hoeveel ‘winst’ levert een stevig debat op? Voor wie?
Meestal wordt er bij het debatteren slordig omgesprongen met taal
en met de invulling van de begrippen. Er is geen bereidheid om een
andere invulling van de begrippen te aanvaarden.
Wie heeft er een probleem met onenigheid? … Dictaturen.
Waar schuilt de dictator in jou, in de leraar, in de wetenschapper, in
de geestelijke leider, in de politicus?
Zoek eerst naar verbinding met de ander zodat je vanuit die
verbinding eerlijk kunt zeggen: “Ik begrijp je en ben het volledig
oneens met jou. Ik heb een totaal andere kijk op de zaken.”
Wanneer je strijd vermijdt, versterk je je eigen kracht.
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Wat is ‘waar’? Wat is ‘waarheid’?
Francis:
Dit brengt me bij het thema “Ik heb gelijk!” Wetenschappers willen
niet zomaar de dingen zo helder mogelijk verklaren. Ze willen dat
anderen dat herkennen én erkennen. Ze willen dat anderen hen zien
als een autoriteit, soms als dé enige autoriteit.
David:
Akkoord, maar wetenschap onderzoekt feiten en hun verklaring is
geen waarheid en zeker geen Waarheid. Het blijft een voorlopige
verklaring open voor tegenspraak.
Dit las ik bij Isabelle Stengers: "Serieuze wetenschappers
spreken nooit in termen van ‘Wij weten’, maar in termen
van ‘We kunnen nieuwe vragen stellen’. Het gaat om de
vraag en niet om een eens en voor altijd vast te stellen
‘waarheid’. Integendeel een wetenschappelijke uitspraak is
juist vooral belangrijk vanwege de nieuwe mogelijkheden
die zij ontvouwt.
In de maatschappij wordt het dynamisch karakter van de
wetenschap niet goed begrepen. Bij velen bestaat het idee
dat 'de wetenschap’ een geheel van 'ware kennis' is. Dat is
een gevaarlijk misverstand.” 33
Francis:
We willen allemaal niet zomaar de dingen een betekenis geven, we
willen een zingeving die ‘waar’ is. We willen dat onze zingeving
autoriteit heeft, een autoriteit die boven andere zienswijzen staat.
Dus gaan we op zoek naar de ‘waarheid’, zelfs naar ‘dé Waarheid’,
en kiezen daar een autoriteit voor. Zelfs wanneer we onze Waarheid
niet opdringen aan anderen dan nog vinden we de onze meer ‘waar’
dan die van hen. Dat is vriendelijk maar het blijft in de geest
autoritair.
Waarheid bestaat enkel bij de gratie van
een autoriteit en jij bepaalt wie dat is.
33

Isabelle Stengers, Macht en wetenschappen, VUBpress 1998
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Peggy:
Zoals jij het stelt, lijkt het alsof iedereen een autoriteit kan zijn. Er
zijn toch verschillen.
Francis:
Zeker zijn er verschillen doch wie voor jou een autoriteit is, dat
bepaal jij en niemand anders. Je kunt daarom voor het verklaren van
de fenomenen beroep doen op een andere autoriteit (bv. een
wetenschapper) dan wanneer je op zoek gaat naar de zin en de
betekenis van dingen in je leven (bv. een spiritueel leraar, een religie
of een filosofie).
Voor het verklaren van de fenomenen vormen we een verklaringskader. Tegelijk willen we dat de fenomenen een zinvolle plaats
hebben binnen een geheel, binnen een helder kader. Het moét zinvol
zijn, het moét betekenis hebben voor ons, anders spreken we van
'zinloos' of 'onbegrijpelijk' of 'willekeur' of ‘chaotisch'. Zo creëren
we een betekeniskader.
In het dagelijks taalgebruik gebruiken we het woord ‘verklaringskader’ zowel voor het verklarings- als voor het betekeniskader. Dit
is slordig maar het geeft wel aan dat we graag één kader willen
waarin alles vervat zit. We kunnen het begrip ‘referentiekader’
gebruiken als koepel én het onderscheid blijven zien tussen de
aspecten ‘verklaren’ en ‘betekenis geven’ die vervlochten zitten in
dat woord! Het ‘referentiekader’ is een verhaal dat weliswaar niet
volledig identiek is met het begrip ‘waarheid’ maar dat voor de
meesten van ons in de praktijk er wel mee samenvalt.
We leven met een bundel verhalen: we vertellen onze persoonlijke
waarheid (Mijn Verhaal), er is de waarheid die de groep, de partij of
de gemeenschap waartoe we behoren hanteert (Ons Verhaal), er is
de waarheid van de externe anderen, bv. de grote filosoof, de
onderzoeker, de journalist, de wetenschapper (Hun Verhaal), het
liefst trachten we alles in één ‘allesomvattende waarheid’ te passen
(Het Grote Verhaal).
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Wanneer ‘Mijn verhaal’ en ’Ons Verhaal' samenvallen in het ‘Het
Grote Verhaal' dat we vertellen, geeft dat zekerheid en vertrouwen
en versterkt het onze ‘waarheid’
Ieder van ons is er van overtuigd dat het referentiekader dat hij
hanteert een geldig kader is, dat 'logisch' in mekaar steekt en dat
stevig gegrondvest is op 'bewezen feiten' of dat door de hoogste
autoriteit zo werd meegedeeld. Het Groot Verhaal dat we vertellen,
‘is’ de waarheid. Vele religies en gemeenschappen zoeken voor ‘Het
Grote Verhaal’ dat ze vertellen steun bij de wetenschap: “Zie je wel,
de wetenschap bewijst dat wij het bij het rechte eind hebben.” Dat
geeft een dubbele autoriteit (samen met de Heilige Tekst of de Grote
Leraar).
We hanteren allemaal onze waarheid alsof het
een gegeven zou zijn, een feit. Dat is niet het geval.
Iedere waarheid is een interpretatie, een verhaal.
Zelfs indien het voor ons gaat om dé Waarheid,
een waarheid die staat als een huis.

De wijze waarop de Waarheidscommissie in Zuid Afrika - in
navolging van de jurist Albie Sachs34 - het begrip ‘waarheid’
hanteerde inspireert me. Misschien ook jullie?
Vier waarheden als één interactief systeem
•
•
•

•

34

de feitelijke waarheid of gerechtelijke waarheid
Wat vertelt onafhankelijk onderzoek? Wat zijn de harde feiten?
de persoonlijke waarheid of verhalende waarheid
Wat vertel jij? Hoe bekijk jij het gebeuren van binnenuit?
de maatschappelijke waarheid of dialoog waarheid
Wat vertellen wij? Hoe past wat er gebeurde binnen het verhaal
van de gemeenschap waartoe jij behoort?
de helende waarheid of herstellende waarheid
Wat vertellen we uiteindelijk elkaar? Hoe herkennen en erkennen
we elkaars pijnen en zorgen?

Albie Sachs, lid van het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika en internationaal erkend
jurist: https://nl.wikipedia.org/wiki/Albie_Sachs
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Een probleem is deel van mijn ‘waarheid’
David:
Bij de start van onze gesprekken dacht ik dat ik snel even zou
vernemen hoe ik beter oplossingsgericht kan werken. Ik zag een
‘probleem’ als een afzonderlijk ding of een ongewenste situatie
buiten mezelf, iets dat best snel en efficiënt moet verdwijnen.
Vandaag begrijp ik je aanloop. Ik heb het plaatje beet waarin mijn
‘problemen’ passen. Wanneer ik vandaag zeg: “Ik heb een
probleem”, zie ik dit niet meer als iets vreemds dat ik best kwijt ben.
Peggy:
De zorgvuldigheid waarmee je de zaken benadert valt me op.
Voorheen dacht ik dat aandacht geven aan ‘Wat is het probleem?’
tijdverlies is. Nu begrijp ik dat wanneer ik het hele plaatje beschouw
ik een efficiëntere weg zal vinden om het op te lossen.
Francis:
Ja, ieder probleem en iedere oplossing, of zorgvuldiger, ieder
gebeuren dat je een ‘probleem’ noemt en iedere actie die je een
‘oplossing’ noemt, maakt deel uit van jouw ‘Mijn Verhaal’. Het is
deel van jouw ‘waarheid’. Je kunt enkel op een andere manier naar
de situatie kijken wanneer je tegelijkertijd een stukje van je Verhaal
wijzigt. De woorden die je gebruikt horen bij je Verhaal en bepalen
mee hoe je over een situatie denkt en hoe je meent te moeten
handelen. Een ziekte, een ongeval, een ontslag, een faillissement,
worden zo genoemd vanuit een bepaald Verhaal en horen bij een
‘waarheid’. Geen enkel woord dat je gebruikt is neutraal, geen enkel
beeld en geen enkele voorstelling is neutraal. Ieder woord, ieder
beeld, iedere voorstelling hoort bij een Verhaal en verbergt in zich
diverse lagen van ‘waarheid’. Je kunt echter nooit buiten jouw
‘waarheid’ gaan staan, dus is het verstandiger daar oog voor te
hebben en je ‘waarheid’ te leren kennen.
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Blik even terug en reflecteer
Neem een vervelende, lastige of dreigende situatie waar je mee
worstelt voor ogen:
Hoe belangrijk is het voor mij om oorzaak-en-gevolg verbanden te
kennen?
Wat maakt geen onderdeel uit van mijn verklaringskader?
Wie is voor mij een autoriteit om de fenomenen te verklaren?
Wat geeft zin, betekenis en waarde aan mijn leven?
Hoe pak ik van hieruit ‘problemen’ aan?
Welke betekenis geef ik de problemen die zich voordoen in mijn
leven?
Wanneer komen ‘verklaren’ en ‘betekenis geven’ bij mij in conflict?
Wat doe ik dan?
Hoe waar is mijn ‘waarheid’? Waarop steun ik?
Wie heeft gelijk en wie niet? Wat betekent ‘gelijk hebben’?
Hoe hanteer ik verschillende waarheden op hetzelfde moment, in
dezelfde situatie?
Hoe dialogeer ik met mensen die sterk overtuigd zijn van een andere
waarheid?

‘Waarheid’ is niet een zaak van feiten verklaren
maar is verbonden met verantwoordelijkheid dragen,
menselijke relaties en ethiek.
‘Waarheid’ is een betekenisvol verhaal.
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Opdrachten 4
A. Telkens iemand iets een probleem noemt, vraag dan
vriendelijk:
Wat wordt er erg geraakt in jou?
Wat betekent dit voor jou?
Wat ga jij er aan doen?
Hoe zou jij het graag anders zien?
Wat kan jouw bijdrage daar aan zijn?”
B. Luister kritisch én respectvol naar ieder verhaal.
Leg rustig vragen in het midden (letterlijk):
Op welke feiten is dit gebaseerd?
Stel kritische vragen om de diverse feiten, hun
relevantie en hun gewicht te ontdekken.
Wees mild en respectvol indien je die informatie niet
krijgt.
Wees even kritisch en mild naar jezelf.
C. Luister aandachtig naar het nieuws op de radio of de
televisie.
Naar welke feiten wordt verwezen?
Welk soort feiten zijn het? Zijn het feiten of zijn het
veronderstellingen of interpretaties of verklaringen?
Hoe snel neem je aan dat datgene wat wordt gezegd of
getoond ‘waar’ is?
Wie toont zich op dat ogenblik de autoriteit?
Is dat ook zo voor jou?
Waar kan je alternatieve informatie vinden?
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5. Wat geeft me de kracht
om de zaak aan te pakken?

Hoe zal ik de rivier oversteken?
Snel naar de andere oever?
Hoe vergroot ik de kracht om de stap te zetten?
Een droom maakt de andere oever aantrekkelijker
De kracht van de intentie
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Hoe zal ik de rivier oversteken?
David:
Genoeg inzichten nu. Graag terug naar de metafoor van de Blauwe
Rivier en hoe dat mij kan helpen om de problemen binnen mijn
organisatie aan te pakken. Hoe pak je de zaken efficiënter aan? Of in
jouw beeldspraak: Hoe steek je over?
O.K. ik heb al begrepen, er is geen brug en geen veerboot. Indien
zoveel mensen reeds zijn overgestoken, zijn er vast en zeker
richtlijnen, een handboek, een draaiboek en een stappenplan. Heb jij
een beter plan?
Francis:
Dat zou handig zijn. De meeste handboeken rond oplossingsgericht
werken bieden je dat aan. Indien je daar je profijt mee kunt doen,
aarzel dan niet ze te gebruiken. Ik stel echter vast dat het merendeel
van de oplossingen die zo worden gevonden niet duurzaam zijn. Dit
wil zeggen, de problemen zijn niet echt helemaal van de baan. Erger
nog, in veel gevallen wordt een put gevuld door een andere put te
graven. De oplossingen blijken niet zelden nieuwe, grotere
moeilijkheden te creëren. Indien al die methoden effectief zouden
werken bestonden er vandaag geen problemen meer of zouden ze
snel worden opgelost. Toch is dat niet het geval. Ieder jaar hebben
we nieuwe problemen en wordt de vraag naar het efficiënt
aanpakken opnieuw gesteld, niettegenstaande de vele boeken over
‘oplossingsgericht werken’.
Een klassieke situatie: scheiden en een nieuwe relatie aangaan die al
snel erg veel lijkt op de vorige en die dezelfde soort moeilijkheden
met zich meebrengt. Dit gaat op zowel voor persoonlijke relaties als
voor werkrelaties, commerciële relaties en relaties tussen bedrijven.
Een ander voorbeeld: de nieuwste management-hype volgen en
merken dat oude problemen in de organisatie toch steeds weer de
kop opsteken, zij het onder een andere gedaante.
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Even naar jullie concrete situatie.
-

Hoe worden vandaag problemen aangepakt in jouw organisatie?
Hoe worden conflicten opgelost?
Hoe duurzaam zijn de oplossingen?
Welke alternatieve aanpakken werden niet gekozen?
Hoe kunnen de overlegmomenten en vergaderingen efficiënter
verlopen?
Hoe vaak geeft een project of een actie niet het verhoopte
resultaat? Hoe verklaar je dat?
Wie trok er niet aan de alarmbel toen dit een tweede keer
gebeurde?
Hoeveel kleine wrevels vormen een klacht of een conflict?

David:
Ik kan niet zeggen dat we geen problemen hebben, anders zat ik hier
niet. Ik kan evenmin volhouden dat we er uit zijn geraakt met de
bekende aanpak. Er moet een betere weg zijn.
Francis:
Peggy, jij vertelde me dat je hebt beslist om geen manager meer te
zijn van het bedrijf en een stap terug te zetten naar de functie van
leidinggevende van een kleinere afdeling. Wil jij even teruggaan
naar die ervaring en meer specifiek naar het moment waarop jij een
flink risico hebt genomen en die stap hebt gezet.
Wanneer je terugblikt, welke elementen hebben meegespeeld bij het
wagen om de stap te zetten en hoe verliep het?
Aan de lezer: neem hier een eigen concrete situatie voor ogen. Een
voorbeeld uit je eigen leven toen je een flinke stap vooruit heb gezet in
je ontwikkeling. Zoek het niet te ver, bv: de eerste keer dat je alleen,
zonder je ouders op reis bent gegaan. Of de eerste keer dat je alleen
naar een fuif bent geweest. Of het aangaan van een intieme relatie. Of
het beëindigen van zo’n relatie. Of je eerste werkdag.

Peggy:
Dit is een stap achteruit in mijn carrière, dacht ik eerst. Ik voelde me
reeds lang als manager gevangen in een situatie die ik niet kon
veranderen zoals ik dat wilde. Ik had een negatief beeld dat werd
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gevoed door de mensen en de omgeving waarin ik vertoefde en de
visie die ik had over mezelf en de andere managers. Ik had strakke
ideeën over hoe de situatie moest veranderen. De stap zetten
betekende dat ik al mijn ideeën een voor een moest loslaten. Ik
moest ook loslaten dat ik eerst zekerheid had van een goede afloop
alvorens ik het anders zou kunnen aanpakken. Zoals jij het zegt, ik
moest een ander verhaal vertellen en ik kende enkel de grote lijnen
van zo’n verhaal. Ik heb zeer lang getwijfeld. Op een bepaald
moment was echter de innerlijke druk zo groot dat ik niet anders kon
dan handelen. Zo beleefde ik het toen. Ik heb in die periode goed om
me heen gekeken. Bij de terugblik nu zie ik dat het waarnemen van
de signalen, hoe klein ook, erg belangrijk is geweest. Ik heb beter
geluisterd naar mijn medewerkers en scherper gekeken wat er zich
afspeelde, zonder te oordelen. Net door onbevangen en open te
communiceren, kwamen toen veel signalen op mij af die me de
moed gaven de sprong te wagen.
Om de metafoor van de Rivier te gebruiken, ik realiseerde me dat ik
het alleen moest doen, zonder zekerheid dat ik de andere oever zou
halen, dus zonder zekerheid dat het beter zou worden na mijn
beslissing. Gelukkig heb ik gesprongen, denk ik nu. Ik had een
brandende verlangen in mij maar ik heb toen niet expliciet een vraag
geformuleerd. Dat had mij nog sterker ondersteund, vermoed ik nu.
Om de metafoor verder te gebruiken, ik denk dat ik maanden in het
water heb gesparteld. Er waren collega’s en vrienden rondom mij
die mij terug naar de oude oever riepen. Hoe dom was ik toch om
zo’n risico te nemen, zeiden ze. Wat zou ik niet allemaal verliezen!
Hiermee zou ik mijn carrière fnuiken! Ik kreeg veel advies, veel te
veel, vooral van mensen die zelf bang zijn. Ik vroeg een coach om
een draaiboek, maar alle draaiboeken en stappenplannen die mij
werden aangeboden, pasten niet bij mij. De beste hulp kreeg ik van
mensen die mij aanmoedigden mijn eigen weg te vinden. De beste
ondersteuning voelde ik bij hen die ook bezig waren aan iets als een
‘oversteek’. Zij vertelden mij wat bij hen werkte, zij gaven geen
waarheden, geen advies dat zéker werkt, altijd, in alle omstandigheden.
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Net daarin bestaat de opdracht van de oversteek zie ik nu: vind je
eigen weg én je eigen aanpak. Ik had een angstig beeld gecreëerd
van de oversteek. Een zware en donkere situatie tekende ik voor
mijn geest. Eenmaal aangekomen bleek de gevaarlijke stroom
rustiger te zijn dan ik had gedacht. Bij mijn oversteek had ik geen
boot of een vlot. Wellicht daarom dat ik een tijd heb gesparteld. Ik
heb er toen niet aan gedacht een vlot te maken. Bij een volgende
gelegenheid zal ik dat wél doen.
Francis:
Hé een mooi beeld. Hoe zou je dat doen, een vlot maken?
Peggy:
Wat voor mij concreet een vlot is, zal dat niet voor anderen zijn. Ik
blijf graag in de beeldentaal: de onderdelen die aan mekaar worden
gesjord zijn enerzijds heldere feiten die ik waarneem en anderzijds
aantekeningen die ik maak van iedere stap die ik zet en van ieder
klein stukje dat mij moed geeft; wat er voor zorgt dat alles blijft
drijven is een positief beeld van mezelf en het bewustzijn van mijn
eigen kracht; het zeil van mijn vlot is een aantrekkelijk en boeiend
beeld van waar ik naartoe wil; mijn kompas wijst naar een aantal
vragen, positieve vragen, zoals bijvoorbeeld “Hoe waardeer ik de
belemmeringen die ik nu voel?”; ik neem een communicatiemiddel
mee zodat ik mijn maatjes - die ik bij mijn vorige tocht heb ontmoet
- kan aanspreken telkens dat nodig is.
En, ik mag op mijn eigen tempo werken!
Francis:
Het beeld dat je schetst is duidelijk voor mij. Het beeld zit vervat in
datgene wat ik ‘het stellen van de brandende vraag’ noem.
De Blauwe Rivier - de afstand tussen waar je nu staat en waar je
naartoe wilt - is zo breed als jij je voorstelt dat ze is. Ze is voor ieder
aspect dat je wilt veranderen verschillend. Dit wil zeggen: op het
ene moment ben je snel klaar met je vraag en ga je vastberaden op
stap naar een antwoord, voor een andere vraag ben je eerst maanden
bezig op de eerste oever. Een pijnlijk obstakel kan zelfs jaren
voorbereiding vragen vooraleer je de stap waagt en het oude kunt
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loslaten en naar de rechteroever stappen.
Het komt er op aan je eigen ritme te aanvaarden en te respecteren.
Heb aandacht en zorg voor je eigen tempo. Niemand kan
vooropstellen hoe snel of hoe traag je mag of moet lopen.
Zet al je krachten in. Je bezit meer kracht dan je vermoed.
Werken op eigen kracht betekent
werken op je eigen tempo, niet te snel en niet te traag.
Een duurzame oplossing ontwikkel je sneller
door je eigen ritme te aanvaarden en te respecteren.
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Snel naar de andere oever?
David:
Wat gebeurt er concreet op de andere oever, de rechteroever? Wat is
er zo aantrekkelijk aan?
Francis:
Op de oever waar je nu staat, de eerste oever, ontmoet je mensen die
ooit voor een problematische situatie, een moeilijk moment of een
bepaald aspect in hun leven de overtocht hebben gewaagd. Een
verlangen om de situatie op te lossen, heeft hen op weg gezet. Zij
zullen je vertellen dat je op de andere oever bereid moet zijn alles in
vraag te stellen, ook je overtuigingen en je zienswijze. Aannames
staan hier niet boven de feiten. Hier werk je met heldere feiten. Je
neemt de verantwoordelijkheid voor je betrokkenheid en je aandeel
in wat de situatie heeft gemaakt zoals je ze vandaag ervaart en wat
je er nu mee doet. Je kiest om datgene wat je wilt veranderen correct
te benoemen: een probleem, een uitdaging, een kans of een van de
vele woorden die jullie bij een vorige gelegenheid hebben
gevonden.35 Om het even, als het maar het juiste woord is dat past
bij jou en je gevoelens en vooral bij je behoeften.36
Hier stel je heldere doelen die je wilt bereiken en zoek je effectieve
strategieën om die doelen te halen. Op de rechteroever is iedereen
zich bewust van de eigen tocht en toont men zich tegelijk erg
betrokken en verbonden met de anderen.
David:
Op naar de rechteroever want daar is het allemaal rozengeur en
maneschijn!
Francis:
Helemaal niet. Vooreerst is het oversteken geen klusje om snel te
klaren. Om in de beeldspraak te blijven, soms hoor je verhalen van
mensen die terug op de eerste oever zijn geklauterd, uitgeput, rillend
35
36

Zie de lijst van 200 woorden in bijlage B
Zie bijlage C
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van kou, vol vrees. Ze spreken over grote twijfels en onzekerheden
die ze hebben doorgemaakt. Hun gevoelens van onmacht verdwenen
niet tijdens het oversteken. Integendeel, bij sommigen werden die
nog versterkt. Ze hebben weken, soms maanden geworsteld met hun
onzekerheden en hebben uiteindelijk gekozen om zich bij de situatie
neer te leggen. In de beeldspraak: ze hebben beslist om terug op het
droge te klimmen, op de eerste oever.
Peggy:
Vind ik op de andere oever altijd de oplossing voor mijn brandende
vraag?
Francis:
Ja en neen. De verwachting dat er voor alles één goede oplossing
bestaat, is onderdeel van een lijnige manier van kijken naar het
leven. Het vertrekt van de gedachte dat er aan de basis van een
‘probleem’ een oorzaak ligt, alleszins één hoofdoorzaak.37
Mijn ervaring en mijn inzicht is dat je op de andere oever - dus van
zodra je een brandende vraag stelt en daarmee op weg gaat verschillende paden vindt die leiden naar verschillende mogelijke
oplossingen. Je start daar een nieuwe tocht, gerichter nu, op zoek
naar één van de duurzame antwoorden. Je wordt geconfronteerd met
diverse wegen naar verandering, verbetering of transformatie. Je
wordt opnieuw uitgedaagd keuzes te maken. Je hebt niet zomaar een
overzicht, een helder zicht op een nieuwe situatie.
Peggy:
Dat is ook mijn ervaring. Ik zag dat ik het allemaal zelf moest
bepalen. Na mijn beslissing, mijn oversteek, wachtte mij nog meer
werk, nog meer vragen. Ik moest mijn eigen weg zoeken naar een
antwoord dat paste bij mijn vragen. De eerste maanden waren
helemaal geen rozengeur en maneschijn.
Francis:
Wel hoor je verhalen als “Ik ben thuis gekomen.”, “Het onvermijdelijke werd het onverwachte.”, “Ik ervaar meer licht en ruimte
37

Meer in het hoofdstuk 10: Drie grondpatronen
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in mezelf.”, “Eindelijk komt de situatie in beweging en is de kans
zeer groot dat ze duurzamer wordt opgelost.”, “Wat ik nu meemaak
had ik in de verste verte niet durven dromen.”, “Het is flink werken
maar het loont de moeite.”, “Er openen zich ongekende
mogelijkheden.”
Peggy:
Die uitspraken passen bij mij. Ik zou niet terug willen. Ik ben blij
dat ik sta waar ik nu sta, hoe moeilijk het soms ook is.
David:
Toch is het op de oever waar we nu staan sowieso niet goed? We
moeten allemaal naar de andere oever?
Francis:
Toch niet. Er steekt geen oordeel in de metafoor van de Blauwe
Rivier. De linker- en de rechteroever zijn verschillende toestanden,
verschillende belevingen. Nergens is er sprake van ‘slechter’ of
‘beter’ of ‘eerst dit en dan dat’ en zeker niet van ‘juist’ of ‘fout’.
We leven allemaal op beide oevers. Het is goed vertoeven op de
eerste oever. Voor veel aspecten van het leven blijven we zelfs
overwegend op deze oever wonen. Je maakt niet van iedere situatie
waar je tegenaan loopt een ‘probleem’. Niet zelden stapt iemand met
volle moed in het water doch keert halverwege terug, omdat het
alles welbeschouwd toch niet de moeite loont of omdat het om de
verkeerde vraag gaat. Je spaart je krachten. Het is verstandig om te
kiezen waar je je eigen kracht voor inzet.
Krachtgericht leven betekent dat je helder maakt voor jezelf
wanneer het jouw tijd is om bepaalde zaken ernstig aan te
pakken en om over te steken.
Je kiest het gepaste moment om de stap te wagen.
Je weet dat je niet gewoon een oplossing zult vinden.
Je aanvaardt dat het deel is van je tocht om de oplossing zelf te
máken en zich te laten ontwikkelen.
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Hoe vergroot ik mijn kracht
om de stap te zetten?
David:
Hoe langer hoe meer dat ik naar je luister, voel ik dat je een
specifieke invulling hanteert van het begrip ‘kracht’.
Francis:
Met ‘eigen kracht’ bedoel ik: je zet de juiste energie in, op het juiste
moment, in de juiste verhouding, want je kent je sterktes én je
zwakheden. Je ervaar die kracht in jezelf, ze is van jou. Je bezit
voldoende energie om de zaken aan te pakken.
‘Eigen kracht’ = jezelf kennen op een realistische wijze
Je kent de kracht van je fysieke, emotionele, intellectuele,
sociale en spirituele energie.
Je kent je sterke én je zwakke kanten en je erkent ze.
Je werkt op een realistische manier aan je zwakke kanten.
Bepaalde zwakke kanten kan je moeilijk veranderen en daar
stel je dan een sterkte tegenover.
Je kent je mogelijkheden én ziet je beperkingen.
Je herkent je kernkwaliteiten (datgene waar jij zeer goed in
bent en toch als vanzelfsprekend beschouwt), je valkuilen, je
uitdagingen en je allergische reacties.38
Je weet waar je wel en waar je geen invloed op kunt
uitoefenen. Je kent je actuele cirkel van invloed.
Je kent je draagkracht en je daadkracht en je weet dat je meer
kunt bereiken wanneer je volhoudt.
Je hebt oog voor je behoeften en je luistert naar je lichaam.
Je weet waar je hulp bij kunt gebruiken en stelt een gepaste
hulpvraag.
38

Bezieling en kwaliteit in organisaties, Daniel D.Oﬀman, Servire 1992
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De grootste kracht haalt je uit zelfkennis en zelfvertrouwen. Humor
geeft een indicatie van de grootte van je ‘kracht’. Zelfrelativering,
kunnen lachen om jezelf, maakt je krachtiger. Jezelf niet té serieus
nemen. Jij bent belangrijk en uniek maar nu ook weer niet zó
belangrijk en niet zó uniek. Je moet niet overdrijven. Je deelt zeer
veel met alle mannen, vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen in
alle culturen. Zelfs met dieren heb je veel gemeen. Je bent als mens
genetisch niet eens voor 1% uniek.
Wat je een unieke kleur geeft is de gekleurde bril waardoor je het
leven bekijkt. Let op, uniek zijn is tevens een grote uitdaging. Hoe
ga jij om met de eenzaamheid van het uniek zijn? Hoe ga jij om met
het uniek zijn van de anderen?
Peggy:
Welke vaardigheden zijn nuttig om mezelf beter te leren kennen en
in mijn kracht te komen?
Francis:
Ik heb tien vaardigheden genoteerd die erg nuttig zijn gebleken voor
de mensen die ik heb begeleid en voor mezelf. Hierbij een kaartje en
ik geef je een uitgebreider document als bijlage.39

39

Z ie bijlage D
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Een droom maakt de andere oever
aantrekkelijker
David:
Hou ik niet vooral mezelf tegen, denk ik nu?
Francis:
Wat de ervaring leert: hoe harder je vasthoudt aan het verleden en de
status quo, hoe pijnlijker het proces van het loskomen. Hoe langer je
je spieren spant, hoe lastiger het is om ze te ontspannen. Wanneer je
tegen jezelf zegt: “Ik kan dit niet.”, “Ik haal het niet.”, “Dit is
onmogelijk.”, zorg je zelf voor een hoge muur op je weg. Dit is zo
menselijk, iedereen doet het wel eens. Tegelijk kan je merken dat het
vasthouden aan het verleden tegen jou werkt. We maken het onszelf
daarmee vreselijk moeilijk.
We willen wel een oplossing maar we stellen zoveel voorwaarden
alvorens te vertrekken dat we niet de eerste stap zetten. Hoe meer
voorwaarden je stelt alvorens de brandende vraag te stellen, hoe
meer je jezelf tegenhoudt. We stellen een bepaalde oplossing voorop
in plaats van een duidelijk doel. Dit is een onvruchtbare houding op
de eerste oever.
Een doel is geen oplossing. Het doel geeft aan waar je wilt landen.
Hoe je daar komt, hoe de oplos-weg er uit ziet om dat doel te
bereiken, dat ontdek je maar als je aan de oplossing werkt, tijdens
het op weg gaan naar een oplossing.
Peggy:
Ik kan me wel voorbereiden heb je verteld. Ik hoeft toch niet te
wachten tot ik me sterk genoeg voel om de Rivier te trotseren. Ik
ben er zonder meer in gesprongen maar bij een volgende gelegenheid wil ik me wel eerst voorbereiden.
Francis:
Een belangrijk onderdeel van je voorbereiding is het schetsen van
een aantrekkelijk beeld van de rechteroever. Wanneer je op de eerste
oever staat zie je niet helder wat er op de andere oever mogelijk is.

- 106 -

Dat ontdek je pas als je er bent. Je kunt je echter wél een beeld
vormen van wat jij daar graag zou willen ontmoeten. Je kunt
concrete doelen formuleren voor die kant van de rivier.
Iedere verandering krijgt een positieve impuls
wanneer je een aantrekkelijk beeld creëert
waar je naar verlangt en naartoe wilt.

Een ‘aantrekkelijk’ beeld is geen utopisch beeld. Het overstijgt je
kennen en kunnen van vandaag maar het houdt tegelijkertijd
rekening met je concrete situatie. Een aantrekkelijk beeld maken van
de andere oever betekent niet jezelf verliezen in dagdromerij.
Neem een van de drie cases waar je het tweede gesprek mee bent
begonnen.40 Schets een helder beeld, een droom van het gewenste
resultaat.
-

Hoe stel jij de situatie voor wanneer alles achter de rug is?
Hoe zou het zijn indien jouw concrete behoeften worden vervuld?
Wat doe je dan?
Welk beeld kan jou verleiden om naar te streven, sterker nog, om
daar voluit voor te gaan?
Een droombeeld dient als basis voor
het formuleren van je brandende vraag.
Het is echter de vraag die je doet oversteken, niet je droom.

Wanneer je als leidinggevende wil dat je medewerkers zelf een
oplossing uitwerken voor hun brandende vraag, geef je hen best
geen advies en vertel je hen niet wat ze zouden moeten doen. Laat
hen verlangen naar het genieten van mogelijke oplossingen. Laat
hen genieten van een helder en boeiend beeld van de andere oever!
Droom jezelf en je team in een realistisch ‘paradijs’. Droom wat je
daar doet en ervaart.

40

Even terug naar hoofdstuk 2: Een probleem, een uitdaging of een opportuniteit?
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De kracht van de intentie
Francis:
Alvorens iets aan te pakken is het tevens goed om je bewust te
worden van je intentie, van datgene wat je drijft om iets te ondernemen. Je intentie is de innerlijke grond waarop je acties staan.
Peggy:
Is mijn doel niet mijn intentie? Het is alleszins mijn bedoeling.
Francis:
Het woord intentie wijst voor mij op de drijfveer, de stuwende
gerichtheid die een doelstelling onderbouwt. Het verwijst naar je
innerlijke drijfveer. Het is nauw verbonden met datgene wat voor
jou zinvol is om te doen in het leven. Intentie slaat op datgene wat je
diep in je hart echt wilt bereiken, los van de schone schijn, los van
wat anderen daar van zullen vinden, los van wat er van jou wordt
verwacht, los van angst voor het resultaat. Je intentie toont de
kwaliteit van je verbinding met jezelf en met anderen. Je intentie is
het antwoord op de vraag “Waarom doe ik dit?” (in dit geval een
echte waarom-vraag) en “Wat zet me innerlijk aan om dit te
doen?” (een waardoor-vraag). Intentie is de echte aansteker van je
gedrag en van het effect van je gedrag.
Intentie is zicht-baar en voel-baar, meer nog dan dat het denk-baar
is. Wanneer je je bewust wordt van je intentie voel je de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. We vertalen intentie soms
met ‘mijn bedoeling’. Meestal roepen we dit in als verantwoording
nadat we hebben gehandeld “Sorry, het was niet mijn bedoeling.”
Dit is een zwakke vertaling van het begrip intentie én het is een
slecht excuus.
Intentie plaats je vooraan, niet nadat je hebt gehandeld.
Je start met je bewust te zijn van je intentie.
Je intentie geeft kleur, toon en geur aan je actie.
Anderen kunnen je intentie voelen, horen, ruiken, zien
terwijl je handelt.
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Blik even terug en reflecteer
Terwijl je zoekt om je gevoelens juist te verwoorden en je behoeften
om te zetten in een vraag, kijk eens naar je intenties en je droom:
Welke waarden zitten er onder de vraag die ik wil stellen?
Wat drijft me om dit te doen?
Welke verbinding, met wie en hoe, wil ik versterken?
Wie worden er ook beter van wanneer ik aan deze behoeften werk?
Wie heb ik daarbij voor ogen?
Op welke manier toon ik de intentie om mezelf te ontwikkelen?
Aan wie gehoorzaam ik door deze vraag te stellen, op deze manier?
Voor wie kan het ook waardevol zijn dat ik deze vraag stel?
Hoe levert mijn vraag een bijdrage?
Wat is het droombeeld dat me aantrekt en in beweging krijgt?
Hoe wil ik aan mijn ‘eigen kracht’ werken?
Welke aspecten van ‘eigen kracht’ zijn leerpunten voor mij?
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Opdrachten 5
A. Droom het beeld dat past bij het probleem dat je wilt
oplossen.
Droom van het antwoord en zorg er voor dat het beeld
erg aantrekkelijk aanvoelt, je prikkelt en dat je zin
krijgt om er aan te beginnen.
Peil naar je intentie.
Hoe zit je intentie in je droom verweven?
Hoe maakt je droom je intentie concreet?
B. Iedereen is nu en dan wel eens bang of onzeker. Bang
zijn is toegelaten. Onzeker zijn en twijfelen, zelfs sterk
twijfelen, is toegelaten.
Deel je angsten en onzekerheden met iemand. Een
vriend die evenzeer met zulke gevoelens kampt? Je
leermaatje?
C. Kijk rondom in je kennissenkring of je iemand ziet die
worstelt met onzekerheden, die tracht zicht te krijgen
op zichzelf en haar keuzes.
Vraag wat er in haar omgaat. Luister naar haar strijd
en lijden. Luister lang en diep, zonder oordeel en
zonder advies te willen geven.
Wees volledig aanwezig, niet meer niet minder. Geef
geen advies!
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6. Oversteken start met
een brandende vraag

Van het vaststellen naar een vraag
Dichter bij de kern van de zaak
Kwaliteiten van een brandende vraag
Op zoek naar dé unieke werkvraag?
Wie heeft er een probleem met structuren
Geen probleem zonder eigenaar

- 111 -

Van het vaststellen naar een vraag
Peggy:

Wacht even, ik neem aan dat niet al mijn behoeften zullen worden
ingelost en al mijn problemen een antwoord krijgen op de
rechteroever.
Francis:
Dat is zo. Sommige confronterende ervaringen brengen met kracht
gevoelens en behoeften op de voorgrond waar geen antwoord op
komt, nu niet en soms evenmin later. Een pijnlijk verlies, een
scheiding, een overlijden, een ontslag, een ernstige ziekte, een
ongeval waarbij je eindigt in een rolstoel, … je zult die ervaring een
plek dienen te geven in je leven en ze dan op die plek een zin geven
en … verder gaan. Je gaat door een rouwfase, het aanvaarden dat je
iets kwijt bent, voorgoed, of dat je iets niet krijgt wat je graag had
willen ontvangen en bezitten. Tijdens dat leerproces, groeien de
momenten waarin je je fundamentele behoeften herkent en ze
erkent. Gaandeweg aanvaard je dat je een bepaalde behoefte had
maar dat aan die behoefte niet werd voldaan en dat dit niet meer zal
gebeuren. Er groeien momenten dat je de ‘verloren behoefte’ kunt
loslaten en dat je een andere behoefte waarneemt die nu meer op de
voorgrond komt. Op dat ogenblik kan je innerlijke rust vinden.
Peggy:
Betekent dit dat ik sommige zaken waar ik vandaag een probleem
van maak, aanvaard als onoplosbaar en er verder geen probleem
meer van maak? Is dat niet fatalistisch?
Francis:
Ze zijn onoplosbaar voor jou, … op dit ogenblik, … op de manier
zoals je nú je situatie waarneemt en beleeft, … zoals je ze nú
benoemt en zoals je nú je vraag formuleert. Morgen kan je een
andere vraag stellen en dan stap je weer verder. Daarom is het nuttig
om aandacht te geven aan de formulering van je werkvraag, je
brandende vraag. Tijdens het reflecteren op je vraag kom je er snel
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achter of een andere vraag beter, gepaster, concreter, vruchtbaarder
is.
Peggy:
Ik heb het begrepen. Hoe ik mijn behoeften omzet in een vraag is
belangrijk. Welke rol ik daarbij zie voor mezelf is belangrijk. Welke
rol ik aan anderen en aan externe invloeden daarbij geef, is
belangrijk.
Francis:
Het voor jezelf correct benoemen van een situatie is een hulpmiddel.
Na het vaststellen van wat je voelt en wat je onderliggende
behoeften zijn, is je opdracht om de gepaste woorden, beelden en
tekens zorgvuldig te kiezen. Zo kom je sneller dicht bij de kern van
de zaak.41 Wil je iets gericht aanpakken dan heb je best eerst oog
voor wat je waarneemt én voor je gevoel daarbij én voor je
behoeften én voor de manier waarop je uitdrukt wat er in je omgaat
én voor je drijfveer en intenties.
Indien het aanvoelt als een probleem, geef dan aandacht aan de
wijze waarop je uitdrukt wat er in jou beweegt. Het Woordenspel dat
we deden, het vinden van synoniemen en alternatieven, kan je
helpen om dichter bij de specifieke kleur van je gevoel en je
behoefte te komen.42
Dat hoeft niet steeds in woorden te gebeuren. Je kunt ook een nonverbale taal gebruiken. Je kunt tekenen, schilderen, een collage
maken of foto’s kiezen. Andere talen zijn bv. een organisatieopstelling uitvoeren of een constructie maken met Lego-blokjes en
Lego-figuurtjes. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om een
kunstzinnige taal te hanteren. Wel heb je wellicht nood aan een
deskundig begeleider.
Peggy:
Wanneer ik de situatie correct benoem, juist voor mezelf, kom ik
dan sneller bij de juiste oplossingen?

41
42

Even terug naar hoofdstuk 2: Een probleem, een uitdaging of een opportuniteit?
Even terug naar p.43 en bijlagen B en C
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Francis:
Neen, zo snel gaat het niet. Ik neem terug het beeld van de Blauwe
rivier. Met het vaststellen van datgene wat je ziet en voelt sta je dan
nog steeds op de eerste oever. Zolang je blijft vaststellen en herhalen
wat je vaststelt, buiten jou en in jou, ben je nog niet van start gegaan
op de oplossingsgerichte weg. Je hebt een besluit genomen maar
nog niet beslist! Herinner je wat ik hierover tijdens ons derde
gesprek hierover vertelde.43
Er is een duidelijk signaal nodig dat je de Rivier wilt oversteken en
dat gebeurt met een dringende dwingende werkvraag, je brandende
vraag.
David:
Dat klinkt dwingend. Moét je altijd vertrekken met een vraag?
Francis:
Waarnemingen en vaststellingen op zich geven niet aan dat het voor
jou om een zaak gaat die je dringend wilt aanpakken. Ze kunnen de
aanleiding vormen. Zelfs de gevoelens die de vaststellingen in jou
oproepen zijn slechts aanleiding. De behoefte die ze in jou wakker
maken, dát kan je aanzetten om te kiezen om er al of niet een
dringende, dwingende zaak van te maken. Een vraag formuleren zet
je uiteindelijk in beweging.
Waarnemingen motiveren niet,
wel je behoeften en de gedachten
die daarbij in jou worden opgeroepen.
Om de beslissende stap te zetten, heb je echter
een dwingende werkvraag nodig, een brandende vraag

Wat niet in een vraag wordt geformuleerd, hoort thuis bij de
waarnemingen of de vaststellingen en bij de interpretatie of de
beoordeling van die vaststellingen. Door meningen uit te spreken of
kreten te laten horen of door te zwaaien met feiten en gegevens of
door als een slachtoffer te klagen, … daarmee los je niets op. Dit is
geen oplossingsgerichte houding.
43

Even terug naar p.62
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Peggy:
Ik wil het even samenvatten. Ik heb begrepen dat ik het best even
stil sta bij wat ik voel en te peilen naar mijn onderliggende behoefte.
Ik zoek dan de juiste woorden alvorens van wal te steken met het
oplossingsgericht aanpakken van een zaak die voor mij dringend en
dwingend aanvoelt. Hoe ik tewerk zal gaan, hangt af van de wijze
waarop ik mijn actuele situatie benoem. Ik hoef het niet een
probleem of een opportuniteit of een uitdaging te noemen. Best is
om het juiste woord te kiezen.
Het kan voor mij zowel negatief als positief zijn, maar eigenlijk doet
het er voor een oplossingsgerichte houding niet toe. Ik moet eerst
tonen dat ik echt iets wil veranderen en ik moet duidelijk aangeven
waar ik nu sta. Vervolgens formuleer ik een werkvraag die aangeeft
dat het voor mij gaat om iets dringend en dwingend en dat ik sterk
gemotiveerd ben om dit aan te pakken.
Francis:
Dat heb je mooi samengevat. Om over te steken en dus weg te gaan
van het louter vaststellen, dien je de vraag te stellen die aangeeft dat
je de zaak écht wilt aanpakken, je brandende vraag.
David:
Brandend klinkt wel heftig.
Francis:
Ja, dat is de bedoeling. Het woord ‘brandend’ geeft aan dat je voelt
dat je in beweging móet en wilt komen, nu. Het gaat om een vraag
die je letterlijk in je lijf voelt branden. Je kunt niet meer rond de
zaak, je moét er wat mee. Je kunt het niet meer uitstellen (“Ik zie
morgen wel.”)
Het gaat om jouw vraag, niet de vraag die anderen stellen. Het gaat
om hoe jij de zaken aanvoelt en formuleert, niet hoe anderen graag
zouden willen dat jij de situatie ervaart en je vraag formuleert. Je
stelt niet de vraag omdat anderen je trachten te overtuigen dat jij een
probleem hebt.
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Stel je niet die vraag, jouw vraag, dan blijft alles bij het oude. Erger
nog, door niets te ondernemen of door een vage reactie, bevestig en
versterk je de situatie en de verhoudingen die jij net niet wilt.
De schade die wordt aangericht door het bestendigen van een
ongewenste, ongezonde of onrechtvaardige situatie behoort tot de
verantwoordelijkheid van hen die op de eerste oever blijven staan.
Op die oever lopen veel mensen rond die algemene vragen stellen,
vragen waarbij ze zichzelf niet impliceren. De vragen gaan allemaal
over de anderen. De opmerkingen en vragen hebben een zeurderig
of klagend karakter. Het probleem ligt immers bij de anderen, bij de
leiding, bij structuren, bij de overheid.
Om naar de andere oever te gaan, neem je een duidelijke houding
aan en een stevige beslissing. Je kiest krachtig voor de oplossingsgerichte houding en je formuleert je vraag met de woorden die
passen bij je gevoelens en je behoeften. Indien het een zaak is die
écht aangepakt dient te worden, om het even hoe je ze noemt, stel je
een brandende vraag. Ik zal je straks vertellen hoe je zo’n vraag op
een constructieve en oplossingsgerichte manier kunt formuleren en
ga ik dieper in op de kwaliteit van de brandende vraag.
Uitstellen om naar je behoeften te kijken, naar je diepste
verlangens, en om van een situatie
een ‘vruchtbaar probleem’ te maken,
is tevens het tegenhouden dat
een duurzame oplossing zich kán ontwikkelen.
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Dichter bij de kern van de zaak
Francis:
Ik ga even terug naar het begin van jouw verhaal Peggy. Wat ging
vooraf aan het moment dat je besliste om de stap te wagen en je job
als manager in te ruilen voor die van leidinggevende op een lager
niveau in de organisatie?
Peggy:
Wel, ik voelde me machteloos, onmachtig. Ik bleef maar herhalen
wat er allemaal fout liep. Zoals jij al aangaf, ik bleef hetzelfde
verhaal vertellen tegen mezelf alsof ik mezelf moest overtuigen dat
het toch wel heel erg gesteld was met de situatie en met mezelf.
Ik dacht dat ik mezelf moed insprak maar in plaats daarvan bleef ik
mezelf overtuigen dat het beter was om bij het oude te blijven en
voelde ik me telkens slechter. Het negatieve kreeg alle aandacht. Ik
bleef zeggen tegen mijn medewerkers wat ik niet wou en vroeg hen
wat we er aan konden doen. Ik dacht dat door de feiten te herhalen
ik dichter bij de kern van de zaak zou kunnen komen. Het tegendeel
was waar, ik kweekte de gewoonte aan om rond de pot te draaien. Ik
kon wel voelen waar de pot brandde. Het vervelende was, achteraf
gezien, dat mijn collega’s en mijn medewerkers hetzelfde deden en
mij daardoor steunden in deze niet oplossingsgerichte houding.
Ik was niet gericht op een oplossing doch evenmin op het probleem.
Ik was gericht op mogelijke oorzaken, op datgene waar ik erg veel
last van had, zonder het vuur te benaderen waar het écht om ging.
We waren zusters in het klagen.
David:
Vertel me Peggy, op een bepaald moment heb jij naar de andere kant
gekeken, naar de afstand tussen hier en daar waar je naartoe wou en
heb je toch de sprong gewaagd. Wat heeft er jou toe aangezet?
Peggy:
Er gebeurden een paar zaken tegelijkertijd. Ik stopte met het
herhalen van het verhaal in mijn hoofd en in de gesprekken met
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anderen. Ik nam een blad papier en schreef de feiten op. Het
overgrote deel van de zogezegde ‘feiten’ waren interpretaties en
meningen. Ik zag toen dat ik zelf iets moest ondernemen en niet
eisen dat de anderen zouden veranderen.
Op dat moment was er een coach in het bedrijf die me daar bij heeft
geholpen. Hij stelde me een vraag. Ik weet niet meer precies welke
vraag hij stelde maar het kwam er op neer dat ik begon te vertellen
wat ik wél wou, niet wat ik niet wou en ik vertelde niet meer op een
klagende toon. Hij moedigde me aan om te vertellen waar ik sterk
naar verlangde. Gaandeweg voelde ik dat verlangen groeien en werd
ik geboeid door het beeld dat ik zo creëerde. Hij wuifde mijn
gevoelens niet weg toen ik me ’s anderdaags toch weer eens even
moedeloos voelde en twijfelde. Hij stelde me nog meer vragen.
Francis:
Laat ons eens even enkele belangrijke punten op een rijtje zetten.
Welke leerpunten haal jij uit haar verhaal David?
David:
Kijk dit heb ik reeds genoteerd:
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Francis:
Mooi gedaan. Een sterk verlangen is een essentieel kenmerk van een
brandende vraag. Je reikhalst naar de andere oever. Je richt je met je
vraag naar de toekomst, naar datgene wat je wilt bereiken.
Peggy:
Ik kom toch opnieuw met de vraag van David: Moét het een vraag
zijn? Kan het niet even goed een toekomstbeeld zijn, een ideaal
doel, een aantrekkelijk beeld?
Francis:
Een beeld doet verlangen en dromen. Het beeld zelf is echter geen
vlot waarmee je kunt oversteken. Er zijn veel mensen die op de
eerste oever blijven staan, dromend en verlangend. Ze stellen de
actie nog even uit. Dromen en visualiseren is zeer goed indien
daardoor je beeld waar je naar streeft levendig en ‘levend’ wordt en
het jouw verlangen sterkt om de eerste stap te zetten. Dromen
kunnen je doelen helderder en krachtiger maken. Ik pas de quote van
de Saint-Exupéry wat aan.
"Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om
hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
“… In plaats daarvan, laat ze verlangen naar het land aan de andere
kant van de zee.” (FG)

Daar naar verlangen is echter onvoldoende. Een gericht verlangen
en het gevoel dat het dringend én dwingend is, drukt zich uit in een
actie gedreven door de intentie “Ik doe er nu alles voor om te
slagen!”.
Een vraag komt in je op, op het punt waar je stopt met het uitstellen
van een actie. Een goed geformuleerde vraag geeft de dynamiek aan
die bij jou past en doet je vooruit stappen. Een uitroep of een
mening blijft louter een vaststelling, een brandende vraag daarentegen zet je in beweging.
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Peggy:
Dat is wat er met mij gebeurde toen ik de stap waagde. Ik zei “Dit is
wat ik wil!”, ik voelde de drang om het niet meer uit te stellen en
heb dat verbonden met mijn voeten. Ik zette de stap zonder verder
aandacht te schenken aan mijn twijfels. Gelukkig had ik een steuntje
in de rug van mijn partner. Want van zodra ik die stap had gezet, van
zodra ik in het water was gesprongen, kreeg ik koudwatervrees.
Daar waren de twijfels!
Francis:
Steun van anderen is erg waardevol. In jouw geval ging het om je
partner. In mijn geval gaat het om mijn leermaatje.44
Een leermaatje is iemand die je steunt op je leerweg. Dat kan een
partner zijn of een vriendin of een vrijwilliger in een ontmoetingscentrum of iemand die je ontmoet op je leerweg en met wie je een
tijdje samen loopt of een leraar tijdens een opleiding of een
voorganger in je geloofsgemeenschap. Indien het een professionele
coach is, zal zij de relatie wijzigen en zich als mede-lerende
opstellen.

44

Meer in hoofdstuk 9: De zaken aandachtzaam aanpakken
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Kwaliteiten van een brandende vraag
Peggy:
Wat zijn de kenmerken van een goede brandende vraag?
Francis:
Eerst wil ik de effecten kennen die een brandende vraag voor jullie
best zou hebben. Zo wordt het duidelijker aan welke kenmerken en
kwaliteiten ze dient te voldoen wil ze dat resultaat opleveren.
Wat zien jullie als een zeer gewenst effect van een brandende vraag
op het ogenblik dat je bij de rand van de eerste oever staat en wilt
oversteken? Wat wil je ervaren wanneer je die vraag stelt?
David:
Ze geeft me kracht, maakt me enthousiast, … ik ga er voor, ze trekt
aan me, … ik voel dat ik verder wil, zéker, … ze zet me met mijn
voeten op de grond, ze is concreet …
Peggy:
Ze maakt de zaken helder, ze geeft richting zodat ik goed weet waar
ik naartoe wil, … ze helpt me focussen, ze voelt stevig aan, … ze
geeft me het gevoel “Ja, dit wil ik!”. Tegelijk voelt ze aan als een
boei waar ik me kan aan vastklampen wanneer ik weer eens twijfel,
toch?
Francis:
Wat jullie willen is een werkvraag die dwingend, dringend, positief,
constructief en oplossingsgericht werkt. Zo bereik je de effecten die
jullie hebben opgesomd.
Ik zet even twaalf kenmerken op een rij die dat helpen bereiken.
Deze lijst met twaalf kenmerken zal je helpen om je werkvraag
scherp te krijgen. Ik geef je hier tevens een uitgebreidere tekst over
de twaalf kwaliteiten.45

45

Zie Bijlage E
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Kwaliteiten van een brandende vraag
1. Het is een open vraag
Ik kan de vraag niet met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden
2. Ze is persoonlijk, ze staat in de ik-vorm
Ik neem eigenaarschap voor deze vraag
3. Ze staat in de tegenwoordige tijd
Ik zeg hiermee dat het probleem zich nu stelt
4. Mijn werkwoord heeft een actieve vorm
Ik ga een actie ondernemen, iets aanpakken
5. Ze klinkt dwingend en dringend
Ik kan het niet meer uitstellen, ik moét in actie komen
6. Het is een erg concrete vraag
Ik zeg helder waar het over gaat en wat ik wil
7. Ze is zo kort en bondig mogelijk
Ik heb alle onnodige woorden en bijzinnen geschrapt
8. Ze is confronterend, noemt man en paard
Ik ga het pijnpunt niet uit de weg, ik wijs naar de kern
9. Ik heb gelet op een zorgvuldige taal
Ik heb de gepaste woorden gekozen, ze verwoorden duidelijk
waar het om gaat
10. Het is een realistische vraag
Ik kan deze vraag uitwerken binnen mijn cirkel van invloed
11. Ik heb ze oplossingsgericht geformuleerd
Ik zie duidelijk het doel waar ik naar toe wil, de vraag
verwoordt wat ik wél wil
12. Ze klinkt waarderend en maakt me enthousiast.
Ik kan hiermee mezelf en anderen positief stimuleren
Je hebt alle kenmerken nodig om te kunnen spreken van een scherp
geformuleerde, oplossingsgerichte vraag.
Alvorens iets te ondernemen in de richting van een oplossing, stel je
jezelf de vraag: “Voldoet mijn werkvraag aan deze criteria?”
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David:
Wacht even, bij het tweede punt. Er zijn toch tal van situaties waarin
we met meerderen samen een probleem hebben? Hoe kan een team
een brandende vraag formuleren?
Francis:
Een terechte opmerking David. In een volgend gesprek46 zal ik
duidelijk maken wat je doet in zo’n situatie. Eerst maak ik het
verhaal af van wat je doet na het stellen van de brandende vraag of
om in de beeldspraak te blijven, wat je doet wanneer je op de andere
oever aankomt.
Het wordt wellicht reeds helderder wanneer we een onderscheid
maken tussen de begrippen ‘individueel’ en ‘persoonlijk’.
‘Individueel’ verwijst naar het aantal personen dat betrokken is.
Individueel is bijgevolg anders dan een duo, een trio, een groep, een
team, een organisatie. Een individuele case gaat om één persoon.
‘Persoonlijk’ wijst voor mij naar de aard van de verhouding, de aard
van de relatie. Tegenover ‘persoonlijk’ staat ‘onpersoonlijk’.
Een brandende vraag is daarom steeds persoonlijk, je engageert je
om ze op te lossen en neemt je verantwoordelijkheid.
Er doen zich twee situaties voor waarin de opmerking rijst, of het
wel om een individuele vraag gaat: wanneer er sprake is van a) een
gedeelde werkvraag of b) een gemeenschappelijke werk-vraag.
Bij een gedeelde vraag blijken meerdere mensen een gelijkluidende
vraag te hebben maar blijven het individuele vragen. Bij een
gemeenschappelijke vraag gaat het om één vraag die men samen
formuleert en waar men samen aan werkt. In beide gevallen gaat het
echter om persoonlijk engagement. De uitdaging bij een gemeenschappelijke vraag is: gaat het om één vraag? Het is erg moeilijk om
tot één gemeenschappelijke brandende vraag te komen. Hoe je met
een team aan een brandende vraag werkt, leg ik je morgen uit.

46

Zie hoofdstuk 8: Wanneer heeft een team een ‘probleem’?
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Peggy:
Ik heb een opmerking bij het derde punt. Ik ben toch niet blind voor
de toekomst. De opwarming van de aarde is bijvoorbeeld toch iets
dat zich in de toekomst zal afspelen. Hoe langer hoe meer de erg
nabije toekomst zelfs. Een ander voorbeeld, ik kan aan bepaald
gedrag van een medewerker zien dat er snel moeilijkheden zullen
volgen. Ik ga toch niet wachten tot er werkelijk spanning is in mijn
team.
Francis:
Wanneer je blik naar de toekomst gaat en je een aantal problematische gevolgen voorziet, is je een brandende vraag datgene wat
je nu doet mét dit zicht op de toekomst. Je kunt uiteraard
moeilijkheden voorzien. Gevolgen of effecten voorspellen is erg
zinvol. Denk maar aan aardbevingen, de effecten van de opwarming
van de aarde, de consequenties van kerncentrales te bouwen, de
gevolgen van oorlogen, enzovoort. Er bestaan geen ‘feiten’ in de
toekomst, wel ‘te verwachten feiten’. Er bestaan geen dwingende
werkvragen in de toekomst! Alles speelt zich af in het hier en nu.
Nauwkeuriger gesteld, je kunt geen ‘harde feiten’ voorspellen, feiten
zijn altijd een nu-gebeuren. Wanneer je naar de toekomst kijkt, kan
je realistische scenario’s opstellen gebaseerd op de harde feiten
waarover je vandaag beschikt. Scenario’s zijn echter geen harde
feiten. Dat kunnen wel erg betrouwbare voorspellingen zijn. Je kunt
met grote zekerheid voorspellen dat zich bepaalde zaken gaan
voordoen maar het is slechts op het moment dat het gebeurt dat het
een ‘hard feit’ wordt. Het is niet de eerste keer dat een voor-spelling
geen ‘feit’ is geworden.
Wanneer je echter nu geen brandende vraag stelt met de opwarming
van de aarde in je achterhoofd, dan wordt er niets ondernomen en
zullen zich andere ‘feiten’ voordoen dan wanneer er vandaag wél
acties volgen. Het probleem dat er toe doet, stelt zich nú, met de
gevolgen in je hoofd, niet morgen! Je stelt dus vandaag de
brandende vraag die voorkomt dat een negatieve voorspelling
realiteit wordt. Je kunt vandaag een probleem in de toekomst maken,
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door wat je vandaag doet of nalaat te doen! Je leeft niet in de
toekomst. Net zomin als je een probleem in het verleden kunt
oplossen. Wat uit het verleden komt doet zich vandaag voor en moet
je nu oplossen.
Wanneer jij iets meent te zien aan het gedrag van je medewerker dat
je zorgen baart, welke vraag roept dit nú bij jou op? Indien je geen
vraag hebt, blijft het louter bij een vaststelling of een veronderstelling vanuit jouw perspectief. Een brandende vraag houdt je in het
hier en nu én maakt het zeer concreet.
Peggy:
Jij brengt me wel héél sterk in het hier en nu. Je zet me erg met mijn
voeten op de grond.
Francis:
Omdat dit het enige moment is dat werkelijk bestaat en waarin je
iets kunt ondernemen. Vandaag maak je de toekomst, niet in de
toekomst. De opwarming van de aarde verandert pas op het ogenblik
dat we iets ondernemen. Het gedrag van een medewerker wijzigt
door een actie, niet door wat je verlangt of denkt ooit te zullen doen.
Een actie betekent dat je iets doet of bewust iets net niet doet. Je
brandende vraag zal bepalen welke richting het uitgaat.
-

Hoe lang ga je dromen over een betere toekomst?
Hoe lang ga je feiten uit het verleden verzamelen en bespreken?
Wanneer heb jij voldoende inzichten om iets te ondernemen?
Wanneer stel jij je brandende vraag? Wat is daar voor nodig?

Hou je er mee op om in tijd-hokjes te denken. Je weet dat inzicht
verwerven en handelen interactief en interafhankelijk zijn en dat
alles in beide richtingen werkt. Je beseft dat je iedere dag effecten
creëert door wat je doet én door wat je niet doet. Nalaten iets te
ondernemen is ook een beslissing én een handeling en heeft
evenveel effecten als datgene wat je wél doet!
Je kunt op ieder moment de vraag stellen
die er nú écht toe doet, met de informatie die je nú hebt,
hoe beperkt die ook is.
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Peggy:
Het laatste van de twaalf kwaliteiten, een waarderende toon, kan dat
in elke situatie? Kan dat bijvoorbeeld indien ik na dertig jaar trouwe
dienst word ontslagen of wanneer mijn partner mij verlaat of
wanneer ik te horen krijg dat ik terminaal ziek ben? Op zulk
ogenblik een waarderende vraag stellen, kan dat wel?
Francis:
Niet op het eerste moment wanneer je die boodschap krijgt. Dan is
het even slikken en tijd nemen om de feiten te aanvaarden. Tijd
nemen om alle gevoelens die er in je opkomen te voelen en te leren
aanvaarden. Tijd nemen om te stoppen met oordelen en het
veroordelen van jezelf, de ander, de anderen, de structuren, de
maatschappij. Tijd nemen om afscheid te nemen. Tijd nemen om je
behoeften ernstig te nemen. Tijd nemen om te rouwen.
Het rouwproces rond zo'n situatie vraagt respect en zorg voor alle
gevoelens van frustratie en onmacht. Tijdens het rouwen kan je de
vraag stellen die op dát ogenblik wérkt. Na maanden of jaren komt
er een ogenblik van rust. Dan heb je oog voor je andere behoeften
die onder de oppervlakte leven. Dan is het tijd om je brandende
vraag te herformuleren.
Ik geef enkele voorbeelden van vragen die ik gehoord heb uit de
mond van mensen met een terminale ziekte. Ik heb ze wat gestileerd
maar dit was wel wat ze uitdrukten:
“Hoe toon ik mijn kinderen dat dit moment toch een stap vooruit kan
betekenen?”
“Wat kunnen anderen leren van de wijze waarop ik de dingen nu
aanpak?”
“Hoe steun ik de anderen die een gelijkaardige confrontatie te
verwerken hebben?”
“Hoe steun ik gedurende de tijd die me nog rest mijn partner die
achterblijft?”

Peggy:
Om stil van te worden. Dit vraagt maturiteit, rijpheid, een
evenwichtige persoonlijkheid.
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Francis:
Dit vraagt dat je ruimte geeft aan jezelf Peggy opdat maturiteit in
jou mag en kan groeien.
Peggy:
Hé ja, dit klinkt anders! Zo geformuleerd geeft het me meer ruimte
om te vallen en terug op te staan. Ik kan starten van waar ik nu sta.
Bedankt.
Francis:
Ik wil zelf het vierde punt benadrukken. Mijn ervaring leert me dat
het werkwoord cruciaal is in de vraagstelling. Zelfs al gaan we
zorgvuldig om met onze taal dan nog hanteren velen een te beperkte
woordenschat. Het werkwoord stuurt je in een bepaalde richting, het
maakt in veel situaties een duidelijk verschil. Om die reden speel ik
steeds het Woordenspel47 om zeker te zijn dat het gepaste
werkwoord wordt gekozen.
Ik geef het voorbeeld van Jan, een teamleider. Hij had als brandende
vraag: Hoe overtuig ik Bert dat zijn afwezigheid een bron is van
moeilijkheden binnen het team?
Dit is wat ik een ‘lieve vraag’ noem. Ze is vriendelijk, bevat geen
scherpe woorden, ze draait zachtjes rond de hete brij. Het is een ikvraag maar zoals ze daar staat, voel je dat het gewicht toch erg bij
Bert ligt. Je hoeft de details van de situatie niet te kennen om je een
reeks onaangename gevoelens bij de teamleden voor te stellen die de
aanleiding kunnen zijn: ergernis, klagen, frustratie, woede,
ongeduld, onmacht.
Eerst vroeg ik Jan om al het overbodige te schrappen en de essentie
over te houden en dus bleef over:
Hoe overtuig ik Bert?
Dat klonk voor Jan te fel en hij veranderde het snel in:
Hoe breng ik mijn boodschap over bij Bert?
Daarop vroeg ik Jan om voor het werkwoord ‘overbrengen’ het
woordenspel te spelen en dertig andere werkwoorden te noteren.
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Even terug naar p.43
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vertellen
tonen
verkondigen
duidelijk maken
begrepen krijgen
verbeelden
visualiseren
acteren
presenteren
beleven

levendig maken
verkopen
verleiden
laten ontdekken
meedelen
inspireren
activeren
enthousiasmeren
in gang zetten
motiveren

aansluiten
integreren
implementeren
passioneren
delen
ruilen
doen passen
inpakken
luisteren
uitnodigen

Bij ieder werkwoord kon Jan een andere vraag formuleren en zag hij
bij iedere vraag een andere actie naar Bert toe.
Daarop formuleerde hij een aantal vragen die allemaal met de
situatie te maken hebben. Het ging om zijn communicatie met Bert,
zijn communicatie met andere teamleden en met de directie, dacht
hij. Ik liet hem al zijn vragen in een mindmap samenbrengen en zo
zijn vragen-netwerk tekenen. Dat zorgde voor het nodige inzicht.
Uiteindelijk kwam Jan er achter dat het niet om Bert ging maar om
zijn communicatiestijl in verschillende situaties waar het thema
autoriteit bij komt kijken. Het ging om zijn manier van omgaan met
autoriteit. Het ging ook om zijn gewoonte om confrontaties te
vermijden.
Dan was het tijd om de vraag te pakken waar hij nú aan wilde
werken. Welke vraag deed Jan het meeste pijn? Naar welke behoefte
verwees die? Na het einde van de werksessie was Jan blij dat hij had
durven uitspreken waar het voor hem fundamenteel om draait. Het
formuleren van dié vraag opende een venster dat anders gesloten
was gebleven, wellicht voor lang.
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Op zoek naar dé unieke werkvraag?
David:
Ik heb dezelfde ervaring als Jan, ik kan vele vragen stellen.
Eigenlijk zijn er vele problemen die samen werken. Moet ik op zoek
gaan naar dé unieke werkvraag, naar Dé Brandende Vraag?
Francis:
Toch niet. Het is niet efficiënt, niet effectief en zelfs niet zinvol om
te zoeken naar Dé Unieke Werkvraag. Hét Probleem of Dé
Brandende Vraag bestaat niet.
Iedere oplossingsgerichte werkvraag, is deel van een groot netwerk
of een cluster van vragen. Je vraag is altijd verbonden met andere
vragen. Wat jij vandaag ziet als dé vraag waar je mee wordt
geconfronteerd, is de vraag waar jij nú prioriteit aan geeft. Het is
niet Dé vraag of Dé prioriteit. Het is jouw keuze, vandaag, vanuit
jouw perspectief, binnen je actuele context.
Vanuit het systemisch grondpatroon zie je dat ieder probleem een
verzameling of een netwerk is van vele ‘problemen’, een dynamisch
systeem van vele vragen.48
Wanneer je zicht wilt krijgen op het grotere vragen-netwerk, volstaat
het om alle vragen te noteren die op dit ogenblik in jou opkomen.
Het heeft geen zin om het netwerk als geheel te willen aanpakken.
De oversteek maken betekent dat je werkt aan één vraag, dat je één
vraag neemt en dat je die aanpakt, nu.
Opnieuw, wanneer je blijft vragen verzamelen, sta je nog steeds op
de eerste oever. Die actie kan dan een vorm van klagen worden, een
actie om toch maar niet echt iets fundamenteels te ondernemen, om
toch maar niet tot actie over te gaan. Waar het om gaat is dat je een
keuze maakt welke vraag je NU wilt aanpakken.
Hierbij één van de creatieve manieren om zicht te krijgen op het
vragen-netwerk.

48

Meer in hoofdstuk 10: Drie grondpatronen
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Het vragen-netwerk tekenen

(Methode 1)

✓

Noteer iedere vraag die in je opkomt. Zet ze op een
afzonderlijke post-it of op een afzonderlijk blad A4.
Indien je een vaststelling, een feit of een opmerking noteert,
zet die dan om naar een vraag.

✓

Kleef alle post-it’s of de A4’s op een groot blad papier of op
een muur of op een raam. Maak clusters, hang die vragen bij
elkaar die bijeen horen.
Je zult merken dat alle vragen of opmerkingen op de een of
andere wijze een systeem vormen of deel uitmaken van een
systeem, jouw systeem, jullie systeem.

✓

Speel met de post-it’s of de vellen papier, verhang ze, maak
andere clusters. Welke vragen zijn ‘onafscheidelijk’ met
elkaar verbonden? Welke zweven?

✓

Is er een vraag die je in het midden kunt hangen, een
bestaande vraag? Of komt er een nieuwe vraag in je op die
verschillende vragen samenvat? Hang die vraag dan in het
midden.

✓

Bekijk je werk en duid aan welke vraag of vragen op dit
ogenblik voor jou het meest brandend zijn.

✓

Kies vervolgens de vraag waar je vandaag aan wilt werken.

David:
Welke vraag neem ik dan bij voorkeur?
Francis:
Welke vraag maakt jou op dit ogenblik warm? Welke raakt je het
meest? Neem die vraag die je aanzet om iets te ondernemen. Heb je
er meerdere, maak dan een prioriteiten-lijstje. Het belangrijkste is
niet dat je Dé vraag vindt, wel dat je een brandende vraag formuleert
én dat je de stap zet om die aan te pakken.
Je zult merken dat wanneer je één vraag aanpakt het ganse systeem
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zal veranderen, dat wil zeggen dat van zodra je één vraag hebt
beantwoord een aantal vragen zullen wegvallen en dat er nieuwe
vragen zullen bij komen.
Laat me het verhaal van de files als voorbeeld gebruiken. De files
zijn voor veel mensen een ‘probleem’, of beter gezegd, ze ergeren
zich aan de situatie, ze klagen, ze verwijten anderen maar ze
ondernemen niets. Het is niet hun probleem, het is het probleem van
… de overheid.
Laura is leidinggevende, alleenstaande jonge moeder en rijdt
jaarlijks 25.000 km met de wagen. Ze wil de zaak anders aanpakken
en gaat op zoek naar haar brandende vraag.
Haar vragen-netwerk zag er zo uit:
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Wie heeft er een probleem met structuren?
David:
Wat doe je met structurele problemen of organisatorische problemen? Zijn die ook terug te brengen tot persoonlijke problemen?
Francis:
Hier lopen we opnieuw aan tegen het dagelijks gebruik van het
woord ‘probleem’. Herinner je wat ik tijdens het tweede gesprek
vertelde over zorgvuldig taalgebruik.49 Er bestaan geen ‘structurele
problemen’, wél mensen die problemen maken van bepaalde
structuren waarin ze moeten werken en leven.
Het begrip ‘structureel probleem’ is zo ingeburgerd dat het moeilijk
is dat te veranderen. Het is echter, net zoals met het woord probleem
in het algemeen, een vaag begrip dat ons niet sneller brengt bij een
oplossing, bijvoorbeeld bij een wijziging van de structuren.
Indien er een ‘structureel probleem’ is, wie heeft er dan een
probleem? Wie is dan de eigenaar van het probleem? Wie is er dan
aanspreekbaar? Structuren kunnen geen verantwoordelijkheid
dragen, dat doen mensen.
Opnieuw het voorbeeld van de files. De files zijn géén structureel
probleem! De diverse betrokkenen maken ieder op hun eigen manier
een probleem van de files. Zij zullen ieder een andere brandende
vraag stellen. Voor diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor
het beleid inzake mobiliteit en voor mobiliteitsexperten zullen
gegevens over structuren en systemen wellicht zwaarder wegen in
hun brandende vraag dan voor de automobilist die vloekt omdat hij
weer eens tijd verliest. Met alle uitroepen dat files een ‘structureel
probleem’ vormen, blijven we lekker samen op de eerste oever staan
klagen. Gezellig, maar niet efficiënt.
Structuren en omgevingen kunnen van die aard zijn dat het
onmogelijk is om er gezond te leven, ze kunnen bijdragen aan
ongelijkheid, leerachterstand en armoede. Je kunt wijzen op feiten

49

Even terug naar Hoofdstuk 2: Een probleem, een uitdaging of een opportuniteit?
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rond structuren die voor jou oorzaak zijn van erg negatieve
gevoelens en gevolgen. Je kunt hun invloed beleven als nefast,
tijdrovend, ziekmakend, vrijheid-berovend, autoritair, enz.
Daar kunnen voldoende evidence based facts voor zijn.
Je kunt bepaalde structuren ervaren als een 50….. en er voor kiezen
om er een probleem van te maken. Structuren op zich máken niets,
ze máken geen probleem. Daar ligt onze verantwoordelijkheid! Het
is jouw relatie met de structuren die zal bepalen of je een probleem
maakt van structuren, niet de gegevens op zich.
Een belangrijk gegeven hierbij is je ‘cirkel van invloed’. Waarop heb
jij rechtstreeks invloed? Voor het veranderen van structuren moet je
invloed hebben. Misschien heb jij niet rechtstreeks invloed maar wel
invloed op diegenen die rechtstreeks invloed kunnen hebben. Dan zie
je bv. mensen betogen om politici onder druk te zetten. Het is echter de
vraag of dit de meest efficiënte weg is. Werd er voldoende strategisch
gedacht?

Indien je meent vlot te kunnen laveren binnen die vervelende
structuren en ze handig weet te omzeilen, bevestig je tegelijk die
structuren. Je houdt ze op deze manier mee in stand. Dit is een type
‘oplossing’ die je vaak terugvindt op de eerste oever: “Ik weet me
wel te redden.”, “Ik ga geen energie stoppen in het willen veranderen van deze structuren. Dat valt buiten mijn bevoegdheid.”, “Ik
weet hoe ik de zaken kan omzeilen, binnen aanvaardbare krijtlijnen.”, “Er zijn genoeg grijze zones om in te leven.”, “Ik neem wel
even de pechstrook.”
De vraag is hier niet of deze houding ‘juist’ is of ‘fout’. De vraag is:
- Hoe wérkt deze houding, voor hoelang, in welke context en wat
zijn de gevolgen?
- En voor wie werkt ze en in welke richting?
- Wie heeft er last van dit soort ‘oplossingen’?
- Wat wordt er niet opgelost met dit soort oplossing?
- Welke mogelijke duurzame oplossing wordt verhinderd door zo’n
omzeil-oplossing?

50

Kies een van de tweehonderd woorden in Bijlage B
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Het is de opdracht om een realistische brandende vraag te stellen,
binnen je. cirkel van invloed, en zo te formuleren dat je concreet
aangeeft wat je wél wilt. Dan kan je de stap zetten zodat of de
structuren veranderen, of het gedrag verandert van de mensen die
zulke structuren bouwen en er winst uit halen of de beleidsmakers in
gang zetten, of de groep vergroot die zich verzet, of … je een ander
doel bereikt.
Als gebruiker creëer je mee de structuren.
Wil je écht andere structuren?
Formuleer dan je brandende vraag.
Zonder een duidelijke, persoonlijke brandende vraag verandert
er niets ten gronde aan een structuur.
Wat je niet onderneemt houdt evenzeer de structuren in stand
als datgene wat je wél doet.

Peggy:
Voor ‘intieme relaties’ ligt het toch anders, niet? Die hebben ook een
structuur maar worden opgebouwd door persoonlijk engagement. Je
bouwt met zijn twee het relatiesysteem op.
Francis:
Een nuttige opmerking. Opnieuw, in onze dagelijkse taal spreken we
van ‘relationele problemen’ i.p.v. ‘problemen met een relatie of met
een relatie-systeem’. We hebben allemaal een relatie met meerdere
mensen. Al die relaties hebben een verschillende vorm. Een relatie
hebben betekent op zich geen probleem, wél hoe je die relatie start,
vorm geeft, voedt, helpt groeien, in stand houdt, laat doodbloeden,
laat verkommeren of beëindigt.
Dit gaat op voor alle soorten relaties: privé, zakelijke, vriendschappelijke, sociale of internet-relaties.
We kennen allemaal de ‘oplossingen’ op de eerste oever:
“De relatie kan ik handhaven indien ik niet teveel voorwaarden
stel.”, “Je moet alleen denken aan de kinderen.”, “Je kunt beter de
relatie volhouden ook al is het lastig want wat gaan de anderen wel
denken!”, “Wanneer je niet teveel problemen op tafel legt, hou je
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het langer uit met elkaar.”, “De relatie is mij meer waard dan mijn
persoonlijke behoeften.”
Je kiest bij deze ‘oplossingen’ voor een relatie waarbinnen je eigen
behoeften niet aan bod komen. Dat is een keuze. Opnieuw de vraag:
Welke mogelijke gezonde oplossing wordt belemmerd door het
kiezen voor een van deze pseudo-oplossingen? Wat win je met het
vermijden van een conflict? (Hoe pak je een behoeften-conflict aan
zonder in de strijd te gaan?)
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Geen probleem zonder eigenaar
Peggy:
Iedere werkvraag is bijgevolg per definitie een persoonlijke vraag.
Er is één eigenaar, één persoon die verantwoordelijkheid draagt voor
de vraag én voor het vinden van een antwoord.
Er doen zich toch heel wat situaties voor waarin we met meer
mensen met dezelfde onaangename situatie worden geconfronteerd? Ik merk dat mijn team worstelt met allerlei ‘feiten’. Wie is
dan eigenaar? Kunnen we als team eigenaar zijn?
Francis:
Het gaat steeds om het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfs wanneer het zou gaan om een gemeenschappelijke
vraag. In een volgend gesprek daarover meer.51 Toch reeds dit: zelfs
wanneer een koppel of een team komt tot één brandende vraag dan
nog dient ieder individu persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen
voor die vraag. Een ‘koppel’ of een ‘team’ kan geen verantwoordelijkheid nemen. Net zoals een ‘bedrijf’ dat niet kan. Dat is juridische
fictie. Enkel personen kunnen ter verantwoording worden geroepen.
Bij een conflict binnen een relatie zullen de partners ieder
persoonlijk verantwoordelijkheid moeten nemen indien ze de zaak
samen willen oplossen. Bij een team zullen alle teamleden
persoonlijk én gezamenlijk ter verantwoording worden geroepen. Je
kunt je niet verschuilen achter:“De groep heeft het zo beslist!”
Er bestaan geen dwingende werkvragen, geen problemen of
uitdagingen of zoiets, die niet verbonden zijn met een persoon.
Er is steeds een eigenaar en dat is een mens.
Indien niemand eigenaarschap op zich neemt,
draagt niemand verantwoordelijkheid,
is er geen probleem en valt er niets op te lossen!
Zo eenvoudig is het.

51

Meer in hoofdstuk 8: Wanneer heeft een team een ‘probleem’?

- 136 -

Enkel diegene die zich als verantwoordelijke opstelt, kan een
brandende vraag stellen en aanpakken. Uiteraard vraag je hulp om
een antwoord te vinden - dat is in de meeste gevallen aangewezen maar dat vermindert niet jouw verantwoordelijkheid om een
oplossing te zoeken (met hulp) en te kiezen (alleen). De
uiteindelijke beslissing wat jij doet ligt bij jou.
Jij kunt een ander op vele manieren hulp bieden maar het blijft de
vraag (het probleem) én de verantwoordelijkheid van de ander!
Hoed je er voor om het probleem van een ander te willen oplossen.
Dat zal je niet alleen niet lukken, er wacht jou de grote valkuil van
het Redden en de stress en de verdrongen innerlijke agressie die
daarmee gepaard gaat.
David:
Jij legt het wel volledig en allemaal bij mezelf. Waar ben ik dan
allemaal voor verantwoordelijk?
Francis:
Het begrip verantwoordelijkheid gebruik ik als volgt:
Het begrip ‘verantwoordelijkheid’
-

Ik ben ten allen tijde aanspreekbaar en bereid om een degelijk
antwoord te geven, om ter ver-antwoord-ing te worden geroepen
voor wat ik doe en niet doe.
Ik antwoord op alle vragen en tegenwerpingen.

-

Ik zorg voor transparantie rond wat ik doe en hoe ik het doe.

-

Ik geef rekenschap van wat ik heb besloten en beslist.

-

Ik ben steeds bereid om te luisteren naar feedback.

-

Ik voel hoe ik via de verantwoordelijkheid mij verbind met
iedereen die betrokken is bij de zaak en druk mijn
verantwoordelijkheid uit via mijn zorg voor die verbindingen.

-

Ik neem mijn verantwoordelijkheid door de gevolgen te dragen
van mijn beslissingen, zelfs indien ik deze gevolgen niet kende
op het ogenblik van mijn beslissing.
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Aan alles wat je doet, aan al je keuzes hangt verantwoordelijk zijn
voor de gevolgen vast. Het baat niet om te zeggen dat je dat niet
wist. Je kunt je nooit afwenden van het feit dat je samen met de
keuze van een actie je tevens de bijhorende verantwoordelijkheid
hebt gekozen. Een ‘actie’ is alles wat je doet én niet doet, zegt én
niet zegt, uit én niet uit.
David:
Zo geformuleerd klinkt het alsof ik volgens jou nooit kan
ontsnappen aan mijn verantwoordelijkheid.
Francis:
Ja David, voor mij zijn jij en ik verantwoordelijk voor alles wat we
waarnemen, voelen, denken en doen. Hoe groot ook de beïnvloeding
is door anderen en door de context.52 Verantwoordelijkheid is geen
molensteen die om je hals hangt wél een teken van de ernst van
jouw verbinding met je familie, je collega’s, je medemensen en je
gemeenschap.
Verantwoordelijkheid is steeds een persoonlijke aangelegenheid,
zelfs al kun je net zoals bij het maken van ‘problemen’ wijzen op
externe invloeden, gedeelde of gemeenschappelijke verantwoordelijkhedenn of een dwingende context. Denk bv. aan gescheiden
ouders die beslissingen nemen in hun gedeelde en/of gemeenschappelijke zorg voor hun kinderen.
Peggy:
Ik heb behoefte om dit alles samen te vatten. Dit betekent dat ik
verantwoordelijk ben … voor de kwaliteit waarmee ik iets vaststel,
… hoe ik mijn zintuigen inzet, … hoe ik daar op reageer, … hoe ik
omga met de gevoelens die opwellen in mij, … hoeveel aandacht ik
heb voor mijn onderliggende behoeften, … op welke manier ik denk
over mijn vaststellingen en mijn gevoelens en behoeften, … wat ik
doe of niet doe met mijn gedachten en inzichten, … of ik een vraag
stel of het hou bij het vaststellen van feiten, … of ik een brandende

52

Ik maak uiteraard een onderscheid met kinderen en met die mensen die
niet-toerekeningsvatbaar worden geacht.
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vraag stel, welke vraag ik stel, hoe ik ze stel en welke vraag ik niet
stel, … wat ik doe met de reacties op het stellen van mijn
werkvraag, … hoe efficiënt ik op zoek ga naar een antwoord, … met
hoeveel zorg ik luister naar het antwoord en wat ik er mee doe, … of
ik hulp vraag of niet, … op welke wijze ik me verbind met anderen,
… hoe open ik sta om de consequenties van mijn oplossing te zien.
Op deze manier heb ik mijn verantwoordelijkheid nog nooit
bekeken.
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Blik even terug en reflecteer
Voel hoe sterk jij gedreven bent om écht iets te doen aan de situatie.
In welke mate wil ik écht iets doen om de situatie te veranderen?
Tot welke actie voel ik me gedreven?
Waar draait het voor mij écht om?
Wat moet er concreet opgelost worden?
In welke mate ben ik gemotiveerd om er tijd en middelen in te
investeren?
Welke structuren creëer ik mee (actief of passief)?
Op welke manier geef ik mee vorm aan onze organisatie?
Hoe beleef ik de structuren en hoe deel ik dit met anderen?
Welke structuren wil en kan ik veranderen?
Hoeveel verantwoordelijkheid voor het zoeken van een oplossing
neem ik op?
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Opdrachten 6
A. Zet het probleem dat je bij vorige opdrachten hebt
genoteerd, om in een scherpe werkvraag.
Houd je vraag naast het lijstje met de twaalf
kenmerken.
Is dit de focus waar je aan wilt werken of noem je het
nu anders?
Hoe kan je je vraag nog scherper formuleren?
B. Doe het Woordenspel voor het werkwoord van je
vraag. Bedenk dertig andere werkwoorden.
Zoek een werkwoord dat dichter aansluit bij je
behoefte.
Raakt het werkwoord het pijnpunt, datgene waar het
voor jou écht om gaat?
Hoe verandert dit je vraagstelling?
Zijn er nieuwe vragen?
C. Maak een mindmap van de vragen waarmee je
vandaag worstelt = het vragen-netwerk.
Trek lijnen om de verbanden aan te geven.
Wat leer je er uit?
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7. De weg op de andere oever

Een wegenkaart of een kompas?
Waar wijst het Vragenkompas naar?
Een verkenning toont de mogelijkheden
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Een wegenkaart of een kompas?
David:
Daar sta ik dan op de rechteroever, ik heb mijn brandende vraag
gesteld. Wat nu? Welke oplos-wegen liggen er klaar? Hoe kies ik de
juiste weg?
Francis:
Laat me eerst even herhalen wat ik in de vorige gesprekken heb
verteld:
• een oplossing is niet een punt dat wacht om gevonden te worden,
het wacht niet op jou op het einde van een stappenplan
• een oplossing wordt gemaakt, net zoals een probleem wordt
gemaakt, het bestaat niet ergens
• je taalgebruik bepaalt wat je ziet als ‘probleem’ en wat voor jou
een ‘oplossing’ betekent
• hoe je kijkt naar je ‘probleem’ en wat je ziet als ‘oplossing’ wordt
bepaald door je gekleurde bril en het grondpatroon dat je hanteert
• de wijze waarop je je brandende vraag stelt, bepaalt de wijze
waarop je omgaat met iets als een ‘oplossing’; een slordig
geformuleerde vraag levert een vaag resultaat op
• een ‘oplossing’ is enkel het einde van het pad als je lijnig denkt,
wanneer je systemisch of lemniscatisch denkt weet je dat iedere
oplossing het vertrekpunt is voor een nieuwe vraag en een nieuw
traject
• een duurzame oplossing ontwikkelt sneller door je eigen ritme om
de zaken aan te pakken te aanvaarden en te respecteren
• wanneer je een brandende vraag stelt ben je tegelijk verantwoordelijk voor het zoeken en het vinden van een antwoord, of
beter, voor de elementen om het antwoord te kunnen vormen
• je bent verantwoordelijk zowel voor alle beslissingen op de oplosweg: het vinden en kiezen van een oplossing; het vormgeven en
uitvoeren van de oplossing én voor de consequenties; de hulp die
je daarbij wel of niet vraagt
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Peggy:
Na eeuwen problemen oplossen zou er toch een plan moeten bestaan
dat toont welke aanpak de meest vruchtbare is. Er zijn in de loop
van de laatste drieduizend jaar toch mensen geweest die een zeer
handig parcours hebben gevonden. Jij houdt niet van stappenplannen, dat heb ik al begrepen. Jij zou ons vertellen over een kompas,
het Vragenkompas.
Francis:
Ja, dat is zo. Er zijn reeds vele kaarten getekend voor het vinden van
oplossingen. Zowat alle bestaande oplosmethoden bieden je zo’n
kaart aan. Daarop staat een stappenplan dat je nauwgezet dient te
volgen (type: Plan-Do-Check-Act). Dit werkt voor eenvoudige
vragen. Diegenen die je een wegenkaart of een stappenplan
aanbieden, vertellen je wat je moet doen want zij ‘zien’ reeds wat
mogelijk is. Een kaart wérkt wanneer je snel een antwoord zoekt. De
vraag is echter: zoek je snel een antwoord of zoek je een definitief
en een duurzaam antwoord?
Een wegenkaart om oplossingsgericht te werken bestaat uit een
techniek waarbij je een uitgestippeld parcours volgt. Je zet stappen
in een wel bepaalde volgorde. Het maakt geen verschil of die
stappen op een rechte lijn worden getekend of op een cirkel of op
een spiraal of op een U of onder elkaar worden geschreven. Het gaat
in al die gevallen om een lijnige aanpak, je volgt een lijn en een pijl
geeft aan in welke richting.
De voordelen van de wegenkaart-met-stappenplan-aanpak zijn
duidelijk: je weet op voorhand welke weg je gaat afleggen, hoeveel
stappen je dient te zetten, je kunt de risico’s overzien, je kunt er een
tijdsduur aan koppelen zodat je daar rekening mee kunt houden in je
planning en je kunt alles makkelijk budgetteren. Met een
wegenkaart in de hand denk je al snel “Wat is de kortste weg?”,
“Wat is de goedkoopste weg?”.
Wanneer het niet lukt om zo je doel te bereiken, ligt het aan de kaart
of aan de begeleider die je de foute kaart heeft gegeven. Zo kan je
makkelijk je verantwoordelijkheid van je afschuiven.
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Alle management boeken en doe-het-zelf boeken om problemen aan
te pakken staan er vol van: “Doe dít (1-2-3-4), dan bereik je dát.”
Het zijn erg populaire boeken, ze verkopen bijna zo goed als
kookboeken, hét voorbeeld van stappenplannen.
Wegenkaarten en stappenplannen zijn bij uitstek de instrumenten
van de Gids.53
Een kompas daarentegen zegt je niet welke richting je uit moet maar
biedt je een overzicht van de verschillende richtingen waarin je kunt
lopen, zoeken en vinden. Een kompas is bij uitstek het instrument
van een Pathfinder.
Wanneer je met een kompas werkt, wordt je niet gezegd waar je
moet lopen en wat je moet doen. Je leert de volgende stap te kiezen
op basis van scherp waarnemen, de inzichten uit je vorige stappen
erbij betrekken en kijken wat de verschillende richtingen te bieden
hebben. Het initiatief om een stap te zetten, de keuzes en de
verantwoordelijkheid liggen volledig bij jou. Jij kiest de weg. Er
wordt geen zekerheid geboden dat je op de ‘juiste’ weg loopt.
Sommige Pathfinders leren je: “De weg die je kiest is steeds de
juiste, want het is jouw weg, waar je ook loopt.” Klinkt dit gek?
Methoden die een kompas hanteren zijn geïnspireerd door de Tao of
door Zen.
Een wegenkaart is beschikbaar voor bekend gebied, voor
bekende wegen. Het levert bekende antwoorden op.
Je hebt een kompas nodig
wanneer je door een onbekend gebied loopt,
wanneer je innovatieve oplossingen zoekt of
wanneer je een duurzaam antwoord wilt.

Lopen op kompas betekent: trager lopen, meer halt houden, goed
waarnemen waar je staat, voortdurend kiezen welke richting je zult
inslaan en welke niet, je doel of de globale richting in het oog
houden, tussenstappen vastleggen en bij ieder kruispunt opnieuw

53
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ijken. Er is geen opgelegde volgorde, zo van ‘doe eerst dit en dan
dat’. Wat dan wel? Je verkent de verschillende richtingen en beslist
op elk moment welke je volgende stap zal zijn. Het is aan jou om
oordeelkundig je stappen te zetten en niet als een kip zonder kop
voort te hollen en evenmin als een schaap achter een gids aan te
lopen.
Een slimme reiziger heeft zowel een wegenkaart als een kompas op
zak. Gebruik zoveel mogelijk het Vragenkompas, van zodra je op
een bekende weg komt, is een wegenkaart nuttig. Bijvoorbeeld
wanneer je een keuze hebt gemaakt en die gaat uitvoeren. Dan is bv.
een checklist handig.
Kijk, hier heb ik voor jullie een kaartje met het Vragenkompas.
Vragenkompas
Basisrichtingen van
waaruit je vragen stelt
Vaststellingen, gevoelens toen,
gegevens, data, informatie,
onderzoek, waarnemingen

IK
Mijn behoeften en belangen,
mijn gevoelens nú,
zin- en betekenis geven,
mijn inzet en engagement
AUTONOMIE

INZICHTEN

Idealen, toekomstvisie, droom,
sterke verlangens, objectieven,
gewenste resultaten
DOELEN

FEITEN

Reflecties, deducties,
conclusies, verklaringen,
oordelen, besluiten

Versie 12.0 - 2019

BRANDENDE
VRAAG

De dringende,
dwingende vraag
waar het mij écht
om te doen is.

UITZICHTEN

Vooruitzichten, keuzes,
transformatie van inzichten,
implementatie, beslissingen

VISIE

AANPAK

Overtuigingen, aannames,
paradigma’s, waarden, geloof,
uitgangspunten, mentaal model,
invulling van de begrippen

Middelen, strategie,
hulpbronnen, tools, planning,
technieken, afspraken

© Francis Gastmans
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VERBONDEN ZIJN

Vertrouwen in de anderen
Hun behoeften en belangen,
hun inzet en engagement
WIJ
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CONTEXT

Alle externe invloeden onmiddellijke en bredere

Waar wijst het Vragenkompas naar?
Peggy:
Anders dan ik had verwacht geeft dit kompas me geen keuze uit acht
richtingen waarin ik mijn probleem kan oplossen. Ik dacht: ik stel
mijn brandende vraag en krijg een aantal wegen aangeboden. Met
dit Vragenkompas kan ik niet snel een weg kiezen om uit de situatie
te geraken. Wat moet ik hiermee?
Francis:
Nee, het Vragenkompas werkt niet als een advies-kaart, niet als een
rondpunt, zo van: kies één van deze richtingen en je bent gered. Dat
zou wel erg verwaand zijn, want er bestaan voor iedere vraag meer
wegen waarin je een degelijke oplossing kunt vinden. Wat jij vraagt
is geen kompas maar een rondpunt op een wegenkaart.
Het Vragenkompas toont de acht dimensies die een rol spelen
telkens we waarnemen, een situatie beoordelen, een keuze maken,
een besluit nemen, beslissen en tot actie overgaan. Het toont de
verschillende dimensies van het innerlijk proces van wikken en
wegen dat onbewust in ons speelt telkens we ergens tegenaan lopen.
Met het kompas kan je dat proces bewust doorlopen. Het kompas
nodigt je uit om met meer aandacht dat proces te doorlopen en zo tot
heldere en meer gedragen inzichten en keuzes te komen.
Ik overloop snel de acht aspecten.54
Telkens je ergens tegenaan loopt en een oplossing zoekt, beweegt in
jou een innerlijk proces van wikken en wegen tussen deze acht
richtingen.
Doe je dat aandachtzamer dan zie je dat je verwijst naar bepaalde
gegevens of beter op datgene wat je als ‘feiten’ beschouwt. Je merkt
beter wat je allemaal over het hoofd ziet of waar je geen rekening
mee houdt. (Feiten)
Ieder oordeel is rechtstreeks verbonden met wie jij op dat moment
bent en hoe jij betekenis geeft aan wat er gebeurt. Ieder
54

Meer over het Vragenkompas en hoe het te gebruiken in: De kunst van het vragen en
het Vragenkompas
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oplossingsgericht proces is biografisch. (Autonomie)
Je persoonlijkheid ontwikkel je in interactie met anderen en in
iedere situatie zijn er steeds anderen bij betrokken (Verbonden zijn)
Je baseert je tijdens het proces van wikken en wegen op
uitgangspunten, overtuigingen en waarden die voor jou belangrijk
zijn. (Visie)
Je toekomstvisie wijst in de richting van wat je wél wilt bereiken,
iets anders dan wat je tot nu toe hebt bereikt. (Doelen)
Misschien wil je eerst meer inzicht of een verklaring voor wat er
gebeurt (Inzichten).
Tenslotte sta je voor een keuze: Wat doe ik nu? Welke oplossing kies
ik? Wat is mijn volgende stap? (Uitzichten)
Hoe ga je de zaak het best aanpakken? Wat is de meest effectieve
weg om je doelen te bereiken, rekening houdend met de zeven
andere aspecten. (Aanpak)
Naast deze acht dimensies is er de Context. Alle communicatie van
mensen is contextueel, dit wil zeggen ze wordt sterk beïnvloed door
de context. Dat geldt ook voor hoe jij je voelt en hoe jij reageert op
anderen en op situaties. Al je oordelen, besluiten en beslissingen zijn
contextueel gekleurd.
Indien de situatie voor jou klaar en duidelijk is en je hebt geen
twijfels over je actiemogelijkheden en je weet wat je moet doen …
ga je er voor. Wanneer je echter geen helder zicht hebt op waar het
écht om gaat, geen mogelijkheid ziet om het probleem duurzaam
aan te pakken, geen licht ziet aan het eind van de tunnel, geen
aanduiding hebt in welke richting een antwoord te zoeken, indien je
twijfelt aan je besluiten, twijfelt of je wel zult bereiken wat je wilt,
wanneer je niet langer primair wilt reageren, of wanneer je definitief
van een ‘probleem’ af wilt … doorloop dan het innerlijk proces van
verkennen, oordelen, besluiten, beslissen en evalueren met veel
meer aandacht.

- 148 -

David:
Hoe moet ik dan werken met dit kompas?
Francis:
Je maakt de verschillende richtingen helder door de ‘juiste’ vragen
te stellen, vragen die voor jou wérken, vragen die je meer bieden
dan je nu al weet. Gerichte vragen helpen je om de dimensies helder
te krijgen en te zien wat hun impact is bij het ervaren van een
obstakel en het maken van een probleem. Je leert zo het gewicht te
kennen van iedere richting. Daar hou je dan rekening mee bij het
kiezen van een oplos-richting.
Peggy:
Ha, daarom noem je het ook een Vragenkompas. Moet ik alle
richtingen van dit kompas onderzoeken?
Francis:
Bij iedere duurzame oplossing zijn alle dimensies betrokken. Alle
dimensies leveren een fundamentele bijdrage.
Eén van de redenen waardoor je niet gaat voor effectieve oplossingen op lange termijn is dat je het proces snel wilt doorlopen. Dan
sla je enkele richtingen van het proces over. Erger nog, sommigen
voelen zich ‘ondernemend’ wanneer ze na het slordig vaststellen van
datgene wat ze feiten noemen in één ruk snellen naar het creatief
zoeken van oplossingen, ‘oplossingsgericht’ noemen ze dat, in één
ruk van ‘Feiten’ naar ‘Aanpak’.
Bij een kompas is er geen volgorde. Inzichten groeien samen met
toenemende uitzichten en omgekeerd. Je zult daarom de
verschillende richtingen meerdere malen onder de aandacht nemen.
Essentieel is de kunst van het stellen van werkzame vragen én de
kunst van het luisteren naar de antwoorden én de kunst van het
terughouden van snelle conclusies, meningen en adviezen.
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Een verkenning toont de mogelijkheden
Peggy:
O.K. genoeg. Ik neem aan dat je dit aanleert tijdens je trainingen.
Maar vertel toch even hoe dat concreet verloopt. Ik wil dat nú
toepassen op mijn probleem. Welke stap zet ik dan nu en hoe
gebruik ik daarbij dit kompas?
Francis:
Een nuttige eerste stap is om je brandende vraag te verkennen en
niet onmiddellijk uit te kijken naar een concrete oplossing.
De verkenning neemt slechts vijftien minuten in beslag en heeft als
doel:
✓

zeker te voelen dat dit dé brandende vraag is waarmee je een
oplossing zult vinden

✓

je focust op de juiste richting waarin je een oplossing gaat
zoeken; dromen mag maar focussen levert meer op; zo loop je
niet in rondjes en verlies je geen energie

✓

je neemt verantwoordelijkheid voor alle keuzes die je maakt
tijdens het proces, je stopt met praten ‘over’ de dingen en je
antwoorden zijn concreet, praktisch en geëngageerd

✓

je vergroot je engagement om een oplossing te zoeken én uit te
voeren; je voelt een sterke betrokkenheid en eigenaarschap; je
ben bereid alles te doen wat nodig is om te slagen; je neemt niet
snel de eerste oplossing die iemand aanreikt.

Met het Vragenkompas in de hand stel je verkennende vragen. Het is
bewust een verkenning van je brandende vraag. Het betekent dus
nog niet het werken aan een concrete oplossing. Geef jezelf de
ruimte om bij de start van het proces het even niet (meer) te weten!
Wu- wei, de kunst van het niet-doen, is goud waard55.
Stel jezelf de vraag: Hoeveel is het me waard om mijn startpunt
helder te hebben alvorens krachtgericht te zoeken naar oplossingen?

55

Lees over meer in: Wu-wei - bereikt meer met actief niet-doen
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Peggy:
Dit is me veel waard! Kan ik dan nu de vragen stellen om een
brandende vraag te verkennen?
Francis:
Ja, hier heb ik voor jullie een ander kaartje, met daarop de
verkennende vragen voor iedere richting. Neem jullie brandende
vraag en schrijf ze in het midden van je werkblad.
kompas_werkblad_1.0 - 01/05/20

IK
FEITEN

DOELEN

Mijn brandende vraag:
INZICHTEN

(VOOR)UIT
-ZICHTEN

VISIE

MIDDELEN
WIJ

CONTEXT

Vragenkompas
Verkennende vragen

Wat herken ik van mezelf in deze vraag?
Hoe vaak en wanneer heb ik deze vraag al gesteld?
Welke behoeften drukt mijn werkvraag uit?
Wat zijn mijn belangen in deze zaak?
Hoe ver wil ik me engageren om dit op te lossen?

Wanneer werd deze situatie een ‘probleem’?
Wat gebeurde er concreet?
Wat zijn relevante gegevens bij deze vraag?
Waar hou ik geen rekening mee?

Wat is mijn voorlopige verklaring?
Tot welke conclusies ben ik geneigd?
Welke inzichten levert de situatie
mij op?

Versie 8.0 - juli 2019

Wat wil ik wél?
Wanneer is de zaak volledig opgelost?
Hoe ziet de situatie er dan uit?
Wat zou de ideale oplossing zijn?
Is dit de dwingende
werkvraag waar het
écht om gaat?
Geeft de formulering
van de vraag exact
weer wat ik wil?
Tot welke gerichte
actie zet deze vraag
mij aan?

Welke keuzemogelijkheden zie ik?
Welke besluiten dringen zich op?
Waar heb ik zin om aan te beginnen?
Wat is mijn volgende stap?

Op welke manier denk ik het aan te
Wat is voor mij zeer belangrijk om te
pakken?
verdedigen in deze situatie?
Wat heb ik nodig om het doel te bereiken?
Welke waarden zijn hier in het geding?
Wie of wat zijn mijn hulpbronnen?
Welke overtuiging wordt er in mij erg
uitgedaagd door deze vraag?
Wie is er allemaal bij betrokken?
Welke factoren in de context
Wat zijn hun behoeften en belangen?
beïnvloeden sterk mijn vraag en
Wat zijn onze gemeenschappelijke
een oplossing?
belangen?
© Francis Gastmans
Wat heeft invloed op mijn energie
https://francisgastmans.com
om aan deze vraag te werken?
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Oefening Vraagverkenning
Je leest de vragen, je neemt één of twee vragen uit elke richting en
noteert je antwoord in het betreffende vak op je werkblad.
Het doet er niet toe waar je begint en welke volgorde je kiest. Je
overloopt wel de acht richtingen én de context. De vragen in het
midden beantwoord je als laatste.
Ik geef jullie niet meer dan vijftien minuten. Werk dus door en wees
nog niet bezig met een oplossing.
Vijf zaken dien je in het oog te houden bij een Vraagverkenning
1. Een verkenning is pas zinvol indien je je brandende vraag eerst
scherp hebt geformuleerd. Dit wil zeggen dat ze voldoet aan de
twaalf kenmerken. Daarbij heb je het werkwoord in je vraag
nader bekeken door het Woordenspel te spelen (= zoek 30
alternatieve werkwoorden).
2. Met het verkennen van de vraag ben je nog niet toe aan het
oplossen. Ik ervaar het wel telkens als een krachtig moment van
aankomen op de rechteroever.
3. Op het kaartje staan slechts voorbeeldvragen. Je dient ze aan te
passen aan jouw concrete situatie. In mijn benadering geldt niet:
“Dit zijn de juiste vragen.”, “Doe dit zo en volg nauwgezet de
instructies.”, “Zo moét het, altijd, onder alle omstandigheden.”
De vragen zijn aanwijzingen geen wegwijzers!
4. Er is geen startpunt gegeven, je start waar jij wilt.
Er is geen volgorde gegeven, je kiest de volgorde.
Wel geef ik je de raad om de verkenning met aandacht te doen,
alle richtingen te overlopen en te kijken welke keuzes je op dit
ogenblik maakt. Bij een ander gelegenheid doe je deze
verkenning wellicht op een andere wijze.
5. Noteer je antwoorden op een werkblad of in een schrift of in een
leerboekje. Dan kan je je antwoorden op een afstandje houden
en rustig herlezen. Zo voorkom je dat je onnodig gaat herhalen.
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Na de oefening Vraagverkenning
Peggy:
Die verkenning levert me niet alleen meer duidelijkheid op maar een
grotere gedecideerdheid om nu te beginnen en aan een zeer goed
resultaat te werken. Dit is vijftien minuten waard!
Het resultaat noem ik nu ook geen ‘oplossing’ meer want ik heb
geen ‘probleem’ meer. Mijn actuele case ging terug op een gevoel
mislukt te zijn, gefaald te hebben tegenover Dirk, de persoon die in
mijn project betrokken is en wiens gedrag ik zag als een obstakel.
Dirk en zijn gedrag was mijn zogezegd ‘probleem’. Mijn brandende
vraag heb ik terug kunnen brengen tot wat ik wil: een constructieve
verbinding leggen met Dirk.
David:
Deze oefening maakte het me erg duidelijk, ik weet zeker waar ik
naartoe wil en ga er voor om een effectieve oplossing te vinden.
Francis:
Vaak voorkomende reacties na een Vraagverkenning zijn: “
“Mijn werkvraag is me nu nog duidelijker en ook de richting waarin
ik een oplossing dien te zoeken. Daar ga ik voor!”
“Ik heb reeds voldoende zicht op de eerste stap naar een
oplossing.”
“Ik weet wat mijn eerste stap moet zijn en ik wil die eerst zetten
alvorens verder te zoeken.”
“Mijn inzicht is voldoende om de vraag als opgelost te
beschouwen.”
“De werkvraag is niet meer relevant, er is een andere vraag die
relevanter is.”, “De hele zaak is een verkeerde piste.”
Peggy:
Dan nu de volgende stap!
Francis:
Ik ben blij dat jullie zo enthousiast zijn. Laat ons dan een afspraak
maken voor verdere gesprekken.
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Ik wil op mijn manier samenvatten en een overzicht geven van wat
ik zie als de belangrijke kenmerken van een oplossingsgerichte en
krachtgerichte aanpak.56
Acht kenmerken van een oplossingsgerichte
en krachtgerichte aanpak
1. Aanvaarden dat je bent wie je bent vandaag
2. Verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent
3. Je gevoelens en behoeften omzetten in een vraag
4. Jezelf insluiten in de probleemstelling
5. Bewust zijn dat je reeds over voldoende kracht beschikt
6. Helder besluiten én een krachtdadige beslissing nemen
7. Consequent handelen.
8. Verantwoordelijkheid nemen voor alle gevolgen van je handelen.

Het doel is het ontwikkelen van een oplossingsgerichte
levenshouding zodat je,
niettegenstaande vragen een brandend,
dwingend en dringend karakter behouden,
kunt genieten zowel van het stellen van de werkvraag
als van het ontwikkelen van een oplossing en
het definitief doen verdwijnen van die vraag, …
en de volgende …
en de volgende …

56

Meer in Bijlage F
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Blik even terug en reflecteer
Hoe vaak begin ik aan het uitwerken van een oplossing zonder
vooraf goed de vraag te stellen voor welk probleem dat de oplossing
zou zijn?
Vroeger gebruikte ik een wegenkaart, nu gebruik ik een GPS. Welke
vaardigheden moest ik inzetten bij het rijden met een wegenkaart?
Ooit heb ik een keer op kompas moeten lopen (bv. in de
jeugdbeweging). Welke vaardigheden had ik toen nodig? Wat
maakte het voor mij lastig? Wat maakte het boeiend? Wat maakte
het vervelend?
In welke situatie is een kompas sowieso onontbeerlijk?
Voor welke case doe ik de oefening Vraagverkenning?
Wanneer heb ik ervaren dat een ‘juiste’ vraag wonderen deed?
Wanneer had ik bij een moeilijke case het gevoel dat het definitief
was opgelost? Wat kenmerkte de situatie toen?
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Opdrachten 7
A. Neem de werkvraag waar je reeds een hele week aan
werkt of neem een nieuwe vraag die inmiddels als
relevanter naar boven is gekomen.
Zorg er eerst voor dat je ze scherp formuleert.
Doe dan de oefening Vraagverkenning.
B. Maak bij je volgende uitstap eens geen gebruik van je
gps of je smartphone.
C. Verzamel vragen die jou worden gesteld en die je
ervaart als sterke, boeiende, inspirerende vragen.
Welke vragen helpen je reflecteren? Wat kenmerkt
deze vragen?
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8. Wanneer heeft een team een
‘probleem’?

Een gedeelde vraag?
Een gemeenschappelijke vraag of een brandpunt?
De in-team-e vraag vinden
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Een gedeelde werkvraag?
David:
En dan nu de vraag hoe ik met mijn team kom tot het formuleren
van ons probleem, onze gemeenschappelijke vraag.
Francis:
Zoals ik al vertelde maak ik een duidelijk onderscheid tussen
‘individueel’ en ‘persoonlijk’.57 Zelfs al hebben jullie samen een
probleem dan nog hebben jullie ieder een persoonlijke verantwoordelijkheid naast een mogelijke gemeenschappelijke. Je kunt je nooit
verbergen achter “Het team heeft het gedaan!”
Daarnaast maak ik een onderscheid tussen een gedeeld probleem en
een gemeenschappelijk probleem.
In het geval van een gedeeld probleem gaat het om brandende
vragen die sterk op elkaar lijken. Er zijn situaties waarin ik een
brandende vraag formuleer en waarbij ik tegelijk vaststel dat iemand
anders een gelijkaardige werkvraag heeft. In dat geval hebben we
een gedeelde vraag .
Ik geef het verhaal van Paul als voorbeeld:
“Ik ben leidinggevende en ik merk dat een medewerkster veelvuldig
thuis blijft wegens 'ziekte'. Ik zie wel dat haar thuissituatie daarbij een
sterk beïnvloedende factor is.
Tijdens een opleiding ontmoette ik een collega leidinggevende die me
vertelde over een medewerker met net dezelfde kenmerken als mijn
medewerkster. Ons gesprek deed me deugd. Oef, ik ben niet alleen met
zo'n vervelende, lastige situatie! We bekeken samen onze beide zaken,
wisselden ervaringen en informatie uit en steunden elkaar in het
vinden van een oplossing. Het leek wel alsof we dezelfde vraag
hadden. Ik voelde me verantwoordelijk voor de informatie die ik haar
gaf want die was erg beïnvloedend. Het was zeer leerrijk.”
Toch is de brandende vraag van Paul niet de brandende vraag van zijn
collega, of omgekeerd. Paul blijft verantwoordelijk voor het oplossen
van zijn vraag (zijn zorg naar zijn medewerkster) maar niet voor het
aanpakken van de vraag van zijn collega (haar zorg naar haar
medewerker)! Ze delen wel een brandende vraag.
57

Even terug naar p.124
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Deze situatie beleef je in een team waar teamleden tegen dezelfde
situatie aanlopen maar er verschillend op reageren. Of in een gezin
waar de beide ouders verschillend reageren op hetzelfde kind, omdat
ze toch ieder een ander kind zien. Of in een ziekenhuis waar
verschillende verpleegkundigen kijken naar een patiënt maar ieder
op een andere manier en dus ieder een andere persoon zien.
David:

Het is wel boeiend om te leren van elkaar. Dit geeft me nu de
gedachte dat het vruchtbaar zou zijn indien ik mijn collega’s kon
uitnodigen om een werkvraag te formuleren en die uit te wisselen.
Misschien zitten er wel meer gedeelde vragen in dan we vermoeden.
Dan kunnen we meer uitwisselen dan klagen. Zelfs al blijven we
daarmee nog op de linkeroever Francis, dan nog zie ik dat als winst.
Francis:

Gelijk heb je, dat zie ik ook als een stap vooruit. Let er wel op dat je
enkel de werkvragen uitwisselt en niet onmiddellijk start met
verhalen vertellen. Hou de focus op het uitwisselen van vragen. Voel
je je gedreven om iemand te helpen, vraag je dan af: Hoe kan ik
mijn collega steunen om haar vraag scherper te formuleren?
Ik geef je hier één methode om te onderzoeken over welk soort
vraag het gaat. Andere methodes kun je trainen tijdens mijn
workshops.
Een gedeeld of een gemeenschappelijk probleem?
(Methode 1)
-

voer met je team een dialoog (hanteer het Vragenkompas) om
helderheid te krijgen over de situatie
vraag ieder teamlid om op te schrijven hoe hij of zij het probleem
ziet en wat zijn of haar brandende vraag dan wel is
ieder lid noteert zijn of haar brandende vraag op een A4 en hangt
die aan de muur of op een flip-over
hang nu die vragen bij elkaar die bij elkaar horen
Nodigt wat aan de muur hangt uit om er één vraag van te maken?
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Een gemeenschappelijke vraag of
één brandpunt?
Peggy:
Wanneer ik aan mijn team denk, zou ik willen dat we wél een
gemeenschappelijk probleem hebben en dus samen één werkvraag
formuleren en daar aan werken. Hoe doen we dat?
Francis:
Goed, laten we eerst kijken wat er echt gemeenschappelijk is en
wanneer er dus sprake kan zijn van een gemeenschappelijke vraag.
Goed om als voorbeeld je eigen team voor ogen te nemen. Jullie
zitten samen en ervaren dat jullie ongeveer op dezelfde manier
reageren op een situatie waar je met z’n allen bij betrokken bent. Ga
er niet te snel van uit dat er één vraag is om aan te werken. Wanneer
twee mensen bij elkaar zitten, zijn er twee verschillende perspectieven, twee verschillende persoonlijke belangen naast het algemeen
belang, twee persoonlijkheden met hun eigen levensloop die hen
diverse sociale vaardigheden heeft aangeleerd of niet, enz.
De vraag naar een gemeenschappelijke werkvraag mag niet
verbergen dat er diversiteit is.
Een gemeenschappelijke vraag is die situatie waarin twee of meer
personen:
• zich bewust zijn van hun individuele brandende vraag
(‘probleem’) en die vraag helder formuleren
• hun individuele brandende vraag in het midden leggen
• tot de vaststelling komen dat ze identiek dezelfde vraag hebben,
• tot een gemeenschappelijke formulering willen komen = een
scherpe formulering van één brandende vraag
• akkoord gaan dat ze samen verantwoordelijk zijn voor die vraag
én voor het vinden van een duurzaam antwoord én voor het
uitwerken van dat antwoord.
Dit lijkt eenvoudig maar in werkelijkheid is het best moeilijk: eerst
noteert ieder zijn individuele vraag , daarna leg je de formuleringen
bij elkaar en kun je vaststellen of de vraag echt gemeenschappelijk
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is. Zelfs indien de vraag hetzelfde klinkt, dan nog is er geen
gemeenschappelijke brandende vraag indien je niet akkoord gaat om
samen verantwoordelijkheid te dragen voor de vraagstelling én voor
het kiezen van een oplossing én voor het uitwerken van de gekozen
oplossing.
Dit houdt niet in dat je samen moet ondernemen, wel dat je samen
verantwoordelijk bent voor de oplossing die wordt gekozen en
wordt uitgevoerd. Je zult samen komen tot één besluit en ieder zal
de (individuele) beslissing nemen die het gemeenschappelijk besluit
omzet in actie.
Bij een gemeenschappelijke brandende vraag erken je elkaar
uitdrukkelijk als mede-eigenaar van de vraag en dus als medeverantwoordelijke voor het oplossen ervan. Er is veel overleg nodig
en een duidelijk engagement wil men samen de verantwoordelijkheid dragen voor het samen zoeken naar een duurzame oplossing.
Zonder commitment is er geen gemeenschappelijke brandende
vraag.
"Wij hebben een ‘probleem’!" is een uitspraak die in 95% van de
gevallen ten onrechte wordt gebruikt. In de meeste gevallen gaat het
om een cluster van verschillende individuele werkvragen of om een
gedeelde werkvraag. Niet zelden is het een uitspraak van iemand die
haar persoonlijke vraag niet wil erkennen en die haar vraag op
iemand anders bordje wil leggen. Ze wil het ‘probleem' doorschuiven naar anderen.
Je kunt anderen niet dwingen om mede-eigenaar te zijn. Willen zij
niet erkennen dat er een brandende vraag aan de orde is dan heb je
een nieuwe uitdaging: “Hoe ga ik om met het feit dat mijn
teamleden zich niet engageren zoals ik dat graag heb?”, “Hoe
formuleer ik voor mezelf de brandende vraag?”, “Wat is nu, op dit
ogeblik, mijn brandende vraag?”
David:
We hebben als team de opdracht om samen te werken. Indien we
niet tot één gemeenschappelijke vraag kunnen komen, kunnen we
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dan niet samenwerken? Moet het allemaal zo scherp geformuleerd
worden zoals jij dat doet.
Francis:
Om samen te werken aan één ‘probleemsituatie’ zijn er twee wegen:
1. of je gaat voor de vraag zoals ik die net heb beschreven, dus één
brandende vraag waar iedereen zich 100% voor engageert,
2. of je gaat voor meerdere vragen die allemaal hetzelfde brandpunt hebben, het punt waar de oplossingen samenkomen,
verschillende brandende vragen met hetzelfde convergentiepunt.
Om het even welke van de twee methodes je gebruikt, de
deelnemers hebben eerst geleerd hoe een vraag scherp te stellen. Je
kunt niet werken met vage vragen. De beide methodes vragen een
grote discipline en aandachtig werken.
Het is aangewezen om eerst de situatie te verkennen. De vraag in het
midden is: “Wat is onze grootste zorg?” of “Wat is het grootste
obstakel dat we moeten overwinnen?”.
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De in-team-e vraag vinden
1. Een gemeenschappelijke vraag formuleren
Het uiteindelijke resultaat moet zijn:
één vraag waar alle betrokkenen van bekennen dat het hun vraag
óók is, waar iedereen de verantwoordelijkheid neemt om déze vraag
te stellen op déze manier, waar geen beslissing kan worden genomen
indien niet iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor de
besluiten.
Het zal duidelijk zijn dat het niet makkelijk is om te komen tot een
scherpe formulering van één gemeenschappelijke werkvraag. Naast
het gemeenschappelijk belang heeft ieder immers nog een
persoonlijk belang. Naast de gemeenschappelijke taal heeft ieder
ook zijn persoonlijke uitdrukkingswijze.
Door de aanpak die ik voorstel heeft er een verdieping plaats van de
inzichten én groeit het engagement naar één gemeenschappelijk
punt. Ogenschijnlijk ligt de focus op de inhoud van de vraag. Een
‘probleem’ is echter in de meeste gevallen een relationele kwestie.
Tijdens het samenwerken besteed je daarom veel aandacht aan de
verbinding tussen de leden van het team. Het is belangrijk dat
iedereen weet en voelt waar de ander voor staat.
Je eindigt het proces met één vraag én met een duidelijk teken van
ieders engagement én met een planning: taken, deadlines,
verantwoordelijkheden, mandaten, terugkoppeling, enz.
Afhankelijk van de grootte van de groep en de intensiteit van wat er
zich binnen de groep afspeelt, duurt dit proces een tot twee dagen.
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Een gemeenschappelijke vraag formuleren
(Methode 1)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

met de hele groep verken je eerst alle richtingen van het
Vragenkompas zodat de informatie en de gegevens voor iedereen
gelijk beschikbaar zijn en duidelijk
iedereen noteert eerst voor zichzelf haar brandende vraag
Stap 1
verdeel de groep in drietallen, op de tafel van ieder subgroepje ligt
een groot blad papier om op te schrijven, gebruik stiften om te
schrijven
de drie leden noteren hun vraag op het groot blad papier, ze
luisteren naar elkaar en stellen vragen over iedere werkvraag, ze
formuleren een gemeenschappelijke vraag waar ze zich volledig
in kunnen terugvinden
twee van de drie leden van het subgroepje gaan naar twee andere
tafels en brengen de vraag mee die zij hebben gevormd in hun
groepje, de nieuwe subgroepjes bestaan dus uit drie leden die
ieder een andere vraag bezitten
met de drie werkvragen wordt in het subgroepje opnieuw gezocht
naar de formulering van één nieuwe vraag
Stap 2
nu gaan twee subgroepjes samenzitten en maken van de twee
vragen die nu op tafel liggen één enkele werkvraag
dit proces herhaalt zich totdat iedereen samen zit en er nog slechts
twee vragen op tafel liggen
uiteraard is dan de opdracht om tot één vraag te komen.
Stap 3
voer nu in groep een vraagverkenning uit: een van de teamleden
zet zich in het midden als ‘probleemeigenaar’, de andere
teamleden stellen vragen vanuit de verschillende richtingen van
het Vragenkompas
bekijk samen de formulering van de vraag en formuleer die zo
scherp mogelijk; met deze vraag ga je aan de slag.
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2. Een gemeenschappelijk brandpunt formuleren en de
individuele vragen daar op afstemmen
Het uiteindelijke doel:
iedere betrokkene werkt aan zijn persoonlijke scherp geformuleerde
werkvraag, men komt tot brandende vragen die allemaal in
eenzelfde richting wijzen, waarvan alle betrokkenen vinden dat die
allemaal hetzelfde brandpunt hebben = hetzelfde zeer concrete doel
nastreven en waarvan de oplossingen op dezelfde feiten en
vaststellingen betrekking hebben.
Het vinden van een gemeenschappelijke richting is voor veel teams
makkelijker, nuttiger en realistischer dan het formuleren van één
gemeenschappelijke vraag.
De aanpak die ik voorstel biedt het voordeel dat het hele proces
sneller kan verlopen dan het zoeken van één gemeenschappelijke
vraag. Het ‘gemeenschappelijke’ ligt in de richting waarin iedereen
werkt. Deze methode geeft aan dat er vele wegen mogelijk zijn om
het vooropgestelde doel te halen en dat iedereen daarin een eigen
bijdrage kan leveren. Iedereen kan een eigen accent leggen.
Afhankelijk van de grootte van de groep heb je een halve tot een
volledige dag nodig.
Je eindigt weer met een duidelijk engagement van ieder individueel
uitgesproken en een planning. Je zult de individuele plannen
afstemmen op de gemeenschappelijke planning: taken, deadlines,
verantwoordelijkheden, mandaten, terugkoppeling, enz. De kracht
van de verbindingen in de groep bestaat uit de voortdurende
aandacht voor waar de ander mee bezig is, hoever zij gevorderd is,
hoeveel hulp ze nodig heeft, het vieren van kleine successen,
enzoverder.
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Een gemeenschappelijke brandpunt formuleren
(Methode 1)
-

-

-

58

met de hele groep verken je eerst alle richtingen van het
Vragenkompas zodat de informatie en de gegevens voor iedereen
gelijk beschikbaar zijn en duidelijk
ieder lid van het team noteert zijn of haar brandende vraag op een
groot vel papier
de leden helpen elkaar om tot een zeer scherp gestelde vraag te
komen,
indien je zorgzaam wilt werken zal iedereen eerst zijn of haar
vraag verkennen58
alle vragen worden op een muur gehangen,
de vragen die bij elkaar horen, hang je bij elkaar,
bij iedere vraag onderstreep je de woorden die de kracht van de
vraag bepalen,
in een groepsgesprek verken je van iedere vraag het punt waar die
vraag uiteindelijk naar wijst,
Welke vragen wijzen in dezelfde richting? Welke in een andere
richting? Zijn die aanvullend of niet? Willen we tot één richting
komen of aanvaarden we twee of meer richtingen die aanvullend
zijn? = twee of meer brandpunten?
indien één richting gewenst is, stellen de betrokken leden met de
hulp van de anderen hun vraag bij
je werkt tot iedereen een goed gevoel heeft bij de vragen en
overtuigd is dat de oplossing ervan op hetzelfde doel zullen
terechtkomen.

Zie p.151
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Blik even terug en reflecteer
Met welke vragen worden jij en je team geconfronteerd?
Hoe reageert ieder teamlied daar op?
Hoeveel gelijkenissen zijn er tussen hun re-actie en hoeveel
verschillen?
Hoe kom je tot een gemeenschappelijke aanpak?
Hoe kan de aanpak ‘gemeenschappelijk’ zijn en toch verschillende
pistes kennen?
Hoe vlug roept iemand “WIJ hebben een probleem!”? Hoe reageer
je daar op?
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Opdrachten 8
A. Maak een mindmap van de vragen waarmee je
vandaag worstelt = het vragen-netwerk. Trek lijnen om
de verbanden aan te geven. Wat leer je hier uit?
B. Welk ‘probleem’, welke brandende vraag, deel je met
je partner? Met een vriend? Met een collega?
Praat er over met hen. Welke inzichten hebben zij
reeds? Hoe pakken zij het aan? Welke oplossingen
hebben ze gevonden?
C. Waar loop je als team tegenaan? Hoe vaak ben je al
tegen deze muur aangelopen? Wat is jullie gemeenschappelijke zorg? Hoe dwingend en dringend is het
om dit aan te pakken? Hoe verwoordt ieder teamlid dit
op een persoonlijke manier?
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9. De zaken aandachtzaam
aanpakken

Werkt een brandende vraag ook wanneer ze
niet wordt opgelost?
Aandachtzaam onmiddellijk aanpakken
Oplossen zonder alles te willen begrijpen
Verander enkel de context
Los je probleem op zonder ‘hulp’ of advies
maar met een leermaatje

- 169 -

Francis:
In het gesprek vandaag stel ik vijf thema’s voor die ogenschijnlijk
iets anders vertellen dan wat ik tot nu toe heb betoogd:
1. Een probleem niet onmiddellijk oplossen
2. Een probleem onmiddellijk aandachtzaam (mindful) aanpakken,
zonder eerst veel te overwegen
3. Een probleem aanpakken zonder het te willen begrijpen
4. Enkel je context veranderen en … goed waarnemen
5. Los je problemen op zonder hulp of advies.
David:
Dit klinkt spannend. Ik merk dat wanneer ik jouw aanpak volg, ik
best veel werk heb want er komen voortdurend nieuwe vragen op
me af. Het lijkt me een fulltime job om al die vragen op jouw
manier aan te pakken. Daar heb ik geen tijd voor. Oh, opgepast,
zorgvuldig taalgebruik … daar maak ik geen tijd voor, ik leg mijn
prioriteiten ergens anders.

Werkt een brandende vraag ook
wanneer ze niet wordt opgelost?
Francis:
Niet alle lastige situaties dienen op de voorgestelde manier aangepakt te worden. Vooropstellen dat een probleem enkel kan worden
opgelost wanneer je er bewust ‘oplossingsgericht’ aan werkt is
echter een beperkend uitgangspunt, zelfs bij ernstige vragen.
Er zijn andere manieren, daar heb ik het vandaag over. De zaken op
deze manieren aanpakken betekent echter niet dat het jou minder
inspanningen kost. Voor velen van ons betekent bijvoorbeeld
‘loslaten en even niets ondernemen’ een grotere inspanning dan er
met volle kracht tegenaan gaan.
Wat wel steeds noodzakelijk blijft is dat je je bewust bent van waar
je je bevindt - je staat op de eerste oever - dat je stopt met klagen en
dat je de verantwoordelijkheid op je neemt voor wat je voelt en voor
je behoeften. Hoe je de zaken ook aanpakt, het blijft tevens steeds
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een stap vooruit wanneer je je werkvraag helder kunt formuleren, je
brandende vraag.
Wanneer had je laatst de ervaring dat een lastige vraag tijdens je
slaap bleef werken en zorgde voor een Aha! ’s ochtends?
Peggy:
Het gebeurt me vaker. Dat is de reden waarom ik op mijn
nachtkastje een notitieblokje heb liggen. Ik heb bij het wakker
worden vaker heldere ideeën die als het ware uit een droom komen.
Die moet ik onmiddellijk noteren of ik ben ze kwijt.
Francis:
Precies. Ga de volgende dagen dan eens na welk verschil het maakt
hoe je gaat slapen. Er zijn eenvoudige manieren om het
droombewustzijn een handje te helpen. Tien minuten meditatie of
ontspannen naar je vraag kijken of dankbaar zijn voor de dag, levert
meestal een beter resultaat op.
De wijsheid om efficiënt om te gaan met obstakels is in ons lichaam
niet alleen geconcentreerd in dat deel van de hersenen dat zorgt voor
de bewuste geest, die wijsheid zit ook in het droombewustzijn. Het
advies is: ga niet te snel van start en zeker niet hals over kop. Helder
denken vraagt om denk-ruimte. De nacht biedt je zo’n extra ruimte
om te bezoeken.
David:
Ik vertel dus mezelf welk probleem ik wil oplossen, ga slapen en ’s
ochtends heb ik een antwoord.
Francis:
Zo ongeveer David. Al klinkt je toon iets meer sarcastisch dan
plagend-humoristisch. Je hoeft echter niet te rekenen op de nacht en
je droombewustzijn. Je kunt het ook gewoon overdag proberen. Alle
dwingende vragen, alle boeiende, harde, pijnlijke, enthousiasmerende werkvragen die jij formuleert, doen veel van hun werk alleen
al doordat ze als vraag in jou beginnen te leven. Wanneer je een
werkvraag scherp hebt geformuleerd, kan je even rusten. Ze gaat
onbewust in jou op zoek naar een antwoord.
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Je lichaam - waarbinnen je hersenen - reageert immers steeds
wanneer er een vraag klinkt. Je kunt niet niet antwoorden wanneer je
een vraag hoort. Je lichaam antwoordt, zelfs indien jij het antwoord
niet onmiddellijk ziet of hoort of voelt. Het is wel registreerbaar
bijvoorbeeld met scanners of door jezelf via zelfreflectie.
Mijn ervaring heeft me dit geleerd:
✓ werk aan je brandende vraag totdat je die scherp hebt
geformuleerd
✓ deel je vraag met anderen
✓ ga niet onmiddellijk aan de slag om die vraag op te lossen
✓ neem aandachtig waar wat er de dagen daarop gebeurt, wie of
wat je allemaal ontmoet, wat je allemaal ontvangt.
Je zult verbaasd zijn over het toeval. En het valt je echt toe, er
zijn geen ‘speciale energieën’ of zo mee gemoeid, geen hokuspocus, geen spirituele of esoterische verbindingen.
Het ogenschijnlijk paradoxale doet zich voor dat
hoe meer jij je brandende vraag ernstig neemt,
hoe minder je ze moet oplossen.

Je kunt zozeer gefocust zijn op het oplossen van een situatie dat je
weinig investeert om te luisteren naar de wereld in jou en weinig
oog hebt voor wat er gebeurt rondom jou. Je snelt vooruit zonder stil
te staan bij het besef dat je niet weet dat je niet weet.
De brandende vraag formuleren en niet onmiddellijk iets
ondernemen, laat je even rusten. Dan oefen je de kracht van het nietdoen, wu-wei noemen ze dat in de Tao.
Peggy:
De Tao, dat is de Tao Te Ching, het boek van Lao Tse? Waar staat er
iets over wu-wei?
Francis:
Wu-wei betekent ‘niet handelen tegen de aard der dingen in’ of
‘doen door niet-doen’. In de oude teksten van de Tao wordt dit het
best verwoord en beeldend uitgewerkt in de tekst Zhuangzi van de
taoïst Zhuang Zi
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Waar het om draait is zeer aandachtzaam aanwezig blijven zonder je
persoontje voorop te stellen. Je maakt tijd en plaats voor het besef te
weten dat je niet weet, zodat het niet-bewuste speelruimte krijgt.
Niet-doen is bewust alle snelle handelingen in de richting van een
oplossing stoppen.
Wu-wei is niet ‘flow’ en niet ‘go with the flow’. Deze houdingen
vertrekken nog steeds vanuit een ‘ik’ dat iets wil. Het is nog steeds
een actief doen. Je laat niet echt helemaal los.
Woei-Lien Chong59: “Wu duidt bij Zhuang Zi een manier van
handelen aan waarbij je speel-ruimte laat in de situatie, door iets bij
jezelf los te laten, of iets op te schorten dat deze ruimte anders
geheel zou vullen en je zou belemmeren om voeling te krijgen met
wat er in deze situatie feitelijk aan de hand is. Pas dan kan je de
situatie zuiver beoordelen, en er volmaakt adequaat aan beantwoorden. Als mensen hebben we vaak de neiging om bij het
handelen of oordelen, de open ruimte waardoor dit handelen en
oordelen mogelijk is, al op voorhand in te vullen.“
Oefening Vraag-in-de-broekzak
✓

Noteer een scherp geformuleerde werkvraag op een papiertje

✓

Steek dat papiertje in je broekzak en laat het daar twee weken
in zitten, zonder er nog naar te kijken

✓

Haal het er na twee weken uit en bekijk het opnieuw

✓

Is de vraag nog steeds actueel? Voelt ze nog steeds aan als
brandend, dringend en dwingend?
Welke antwoorden kan je nu reeds noteren op je vraag?
Of is ze inmiddels minder relevant of zelfs helemaal niet
meer aan de orde? Wat gebeurde er tijdens die twee weken?

59

Lees meer over wu-wei in: Wu-wei - Bereik meer met niet-doen
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Aandachtzaam onmiddellijk aanpakken
David:
Wat me erg interesseert is het tweede thema: onmiddellijk
aanpakken zonder eerst de ganse weg af te leggen van het wikken en
wegen. Dat ligt me meer.
Francis:
Je vergeet het begrip ‘aandachtzaam’ David. Het gaat om
‘aandachtzaam onmiddellijk aanpakken’. Het betekent niet er
zomaar invliegen. Aandachtzaam zijn (mijn vertaling van mindful)
vereist een helder bewustzijn. Dat is niet ons dagelijks bewustzijn.
Aandachtzaamheid (of mindfulness) definieer ik als: aandachtig
aanwezig zijn en je aandacht volgen zonder het krampachtig vast te
houden of je er door te laten meenemen. In je hoofd en in je lichaam
is het zelden echt stil. Er spelen voortdurend lichamelijke sensaties,
gevoelens en gedachten. Er is een voortdurende stroom van emoties,
primaire reacties, oordelen en allerhande neigingen, beelden en
geluiden. Die stroom kan je niet zomaar stilleggen. Wat je wél kunt
doen, is je niet mee te laten nemen en meedrijven met die stroom of
erger nog, kopje onder te gaan in die stroom.
Wanneer je snel een probleem aanpakt en handelt zonder aandachtzaamheid, re-ageer je, je antwoordt niet. Je reageert vanuit een
eenzijdigheid. Ik zie het bij ondernemende mensen die menen dat ze
erg pragmatisch zijn. Ze kijken vlug naar wat er misloopt en stellen
daar snel een oplossing tegenover. Ze nemen weinig of geen tijd om
de feiten te onderzoeken. Ze durven zelfs feiten verzinnen. Een
extreme vorm zouden we vandaag ‘trumpisme’ noemen. Ze noemen
zich ‘oplossingsgericht’ en gaan onmiddellijk aan de slag, soms erg
creatief dat wel, om ‘alternatieve feiten’ en ‘alternatieve oplossingen’ te vinden. Ze voelen in zichzelf niet de verschillende
richtingen van het kompas. Ze leven volledig in een eng lineair
causale wereld.
Aandachtzaam onmiddellijk aanpakken, verloopt anders. Wie
aandachtzaam leeft, kan handelen vanuit het fijnzinnig aanvoelen
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zonder de zaken eerst te moeten overwegen. Aandachtzaam
obstakels aanpakken start echter niet op het ogenblik dat je de zaken
gaat aanpakken. Aandachtzaam oplossen start bij het waarnemen,
dus alvorens er sprake is van een probleem.
Wanneer je aandachtzaam waarneemt, ervaar je dat er een
verbinding is tussen jou en datgene wat je waarneemt. Wat er buiten
jou is bestaat niet helemaal ‘buiten’ jou, het is ook ‘binnen’ jou.
Daar ervaar je de verantwoordelijkheid van het waarnemen: Waar
richt ik mijn aandacht op en hoe neem ik waar? Dan volgt de vraag:
Wat doe ik innerlijk met die waarneming? Welke gevoelens worden
hier bij mij geraakt? Wat levert het me op om hier een probleem van
te maken? Je ervaart dan de verbinding tussen datgene waar je
tegenaan loopt, datgene wat je ‘buiten’ jou beschouwt, en je
innerlijke wereld.
Gaandeweg voel je de dynamiek van het samenspel tussen je
innerlijk gedrag, je uiterlijk gedrag, datgene wat er vanuit de
omgeving naar je toekomt en het gedrag van de anderen.
Denk aan een aantal gezegden: “Je oogst wat je zaait.”, “Wat je
aandacht geeft, groeit.”, “Het gedrag van de ander is als een
boemerang, je krijgt terug wat je hebt weggeworpen.”, “Geef enkel
die zaden (in de ander) water die goede planten (effecten) voortbrengen.”
Door op vele moment te oefenen om aandachtzaam te zijn, leer je je
primaire gevoelens te laten voor wat ze zijn. Je hoeft ze niet met
kracht te ‘beheersen’ (dat zou alleen maar de stress vergroten) maar
je zet de stap naar een secundaire reflectie. Gaandeweg begin je te
leven in een wereld die boeiend en uitnodigend is en niet meer in
een wereld die bedreigend of vijandig naar jou toekomt.
Aandachtzaam handelen, levert je veel minder problemen op. Je
ontmoet nog steeds hevige gevoelens maar weet dat die wegebben,
zoals alle gevoelens. Je handelt niet vanuit gevoelens maar vanuit
aandachtzaam omgaan met je behoeften.60
Je re-ageert minder en antwoordt meer.
60

Ga even terug naar p.47: Behoeften verscholen onder je gevoelens
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Door dit vaak te oefenen, kan je in moeilijke situaties met een gerust
gemoed onmiddellijk en gepast antwoorden, zonder er lang te
moeten bij nadenken.
Peggy:
Hoe leer je meer aandachtzaamheid en aandachtzaam aanpakken?
Francis:
Klassieke hulpmiddelen om dit te leren zijn de diverse vormen van
meditatie en aandachtstraining.
Er zijn vele vormen van meditatie, mentale en fysieke, zittend,
lopend of dansend. Zelf pas ik Vipassana-meditatie toe.
De Vietnamese Zen-leraar Thich Nhat Hanh leert je mindfulness
tijdens het koken, het afwassen en het poetsen van de toiletten.
Je kunt daarnaast meditatief tekenen of schilderen, dansen of
musiceren.
Bewegende werkvormen zijn Tai ji (Tai Chi) en Qigong (Chi Gong).
Er zijn sporters die aandachtzaamheid leren bij het langafstandlopen.
David:
Ik voel me op dit ogenblik niet gemotiveerd om zoiets te leren.
Francis:
Sporters weten het: je motivatie groeit door het doen, wanneer je
wacht op iets als ‘motivatie’ dan start je niet. Je hoeft niet eerst te
werken aan je motivatie. Je kunt gewoon de oefeningen enkele
weken volhouden en voelen wat het je doet. De motivatie om daar
dan nog enkele weken verder van te genieten zal groeien, daar ben
ik zeker van. Dit geldt niet alleen voor sporten en bewegen maar
ook voor meditatie.
Het idee dat je eerst gemotiveerd moet zijn en dan kunt starten met
oefenen, is een verouderd paradigma. Het is een obstakel voor velen
om effectiever te leren. Leerlingen hoeven niet gemotiveerd zijn om
te leren, het aanleren moet hen motiveren.
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Oplossen zonder alles te willen begrijpen
Peggy:
Dat klinkt zinnig maar de opmerking ‘oplossen zonder te willen
begrijpen’ begrijp ik niet.
Francis:
Voor alle duidelijkheid, ik maak een onderscheid tussen ‘verklaren’,
‘begrijpen’ en ‘zin geven’. Iets wat je kunt verklaren hoeft daarom
nog niet begrijpbaar te zijn. Iets dat je kunt verklaren én begrijpen
hoeft daarom nog niet zinvol te zijn voor jou. Ons overlevingsgedrag hanteert ze in de omgekeerde volgorde: ik hoef het gevaar
niet te begrijpen en er een zin in te zien om te kiezen wanneer te
vluchten of te vechten.
Soms zijn onze behoeften om te verklaren en te begrijpen een echt
obstakel om de zaken aan te pakken. Net zoals je niet eerst
gemotiveerd hoeft te zijn om te beginnen met sporten, net zo hoef je
niet eerst alles te begrijpen alvorens een probleem aan te pakken. Er
leeft een dynamiek tussen enerzijds je inzichten vergroten en
anderzijds het maken van keuzes en het nemen van de eerste
beslissingen. Eerst denken en dan doen, is voor mij eveneens een
beperkend paradigma. Dat geldt enkel voor een bepaalde categorie
van mensen en voor bepaalde situaties.
We zijn allemaal opgegroeid met het verouderd educatief systeem
dat stelt dat je eerst jaren inzicht dient te vergaren alvorens je mag
handelen of ondernemen. Een verklaring voor veel fenomenen vind
je gaandeweg, tijdens de actie.61 We hebben het aanpakken en
ondernemen nodig om stukjes van de inzichten en de verklaring te
ontdekken.
Je mist belangrijke inzichten indien je kennis verzamelt zonder
die toe te passen, zonder te experimenteren
en zonder de eerste stappen te zetten.
Inzichten groeien door ze toe te passen.
61

Een voorbeeld is het levensverhaal van Jack Ma en de start van Alibaba
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Peggy:
De Boeddha weigerde sommige vragen te beantwoorden. De vragers
wilden eerst een antwoord, dan pas zouden ze hem volgen. Daarop
vertelde hij deze parabel:
Een man wordt getroffen door een giftige pijl en valt neer. Zijn
vrienden snellen ter hulp, willen de pijl uit zijn lichaam halen en
hem verzorgen. “Nee, niets doen!” roept hij, “Ik wil eerst weten wie
die pijl op mij heeft geschoten, of het een nobele krijger, een
priester, een handelaar, of een landarbeider is. Ik wil weten hoe hij
dat heeft gedaan, met welke boog, met welke pees. Ik wil weten
waarom hij dat heeft gedaan. Vraag ook welk gif hij heeft gebruikt.”
Indien de vrienden daarop zouden ingaan, zou de man sterven en de
antwoorden zouden hem toch onbekend blijven.
De boodschap is: onderzoek terwijl je handelt. Concreet: start met
mediteren en onderzoek de vruchten van de meditatie terwijl je
mediteert. Het heeft geen zin om eerst te willen weten wat je winst
zou kunnen zijn van meditatie alvorens te gaan zitten.
Francis:
Vertaald naar het aanpakken van problemen betekent dit: vergroot je
inzicht en zoek een oplossing door met aandacht een eerste stap te
zetten en leer daar uit en zet dan weer een stap.
Er is nog een ander gezichtspunt. Willen begrijpen vertrekt vanuit
het uitgangspunt dat jij de zaken die zich voordoen kúnt begrijpen.
Je gaat dan voorbij aan het gegeven dat je begrensd bent in het
denken en begrijpen.62 Je kunt op stap gaan om een zaak op te
lossen zonder een stevige verklaring te hebben en de zaken te
begrijpen. Je grenzen aanvaarden en krachtgericht handelen,
betekent handelen zonder dat je eerst alles kunt verklaren en
begrijpen.63 Dit betekent niet blind handelen! Het betekent met
aandacht leren tijdens het handelen.

62
63

Lees meer in: De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen
Ga terug naar p.8: Krachtgericht, oplossingsgericht en aandachtzaam
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David:
Allemaal mooie theorie, maar hoe doe ik dat, oplossen zonder te
begrijpen?
Francis:
Ik geef je vijf ideeën om uit te testen hoe dat voor jou kan werken
(nadat je je brandende vraag hebt geformuleerd).
1. Loslaten, loslaten dat je het nu moet weten. Noteer voor je

brandende vraag vijf kleine stappen die je nú kunt zetten zonder
dat je weet hoe de vork exact aan de steel zit. Kies vervolgens één
van die vijf en zet dat stapje. Ga na wat er in jou gebeurt. Wat
heeft het je geleerd? Zet een volgende stapje.
2. Je uitdrukken i.p.v. trachten rationeel te begrijpen. Gebruik om

het even welk uitdrukkingsmiddel: tekenen, schilderen, collages
maken, een tekst schrijven, een gedicht schrijven, vertellen,
zingen, dansen, uitbeelden, een maquette maken, een Snapchat
filmpje, een Pecha Kucha, enzovoort.
Het kunstzinnig uitdrukken spreekt een andere taal dan bv.
gegevens vatten in een spreadsheet. Er zijn inzichten en oplossingen die je enkel kunt ontdekken tijdens het uitdrukken.64
3. Vertrouw op anderen, vertrouw op de kennis en de inzichten van

anderen. Verzamel informatie die anderen hebben onderzocht of
kunnen onderzoeken. Doe dat actief. Breng mensen rond de tafel
in een World Café, een Open Space of een Eigen krachtConferentie.
4. Wees lui, gebruik de hersenen van anderen. Maak anderen

enthousiast voor jouw brandende vraag door je vraag zo te
formuleren dat zij er mee warm voor lopen. Vraag hen mee te
denken en je vragen aan te reiken (geen adviezen!) als weg naar
een oplossing voor jouw probleem.65

64
65

Lees meer over de kracht van beeldende talen in: Talen en taalgebruik
Bekijk een boeiend betoog van de architect Bjarke Ingels op Youtube.
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5. Waardeer het feit dat je met een vraag zit opgezadeld. Problemen

en obstakels hebben een goede reden om er te zijn. Bekijk eens
wat jij kunt leren net doordat in jou gevoelens opkomen die je
aanzetten om een brandende vraag te stellen, net omdat je van iets
een ‘probleem’ maakt.
Lang leven de problemen!66

66 Zie bijlage G: Waarderend kijken naar ‘problemen’
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Verander de context
Peggy:
Het intrigeert me wat je gaat vertellen over de context. Ik kan me
zeer goed voorstellen dat de concrete context invloed heeft op hoe ik
een situatie waarneem en beoordeel.
Francis:
Laat ons een kleine visualisatie doen. Neem even je eigen case terug
waar je de oefening Vraagverkenning op hebt toegepast.67 Sluit je
ogen en bekijk de situatie waar het zich allemaal afspeelt. Maak het
beeld zo concreet mogelijk: wie zijn de betrokkenen, welke kledij
dragen ze, hoe bewegen ze (of net niet), hoe praten ze, welke
kleuren hebben de muren, de vloerbekleding, het meubilair, het
licht, enzovoort.
Heb je het voor ogen achter je gesloten ogen?
Stel je nu voor dat in een flits alle spelers en betrokkenen zich in een
sauna bevinden. Wat zie je, wat gebeurt er, hoe gedraag je je, hoe
reageren de anderen?
Weer met een flits breng je het oorspronkelijke gesprek en de
gesprekspartners nu naar een pretpark. Ze hebben hun kinderen bij.
Je laat de kinderen onder toezicht spelen en jullie zonderen je af
maar zien door grote ramen je kinderen spelen. Jullie zetten het
oorspronkelijke gesprek verder. Hoe verloopt het gesprek? Hoe
verandert het? Om welke reden? (Waardoor-vragen stellen!68)
Je hebt de tekst hierboven gelezen, doe nu deze oefening.
Geniet van de visualisatie. Het speelt zich louter af in je
hoofd, niemand kan het zien. Doen!

67
68

Ga terug naar p.151: Een verkenning toont de mogelijkheden
Over het onderscheid tussen waarom-vragen en waardoor-vragen lees je meer in:
De kunst van het vragen en het Vragenkompas
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David:
Los van een aantal fysiek aantrekkelijke aspecten van de sauna,
voelde ik mezelf innerlijk bewegen tussen grapjes maken en erg stil
worden. In mijn verbeelding voelde iedereen zich erg kwetsbaar. Er
werd trager en voorzichtiger gesproken alsof de woorden de
lichamen aanraakten.
Francis:
Mijn pleidooi is niet ‘Ga allemaal naar de sauna’, wél ‘verander de
context drastisch’. Je gedrag én je denken worden veel meer
beïnvloed door de context dan je denkt.
Uit mijn boek Pathfinder - Samen de juiste weg vinden 69
’Context’ slaat op alle elementen die ons beïnvloeden: de vorm en
de grootte van de ruimte, de ramen, het ‘poreus’ zijn van de muren
(ze laten beelden, silhouetten of geluiden door), de aankleding van
de ruimte, de kleuren, de temperatuur, de aard van het licht, de
geluiden, de geuren, het tijdstip, alle aanwezigen, alle nietaanwezigen die toch voelbaar aanwezig zijn, de spelregels die
iedereen in het hoofd heeft, de zorgen die iedere aanwezige bezig
houden, mensen die binnen en buiten lopen, computer-schermen,
smartphones, planten, dieren, enz.
Je kunt al deze elementen wijzigen.
Mijn pleidooi is: verander een aantal van de elementen in je context
en je zult merkten dat mensen anders re-ageren, op een andere
manier zoeken en andere oplossingen vinden. Teveel mensen
vertonen vastgeroest gedrag omdat de context streng onveranderd
wordt gehouden.
✓

69

Verander om de zes maanden het uitzicht van jullie vergaderruimte. Ga op andere plaatsen zitten. Het argument “Dat kan niet
omwille van de infrastructuur” is een schijnargument! Hoe daar
mee op.

Het boek Pathfinder - Samen de juiste weg vinden - download je gratis op mijn website
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✓

Je kunt de context ‘tijd’ wijzigen door bv. alle deadlines twaalf
maanden vooruit te schuiven. Zo creëer je ruimte in het hoofd
van mensen. Wanneer je een oplossing hebt gekozen, dan schuif
je de uitvoering ervan zo dicht mogelijk terug naar vandaag.

✓

Je kunt met een beperkt aantal mensen naar een oplossing zoeken
(met z’n drieën) of met álle betrokkenen en stakeholders. Breng
een zéér grote groep samen in een Open Space of een World
Café.

✓

Je kunt opteren om de ruimtelijke omgeving drastisch te
wijzigen. In bijlage vind je een lijst van wel 60 verschillende
plekken om te vergaderen, te overleggen, dialoog te voeren en te
zoeken naar oplossingen.70 In een groot aantal van die situaties
heb ik zelf gewerkt voor een klant. Eén van de inspirerende
plekken was71 het MuHKA, het Museum voor Hedendaagse
Kunst in Antwerpen. De lopende tentoonstelling bood onverwacht ideeën en invalshoeken, het was ‘the right place at the right
time for the right people’.

Peggy:
Ik krijg zin om er dadelijk werk van te maken.

70 Zie bijlage H: Verander je context - Voorbeelden
71 ‘Was’ want het museum werd inmiddels zodanig verbouwd dat het een donkere plek
is geworden. Gelukkig krijgt het een ander onderkomen in de loop van de volgende
jaren.
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Los je probleem op zonder ‘hulp’ maar met een
leermaatje
Francis:
Voor sommige pijnlijke of ‘onoplosbare’ situaties doe je beroep op
professionele hulp: een therapeut, een coach, een mediator, een
procesbegeleider. Soms is dit terecht, soms gebeurt dit te vlug en
blijkt achteraf het resultaat niet de verhoopte gevolgen te hebben.
Een probleem kiezen en wegen zoeken om die op te lossen - om het
even of de aanleiding een negatieve of een positieve ervaring is blijft in alle gevallen een leerproces. Steun bij het leerproces is van
harte welkom. De vraag is echter: Aan welke steun heb ik vandaag
behoefte? Welke steun verstevigt mijn innerlijke, eigen (leer)kracht?72
Een mogelijkheid die nog teveel ongekend is: een leermaatje.
Een leermaatje is iemand in je omgeving met wie je regelmatig je
situatie bespreekt vanuit het perspectief ‘leren de zaken efficiënt en
effectief aan te pakken’. Het is een goede vriend(in) die op het
ogenblik dat ze de pet ‘leermaatje’ opzet je helpt de focus te houden
op je leerproces. Wanneer jullie samenkomen is ze helemaal aanwezig, ze luistert aandachtig, stelt open vragen, maakt je enthousiast
om aan een werkvraag te werken, blijft bij jou wanneer je toch in de
put sukkelt en viert met jou je successen.
Je zult merken dat een leermaatje een geweldige steun is wanneer je
op een bepaald ogenblik beslist om alsnog beroep te doen op een
professionele begeleider. Je kunt met haar de keuze van de begeleider bespreken, de aangeboden aanpak en de voorlopige resultaten.
Je kunt met je leermaatje de oefeningen afwerken die de begeleider
voorstelt.
Een leermaatje is iemand die zich opstelt als mede-lerende en die je
steunt op jouw leerweg met als doel dat jij beter leert op jouw
manier en dat zij beter leert op haar manier. Tegelijk loopt zij bewust

72

Lees meer in Leerrijker worden, het kán!
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haar eigen leerweg, heeft haar eigen leervragen en deelt haar
ervaringen, leerpunten en leerwinst met jou. Het is een openhartige
gelijkwaardige relatie waarbinnen aanbieden en ontvangen op een
evenwichtige wijze speelt.
De belangrijkste opdracht van een leermaatje is je te helpen meer te
leren uit je ervaringen, je twijfels en je vragen. Zij heeft respect voor
jouw dwingende, dringende vragen. Zij steunt jouw keuzes zelfs al
zijn het niet haar voorkeuren.
Peggy:
Veel van wat je hier vertelt krijg ik van mijn coach. Wat is het
anders met een leermaatje dan met een coach?
Francis:
Het is een gelijkwaardige, wederzijdse relatie, dus zij heeft jou ook
graag als haar leermaatje, jij bent voor haar haar leermaatje. Jullie
zijn vrienden voor elkaar. Net als jij ervaart je leermaatje dat ze
onderweg is, dat ze in het leven een leerweg bewandelt. Zij weet dat
ze haar eigen weg heeft af te leggen maar tevens dat ze sneller leert
wanneer zij haar werkvragen met jou kan delen. Dit betekent dat je
leermaatje zich noch relationeel, noch professioneel boven jou stelt,
om het even hoe groot het verschil in opleiding of kennis is.
Wanneer je leermaatje in het professionele leven een coach of een
mediator is, zet ze op het ogenblik dat jullie samenkomen dat petje
af. Er is respect voor ieders inbreng. Die inbreng hoeft niet te
voldoen aan een of andere professionele norm. Jullie mogen dus
lekker fouten maken of het ‘onhandig’ aanpakken. Je helpt elkaar
om oplossingsgerichte vragen te stellen in alle openheid. Het is een
relatie die veilig aanvoelt. Daarbinnen kun je je kwetsbaar opstellen.
Een leermaatje hoeft niet perfect te zijn. Er bestaat geen opleiding
en geen certificaat voor ‘het perfecte leermaatje’. Zij is vooral een
gewoon mens, net zoals jij. Zij mag ongevraagd advies geven of
ongezouten haar mening in het midden leggen. Essentieel is dat
jullie relatie, de band die jullie samen opbouwen, open is en gericht
op zoveel mogelijk leren.
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Blik even terug en reflecteer
Welke voorwaarden stel ik vooraf om iets te doen rond
aandachtzaamheid?
Wie heeft me reeds verteld over de positieve effecten van
mindfulness wanneer het gaat om het oplossen van problemen?
Wanneer heb ik zelf een ervaring gehad die lijkt op de Broekzakoefening?
Wanneer heb ik ervaren dat ‘er een nachtje over slapen’ helpt bij het
aanpakken van lastige situaties? Wat vermoed ik dat er gebeurde
tijdens de nacht?
Wat heb ik nodig om deze tip eens uit te proberen rond een concrete
case? Wie kan me daar bij helpen?
Welke eenvoudige manieren van uitdrukken liggen mij het best?
Welke verandering van context ga ik proberen?
Welke context zie ik als ondersteunend voor het project waar we nu
mee bezig zijn?
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Opdrachten 9
A. Doe de Broekzak-oefening
B. Investeer tijd en middelen in een aandachts- of
mindfulness-training
C. Verander de context waarin je vergadert, overlegt,
zoekt naar oplossingen voor problemen of zoekt naar
innoverende ideeën.
Verander de context niet één keer maar een paar maal.
Ga al spelend tewerk om te vinden welke omgeving
ideaal is voor voor welke opdracht.
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Francis:
Ziezo, we zijn aan het einde van onze gesprekken gekomen.
Ik geef je nog de laatste opdrachten mee.

Opdrachten na het lezen van dit boek
A. Noteer je leerwinst! Wat zijn je Aha’s, je inzichten, je
ontdekkingen en vondsten?
B. Waar kan je toepassen wat je hebt ontdekt bij het lezen
van dit boek? Hoe ga je dat doen?
Wie vraag je om je daar een beetje bij te steunen?
C. Welke inzichten die je reeds had, kan je verbinden met
de inzichten van dit boek?
Welke vaardigheden die je reeds bezit kan je
verbreden, uitbreiden of verdiepen met de
vaardigheden die hier ter sprake zijn gekomen?
D. Kijk naar de feiten en ervaringen waar je het op dit
ogenblik moeilijk mee hebt. Wat kan je leren uit het
feit dat ze zich nu voordoen? Wat is er verrassend
positief aan dat ze zich net nu aanbieden?
Hoe kan je genieten van wat er zich op dit moment
voordoet?
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10. Drie grondpatronen

Wat vooraf ging
We kunnen het leven op drie manieren be-leven
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Wat vooraf ging
Je leeft steeds en voortdurend met een ‘gekleurde bril’ op. Alles wat
je waarneemt, denkt en doet wordt gekleurd door je ‘bril’. De bril is
een metafoor en staat symbool voor: je uitgangspunten, je
paradigma’s, de dingen die je vanzelfsprekend vindt, je waarden, je
waarheden, je Waarheid, je overtuigingen, je geloof, je culturele
gewoonten.
… Stuk voor stuk zijn het gedachten en ideeën waar je een sterke
emotionele binding mee hebt. (p. 59)
Je bril bepaalt wat een ‘probleem’ voor jou betekent en wat jij denkt
dat dit betekent voor de anderen. De bril bepaalt hoe een ‘probleem’
er uit moet zien, wat een oplossing is en hoe die er uit moet zien. Je
bril zegt wanneer een probleem definitief is opgelost en wanneer het
duurzaam werd opgelost. (p. 61)
Nogmaals, een probleem creëren is een relationele zaak, het gaat er
om hoe jij je verhoudt tot wat er gebeurt of wat je verneemt en wie
jij beschouwt als de autoriteit om de gegevens te bevestigen als
‘feit’. …
Feiten zijn geen gegevens die je onbewogen vaststelt. Je doet er iets
mee op het ogenblik dat je ze registreert. Je neemt actief waar. Je
zoekt een verklaring, je geeft ze een bepaald gewicht en een waarde
en in veel gevallen ben je ook snel om ze een betekenis te geven. Dit
zijn allemaal verschillende acties.
Het is wat je doet met de gegevens dat er voor zorgt of je een
probleem maakt of niet en hoe groot of hoe dringend het probleem
voor jou dan is. (p.73)
Hoe we de gebeurtenissen waar we mee worden geconfronteerd
verklaren of interpreteren, beïnvloedt of we er een probleem van
maken of niet en indien ja, welk probleem het is en hoe groot het is.
(p.78)
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We kunnen het leven op drie manieren be-leven
Wat de meeste mensen niet weten is dat we over drie brillen
beschikken: een bril om dichtbij te zien, een om de zaken veraf
scherp te kunnen zien en een derde, speciale bril waarmee je in het
donker kunt zien.
De drie brillen zijn een metafoor (!) voor de drie grondpatronen van
waaruit we het leven be-leven: het lijnige grondpatroon, het
systemische patroon en het lemniscatische patroon.73
Elk van je drie grondpatronen houdt er een andere logica op na. Dit
versterkt de verschillende invullingen van wat ‘feiten’ zijn, wat een
’probleem’ is en wanneer iets als een ‘oplossing’ wordt gezien.
Ik gebruik de term ‘grondpatroon’ omdat op ieder moment elk van
de drie patronen alle aspecten van je leven verbindt, beïnvloedt en
stuurt. De dynamiek van de drie grondpatronen is dynamischinteractief-systemisch. Dit wil zeggen dat de patronen alle aspecten
van je leven beïnvloeden … én tegelijk geven alle aspecten vorm
aan de patronen … én dit alles samen vormt een systeem.
Een grondpatroon toont het verbindende én sturende levenselement
(niet ‘is’ want een grondpatroon is een proces, geen object!). Een
grondpatroon werkt verbindend en sturend maar niet dwingend.
Even kort iets meer over elk van deze grondpatronen.
Vanuit het lijnig grondpatroon ben je overtuigd dat de werkelijkheid is zoals je die nu ziet. Wat je ziet ‘is’ er, anders zag je het niet.
Dat is logisch, toch? Je ziet de wereld als opgebouwd uit vele
elementen en objecten die verbonden zijn via 'oorzaak en gevolg’.
Ieder object kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn
kenmerken, of beter, wat jij als zijn kenmerken ziet. Je kijkt naar de
dingen, je kijkt tegen de dingen aan want wat je waarneemt staat
volledig buiten jou. Jij en datgene wat je waarneemt zijn totaal
verschillend.
Jij en de ander hebben een unieke identiteit. Een mens is een wezen
73

Voor een uitgebreide tekst lees: De drie grondpatronen om je leven te be-leven
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met een ziel of een geest, een persoonlijkheid, een identiteit, een
uniek ‘ik’ of een Zelf.
We zijn allemaal opgegroeid met het lijnig grondpatroon. Het is de
basisvisie die de mens tienduizenden jaren geleden heeft ontwikkeld
om te kunnen overleven en die we nog steeds op deze manier
gebruiken: Wat is gevaarlijk, wat is veilig? Wie is vriend, wie is
vijand? Wat is goed, wat is slecht? Wat is oorzaak, wat is gevolg?
Wie deed dit en is bijgevolg schuldig? Wat leert ons de traditie? Wat
zeggen de ouderen?
Voor het lijnig grondpatroon is het eenvoudig:
‘feiten’ zijn de dingen die ik waarneem; een ‘probleem’ is een
moeilijkheid; wanneer ik de oorzaak vind en die wegneem, is het
probleem opgelost. Oplossingsgerichte regel: kijk naar je mogelijkheden om het anders te doen, wat werkte goed in het verleden?,
droom en verbeeld de toekomst wanneer je het anders zou doen,
verzamel alternatieve oplossingen en kies de weg die zo recht
mogelijk naar je doel leidt.
Vanuit het systemisch grondpatroon zie je dat een reeks waarnemingen een patroon vormen, dat ze onzichtbaar met elkaar
verbonden zijn en wel zo dat ze samen een geheel vormen, één
systeem. Met deze basishouding ga je op zoek naar vaststellingen
die zich herhalen, naar gegevens die patronen vormen. Je tracht het
systeem te zien die de fenomenen samen creëren en in stand houden.
Je ziet dat er vele oorzaken en vele gevolgen zijn, tegelijkertijd, die
elkaar op hetzelfde moment beïnvloeden. Ze ageren en reageren op
een specifieke manier in verbinding met elkaar. Dat kan een
oorzaak-gevolg verbinding zijn (een causaliteit), of een gelijktijdig
verschijnen (een correlatie) of een dynamische verbinding op dat
ogenblik zelf, enzovoort.
Je bent als mens weliswaar een onafhankelijk wezen én je bent
tegelijkertijd onderdeel van systemen. Je bent met alles verbonden
via de systemen waar jij deel van uitmaakt (familiesysteem,
ecologisch systeem, cultureel systeem, maatschappelijk systeem,
politiek systeem, …)
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‘Feiten’ zijn de afzonderlijke waarnemingen of gegevens én het
patroon dat ze vormen. Een systeem is een feit en een feit is een
systeem.
Een ‘probleem’ is een ‘storing’ in een systeem en los je op door een
element in de dynamiek van het systeem te veranderen. ‘Problemen’
oplossen betekent hier: de dynamiek volgen die de feiten tot een
systeem maakt en dan trachten die dynamiek te beïnvloeden.
Vanuit het lemniscatisch grondpatroon besef je dat al je waarnemingen en gedachten menselijk zijn en dus per definitie erg
beperkt. Je weet dat datgene wat de mens ‘werkelijkheid’ noemt, iets
is dat hij zelf creëert. Er bestaat voor een mens enkel de ‘menselijke
werkelijkheid’. Voor een olifant, een muis of een poes bestaat er een
andere werkelijkheid. Zij nemen andere zaken waar, in andere
verhoudingen, in andere verbanden. Een ‘onafhankelijke werkelijkheid’ buiten de mens kan geen mens vaststellen. Hoe de ‘werkelijkheid’ er uitziet wanneer geen enkel mens of levend wezen
waarneemt, is een absurde vraag.
Vanuit het lemniscatische perspectief weet je dat alles interafhankelijk en interactief verweven is. Bijvoorbeeld: hier aanwezig
zijn, iets waarnemen, dit ‘feiten’ noemen, dit binnen een
verklaringskader plaatsen, ze voor waar nemen én de context
waarbinnen je dit doet, … dit alles is zo met elkaar verbonden dat
deze acties elkaar doen verschijnen, het is één proces.
Je bent steeds binnenstaander (geen buitenstaander) met alles wat je
waarneemt want er is een interafhankelijke verbondenheid tussen
a) jij zoals je op dit moment aanwezig bent, b) datgene wat je
waarneemt, c) de actie van het waarnemen en hoe je waarneemt, d)
de waarnemingsorganen of waarnemingstechnieken die je inzet en
e) de context. Je bent voortdurend deel van de waarnemingsprocessen. ’Objecten’ buiten jou bestaan enkel wanneer je met een
lijnige blik naar het leven kijkt (wat ook erg nuttig is!).
Niets staat ‘stil’, niets ‘is’. Tegelijk is er geen begin, geen verloop en
geen einde. Niets ‘wordt’ omdat worden een verloop veronderstelt
en een richting en een doel en causale verbanden. ’Zijn’ en ‘worden’
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behoren niet tot dit denken. ‘Feiten’ zijn afspraken en geen
‘objectieve werkelijkheid’ ergens buiten de mens. De ‘objectieve
werkelijkheid’ is de ‘menselijke werkelijkheid’ zo objectief mogelijk
gemaakt door die mens.
’Problemen’ zijn louter menselijke creaties. Ze worden 'opgelost'
wanneer je de beschikbare gegevens anders ordent en benoemt of
wanneer je nieuwe gegevens creëert die samen een nieuwe
‘werkelijkheid' maken die dan als ‘juister’ of ‘verantwoorder' of
'ethischer' wordt ervaren én wordt aanvaard én voor ‘waar’ wordt
genomen. Vanuit een lemniscatisch perspectief bestaan er geen
problemen en evenmin oplossingen, je creëert ze via je interacties.
Oplossingsgerichte houding: stel de juiste vragen, die vragen die het
‘probleem’ helpen ontwikkelen tot een oplossing, dan zal datgene
wat jij doet alles in een nieuw evenwicht brengen binnen het geheel.
David:
Dit laatste perspectief klinkt me vreemd. Daar moet ik eens rustig
over nadenken. Kan je mij een concreet voorbeeld geven?
Francis:
Laat me een alledaags voorval vertellen.
Ik zit in de wagen en rij op autosnelweg X. Het is een heerlijk
zonnige dag. Ik ben op weg naar de kust. We zijn met zeer velen
tegelijk op dit moment, op déze plek, op dit deel van déze snelweg.
Daardoor vertraagt het verkeer en komt het tot stilstand. Op de radio
hoor ik het bericht “Op de autosnelweg X verliest u op dit ogenblik
meer dan een uur.” Hoezo ‘verliezen’? Vanuit welk perspectief
bekeken is zo’n bericht logisch? Voor wie betekent dit ‘verlies’?
Alleszins voor iemand die de rijtijd in zijn hoofd heeft vastgezet,
denk ik.
Ik hoef niet lang op een antwoord te wachten want drie auto’s voor
mij is de bestuurder uitgestapt. Hij is zichtbaar kwaad, erg kwaad.
Hij verliest … alleszins zijn geduld en zijn humeur. Mijn wagen
staat op de rechter rijstrook. Iemand achter mij tracht uit de file te
komen. Hij draait de wagen op de pechstrook om zo de afrit te
bereiken die niet zo heel ver meer af ligt. Pech op de pechstrook
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want binnen de kortste keren zit ook deze strook vast. Dubbele pech,
verderop staat politie die iedereen die op de pechstrook staat eerst
een boete geeft alvorens hen door te laten. Daar komt een
ziekenwagen aan! Ik zie dat op de linker rijstrook enkele mensen
zijn uitgestapt en drank en koekjes met elkaar delen. Die bekijken de
zaak helemaal anders en maken het gezellig. “Erg vervelend hé.”,
zegt een man die naast mijn wagen komt staan tegen mij, “Iedere
dag is het hier file. Ik neem het er bij. Vertragingen horen bij de
snelweg maar het blijft vervelend.” Hij heeft zelf niet door hoe
grappig de tegenstelling klinkt. “Dat is een positieve kijk,” antwoord
ik, “Ik sta zelf nooit in de file. Ik zie het zo, mijn wagen staat stil
maar ik niet. Ik zet mezelf niet in de file, dat vind ik een slecht idee.”
Ik krijg een verwonderde blik terug en een handgebaar dat duidelijk
aangeeft dat ik gek ben. Na twee uren wachten, mogen we verder
rijden. We rijden voorbij de plek die de ‘oorzaak’ is van de file: in
de berm liggen twee zeer zwaar beschadigde wagens, daarnaast
staan een ziekenwagen en een witte tent met verzorgers die in en uit
lopen. Iedereen rijdt erg traag langs de plek. Niet omdat we niet
sneller mogen rijden. Aan de andere kant van de autoweg groeide er
inmiddels een kijkfile.
Hoe je de situatie bekijkt en er op reageert, hangt af van het
grondpatroon waarmee je leeft.
Met het lijnig grondpatroon ga je ervan uit dat je tijd verliest bij een
file. Je wilt je verplaatsen van A naar B, liefst zo snel mogelijk, punt
aan de lijn. ‘Mobiliteit’ is in deze visie enkel een modus om je zo
rechtlijnig en zo snel mogelijk te verplaatsen tussen twee punten. Je
hebt je een doel vooropgesteld: een bepaalde bestemming bereiken
en op een bepaald tijdstip aankomen. Met een file dreigt dat je deze
laatste doelstelling niet haalt. Je vertrekt van een rechtlijnige
voorstelling van tijd én met de gedachte dat die ‘bezitbaar’ en
beheersbaar is. Wat je niet bezit kan je immers niet verliezen.
Wanneer je je druk maakt, geef je eigenlijk aan dat je de situatie
zoals die zich nú aandient niet aanvaardt. Een beetje vreemd is dat
want je kunt niet zomaar de werkelijkheid veranderen. De situatie
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zal niet wijzigen alleen maar omdat je dit niet prettig vindt. De
werkelijkheid verandert enkel wanneer jij ophoudt met te eisen dat
die is zoals jij denkt dat ze moet zijn. Wanneer je realistisch kijkt
naar de situatie kan je strategieën ontwikkelen om er anders mee om
te gaan.
Met het systemisch grondpatroon zie je files als onderdeel van het
verkeerssysteem binnen een maatschappelijk systeem. Je ervaart op
ieder moment dat er diverse systemen samenwerken: de andere
automobilisten, het patroon van straten-wegen-bebouwing, de
verkeersregels, de verkeerslichten, de autowegen, enzovoort. Je
maakt je minder druk want je aanvaardt dat files deel zijn van het
systeem, op dat stuk van de autoweg, op dat tijdstip van de dag. Je
vindt het nog steeds onaangenaam maar je legt je neer bij de situatie.
Je kunt immers niets doen aan de toestand. Je verandert niets aan je
uiterlijk gedrag en dus evenmin aan je aandeel in het verkeerssysteem. Je wilt wel meepraten over maatregelen die het systeem
kunnen veranderen maar je loopt aan tegen het gegeven dat de
verkeerssituatie een kluwen is van diverse machts- en beïnvloedingssystemen. Wie kan door het bos nog de bomen zien? Dat is
toch iets voor de overheid! Dus de situatie zal zich blijven herhalen.
Met het lemniscatisch grondpatroon weet je dat wanneer je met de
wagen rijdt jij een actief aandeel hebt in het verkeerssysteem én van
het file-systeem! Zonder jou in de wagen zijn er geen files! … voor
jou. Wanneer jij niet rijdt vergroot je tevens de kans dat er minder
files zijn voor de anderen. Belangrijk is dat je verantwoordelijkheid
neemt voor je aandeel in het verkeer. Dan pas kan je helder
formuleren wat jouw ‘probleem’ is met de files en vragen stellen bij
je gedrag en je keuzes. Met dit patroon beleef je ieder moment als
“Ik ben waar ik ben, ik ben hier als effect van eigen keuzes”. Je weet
dat er er geen ‘als ik maar’ bestaat, en er alleen een ‘ginder’ en een
‘later’ bestaat in je hoofd, in je voorstellingsvermogen. Je leert om
gebruik te maken van files en ‘dode’ momenten om te genieten (van
de stilte, van de anderen, van een gesprek, van muziek, van de
aanwezigheid van ‘natuur’, …)
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Je ‘bezit’ geen tijd, ‘tijd’ is een begrip dat je zelf invult. Jij bepaalt
hoeveel tijd je geeft aan een activiteit. Indien de hoeveelheid tijd die
nodig is voor een activiteit verschilt van wat jij hebt gedacht en
toegekend, kan je kiezen om daar een probleem van te maken of je
kunt er ook gewoon meer tijd aan toekennen. Daarom hoef je vanuit
het lemniscatisch perspectief geen ‘geduld te hebben’. Geduld hebben
is voor ongeduldige mensen. Er is geen vastgelegde tijd. Tijd is een
van de vele afspraken. Dit is geen filosofische kwestie maar een zaak
van gezond verstand, erg concreet en praktisch.

Vanuit het lemniscatisch grondpatroon weet je dat het benoemen
van situaties je innerlijk en je uiterlijk gedrag bepaalt. Wanneer je
iets een ‘file’ noemt, ga je je daar naar gedragen. Er bestaat evenwel
geen file! Jij noemt het alleen zo. Het is niet omdat anderen de
situatie een file noemen dat jij dat voor jezelf ook moet doen. Geef
de situatie een andere naam en je gaat je anders voelen en anders
gedragen. Je kunt ook hier weer het Woordenspel spelen en dertig
andere woorden vinden als alternatief voor ‘file’.74
Dus, je neemt je verantwoordelijkheid en je stelt jouw brandende
vraag, op dát moment én pakt die aan. Daarmee los je jouw
probleem op. Dat anderen dat niet doen en dat er files zullen blijven
is een gegeven waarvan je kunt kiezen om je daarover te ergeren of
daar een nieuw probleem van te maken of alles te laten rusten want
je prioriteiten liggen elders. Je kunt niet van alle lastige situaties die
je ontmoet een probleem maken.
Dit verhaal van de drie grondpatronen kan je toepassen op iedere
situatie waar je tegenaan loopt. Ik geef toe, het lemniscatisch
grondpatroon komt velen vreemd over.
Misschien helpen de volgende vragen jullie om gevoel te krijgen
van de diverse perspectieven van waaruit je naar erg lastige situaties
kunt kijken, in dit geval naar de files en het gedrag in het verkeer.

-

Wat kenmerkt de file-situatie zoals ik die zie en beleef?
Hoe komen de vele dodelijke slachtoffers op de weg (zowel
autobestuurders, fietsers als voetgangers)?
Wat zijn ‘oorzaken’ en wat zijn ‘gevolgen’?

74

Ga even terug naar p.43

-
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-

Wat zijn de maatschappelijke kenmerken die maken dat we een
verkeerssituatie hebben zoals die zich vandaag toont?
Welke samenhangen of patronen kan je vastgestellen?
Wat zijn de effecten op lange termijn?
Wie is de ‘eigenaar’ van de file?
Wie is verantwoordelijk, waarvoor?
Wie moet de files oplossen? Van wie verwacht jij een actie?
Wat dwingt om hier iets aan te doen?
Wie heeft er belang bij het oplossen van de files? Welk?
Wie heeft er belang bij dat de files blijven? Welk belang?
Wie bepaalt wat een ‘degelijke oplossing’ is?
Wie en wat hoort allemaal bij een ‘oplossing’? Wie niet?
Wat is het ergste dat kan gebeuren wanneer we (nog) een jaar
niets doen aan de file-situatie?
Wat is het ergste dat kan gebeuren wanneer ik (nog) een jaar niets
doe?

Het is heel makkelijk om te praten over een ‘probleem’ zonder jezelf
daarbij in te sluiten als actieve betrokkene. Zo wordt er gejammerd
en geklaagd op de eerste oever van de Blauwe Rivier.
Vraag eens aan mensen die sterk betrokken zijn bij de verkeerssituatie hoe zij de vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld aan ouders
van verongelukte kinderen. Welke werkvraag stellen zij? Welke
vraag willen zij beantwoord zien?
-

In welke mate vind ik het normaal of vanzelfsprekend dat er
dodelijke slachtoffers vallen in het verkeer?
Voor welke oplossingen, beslissingen en effecten neem ik mee de
verantwoordelijkheid?
Welke brandende vraag stel ik zelf bij de file-saga?

Beantwoord bovenstaande drie vragen driemaal, telkens vanuit een
andere grondpatroon. Bekijk het eerst vanuit een lijnig perspectief,
dan vanuit een systemisch perspectief en tenslotte vanuit het
lemniscatisch grondpatroon. Welke antwoorden geef je?

- 198 -

Peggy:
Daar word ik stil van. Dit zijn voor mij best confronterende vragen.
Vooral wanneer ik die verplaats van de verkeerssituatie naar mijn
werksituatie en de spanningen die daar soms ontstaan wanneer we
onvoldoende en op tijd de vooropgestelde resultaten bereiken of
zelfs ronduit negatieve resultaten boeken.
David:
Francis, je zei dat je soms vanuit het lemniscatisch perspectief kijkt?
Dus jij bekijkt de zaken niet altijd vanuit hetzelfde grondpatroon?
Francis:
Nee, helemaal niet. Ik kies vanuit welk perspectief ik kijk in functie
van de situatie, de feiten die ik in eerste instantie waarneem, de
verbinding die ik voel met de betrokkenen en mijn intenties. Ik kijk
en denk en handelt steeds met mijn gekleurde bril, maar ik kan in
iedere situatie kiezen vanuit welk perspectief ik de zaken bekijk. Nu
ja ‘kiezen’ is misschien voor de meesten onder ons niet het juiste
woord. We worden allemaal geboren, opgevoed en opgeleid met het
lijnig grondpatroon alsof dat het enige levensperspectief is.
Er zijn evenwel hoe langer hoe meer mogelijkheden om te leren het
systemisch perspectief te gebruiken. Het hoort meer en meer bij de
geest van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het aanleren en
leren van het lemniscatisch grondpatroon verloopt echter zeer traag
voornamelijk omdat het voorlopig enkel wordt aangeleerd via de
Tao en de Zen.75
Wanneer je flexibel denkt, laat je toe dat je nu eens de zaken met
vanuit een lijnig perspectief bekijkt, dan weer met vanuit een
systemisch perspectief en een ander moment even het lemniscatische
perspectief te raadplegen. Op belangrijke momenten en bij
belangrijke ‘problemen’ is het aangewezen om bewust het perspectief te wijzigen en de zaken op drie manieren te bekijken.

75

Het lemniscatisch grondpatroon kreeg formeel vorm via personen als Siddhartha
Gautama (India 6e eeuw BCE) die zich later Boeddha noemde, Zhuang Zi (China 4e
eeuw BCE) de grote taoïst en Nāgārjuna (India 2e eeuw CE) de filosoof van De Weg
van het Midden.
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Peggy:
Ik heb het begrepen, dan kan ik diverse soorten feiten, problemen en
oplossingen zien. Ik bekijk de ‘werkelijkheid’ dan vanuit verschillende perspectieven: van dichtbij met het lijnige of vanop een
afstandje vanuit het systemische of vanuit een zeer ruim perspectief
met het lemniscatische. Kijk ik vanuit elk perspectief naar om het
even welke situatie waar ik tegenaan loop, dan ga ik andere vragen
stellen en andere oplos-wegen vinden.
Francis:
Ja, zo dien je je het bestaan en het gebruik van de grondpatronen
concreet voor te stellen.
Peggy:
Waar kan ik meer lezen over de drie grondpatronen en hoe heb jij
die ontdekt?
Francis:
Op mijn website staat een tekst: Drie grondpatronen om je leven te
be-leven en over de bronnen lees je in De bronnen van de Drie
Grondpatronen en het Vragenkompas.
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Bijlagen

A. Tien aspecten van een oplossingsgerichte

levenshouding
B. Tweehonderd alternatieve woorden voor ’probleem’
C. Waar heb ik behoefte aan? Vijfenzeventig behoeften
D. Tien vaardigheden om in je ‘eigen kracht’ te komen
E. Twaalf kwaliteiten van een scherp geformuleerde

brandende vraag
F. Acht kenmerken van een oplossingsgerichte en

krachtgerichte aanpak
G. Waarderend kijken naar ‘problemen’
H. Verander je context - Voorbeelden
I.

Vraagverkenning

J. Werkblad

- 201 -

A - Tien aspecten van een oplossingsgerichte
levenshouding (p.33)
1. Op eigen kracht ben je als baby recht gekropen en heb je je

eerste stappen gezet.
Je hebt jezelf leren lopen! Niemand deed het voor jou. Je deed
het alleen en op je eigen tempo. Die kracht heb je nog steeds!
Hoeveel hulp je ook krijgt, je kunt nog steeds op eigen kracht
recht komen en stappen zetten. Je zult nog vaak vallen en je kunt
telkens terug recht kruipen. Voel de kracht, heb er aandacht voor.
Geniet van het terug recht komen. Het leven bestaat uit vele
kleine overwinningen op jezelf en iedere overwinning verdient
aandacht en waardering. Je bent veerkrachtig!
2. Waarderen geeft voedsel en doet groeien.

Waarderen is krachtvoer voor een mens. Waarderen is emotioneel voedsel, sociaal, relationeel en intellectueel voedsel. Dit
geldt zowel voor het waarderen van anderen als voor het
waarderen van jezelf. Dit laatste vergeten we al te gemakkelijk.
Kijk eens in de spiegel en zeg: “Ik ben de moeite waard.” Hoe
voelt dat? Onwennig? Geef jezelf regelmatig een compliment en
een geschenkje.
3. Je bent de enige ervaringsdeskundige van jouw leven.

Er werden reeds honderden theorieën en therapieën uitgewerkt
en duizenden adviezen gegeven. Vaak echter vergeet je dat jij de
enige persoon bent die jouw ervaringen ervaart. Je kunt deze
ervaringen gebruiken om te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Het louter ervaren is te beperkt. Wat je meer nodig hebt:
leren waarnemen, afstand nemen, reflecteren, herkennen van
samenhangen en patronen. Iedereen kan dat leren. Enkel jij kunt
de ervaringsdeskundige van jouw leven worden. Niemand kan
voelen wat jij voelt. Als ervaringsdeskundige kan je mensen
steunen die met jou een gedeelde vraag hebben.76
76

Zie p.159: Een gedeelde werkvraag?
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4. Zelfredzaamheid werkt het krachtigst samen met

anderen.
Zelfredzaamheid betekent dat je je eigen leider bent, dat je voelt
dat je de leiding hebt en het overzicht houdt van de situatie. Het
betekent echter niet dat je alles op je eentje moet ontdekken en
uitwerken. Je kunt en mag beroep doen op anderen. Stel vragen,
delegeer taken, reflecteer samen met anderen, ontvang het
schouderklopje, vraag hulp, wissel een knuffel uit. Zelfredzaamheid betekent dat je weet wat je zelf kunt, dat je weet wat je
vandaag nog niet kunt, dat je de verantwoordelijkheid op je
neemt van je leven en dat je hulp vraagt waar het nodig is als
leider van je eigen leven.
5. We leren zeer veel via obstakels, weerstanden en fouten.

Wie heeft niet de ervaring dat een pijnlijk moment tegelijk een
sterk leermoment betekent? Je ziet het zo niet op het moment
zelf maar een tijdje later merk je wat het obstakel jou gegeven
heeft. Je wordt maar sterk door te oefenen aan een weerstand.
Daarnaast zijn we ons te weinig bewust dat geen enkele
oplossing het opduiken van nieuwe obstakels in het leven stopt.
Wie krachtgericht leeft, weet dat je iedere dag een oefening
aangeboden krijgt, soms klein, soms groot. Neem ze aan! Wees
dankbaar voor de weerstanden die je ontmoet.
6. Verandering is de regel, alles verandert voortdurend.

Je kunt proberen het leven in te delen in fasen. Je kunt schema’s
en kaders en typologieën hanteren zodat alles past binnen een
plaatje of een aantal vakjes die je kunt overzien. Je kunt een
theorie, een levensvisie of een geloof als steun nemen. Je kunt
zoveel mogelijk gegevens verzamelen en bijhouden om situaties
onder controle te houden. En toch, toch zal er zich weer iets
voordoen dat er aan ontsnapt. Misschien zal je een overtuiging
moeten bijstellen. Gebruik een eenvoudig kader maar hoed je
voor de gedachte dat je hiermee de werkelijkheid kunt vangen en
dat je alles onder controle hebt! Ga constructief om met de ups
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en downs die nu eenmaal bij het leven horen. Bekijk het leven
als een uitnodiging naar groei. Het leven is geen ‘strijd om te
overleven’, geen ‘strijd van de bekwaamste’. Dat was het
honderdduizend jaar misschien. Het leven is een spel, voor
sommigen een mysterie, een grap misschien. In ieder geval staat
het nooit stil en doen er zich regelmatig ‘vreemde’ situaties voor.
7. In alle ontwikkelingen gaat het steeds om het transformeren

van bestaande elementen en bestaande energie.
Wanneer een zaadje uitgroeit tot een volwaardige plant werd
geen nieuwe materie gevormd zomaar uit het niets. De plant
heeft bestaande energie en materie omgevormd tot cellen.
Transformeren betekent: verbinden, vergroten, versterken,
uitbreiden en omvormen van bestaande gegevens en energie. Dit
gebeurt in jou en tussen jou en andere mensen, andere dieren en
natuurelementen. Kijk eens goed met wie en met wat je allemaal
verbonden bent. Geniet van de verbindingen. Je bent een wezenin-verbinding! Leren, groeien, oplossen, veranderen, enz.
gebeurt steeds via verbindingen met mensen, andere dieren en
natuurelementen die zorgen voor transformatie, omvorming en
omzetting van energie. Maak gebruik van wat er allemaal
aanwezig is in jouw context en zet het om in een constructief
element voor jouw leven.
8. Verbinding hebben betekent betrokken zijn.

Zowel de obstakels of de ‘problemen’ als de oplossingen maken
deel uit van de gemeenschap waarin je leeft; jij en je context. Er
zijn systemen of cirkels van mensen om je heen, de cirkel van
privé relaties, de cirkel van sociale relaties en de cirkel van
professionele relaties. In welke mate voel je je betrokken bij die
groepen of de gemeenschap? Hoe toon je dat?
Bij het formuleren van een probleem zijn steeds anderen
betrokken. Zij zijn het ook die je kunnen helpen bij het zoeken,
het vinden en het uitvoeren van je duurzame oplossing.
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9. Met een zorgvuldige en verbindende communicatie bereik je

meer. Communiceer ‘in het midden’. 77
Leer om de rijkdom van de vele talen te ontginnen en in te
zetten. Je associeert het begrip ‘taal’ wellicht met ‘woordentaal’,
een verbale taal. Er zijn echter zeer vele talen, verbale en nonverbale talen, rationele en artistieke talen, eenvoudige en
ingewikkelde talen, persoonlijke en cultuur-gebonden talen. En
al die talen kan je slordig inzetten of zorgvuldig of nauwkeurig.
Wil je verder kunnen kijken, dieper kunnen waarnemen,
helderder kunnen denken … dan dien je minstens zorgvuldig om
te gaan met je talen.
Om problemen op te lossen heb je meer nodig dan je dagelijks
taaltje. Wil je sterk worden in het aanpakken van diverse soorten
vragen? Leer dan meer talen, niet alleen woordentalen. Je hoeft
daarvoor hoegenaamd geen ‘kunstenaar’ te zijn.78
10. Je hebt soms niet en soms wel formele hulp nodig om je

probleem op te lossen.
Overweeg om een afspraak te maken met een leermaatje,79
iemand die samen met jou je leerweg loopt. Soms echter is
professionele hulp aangewezen. Op wie doe je beroep? Je komt
verschillende soorten experts tegen. Mensen die beweren dat zij
het best geschikt zijn om jouw probleem te helpen oplossen: een
mentor, een coach, een sociaal werker, een hulpverlener, een
therapeut, een psycholoog. Zij stellen zich vaak op als een gids,
als een expert die je bij de hand neemt en je veilig door het
problemen-landschap zal loodsen. Heb je dat wel nodig? Soms
stelt een van hen zich op als een Pathfinder. Zij geeft je geen
oplossingen maar zij is wel knap in het zodanig begeleiden dat je
zelf wegen vindt naar een oplossing, op je eigen tempo, vanuit je
eigen kracht. Heb je dit liever?
Vraag naar de helper die bij jou past op dit ogenblik.

Lees meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?
Lees meer in: Talen en taalgebruik en kijk eens op de pagina ‘Meertalig’ op mijn site
79 Lees meer in: Leerrijker worden kán!
77
78
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B - Tweehonderd alternatieve woorden voor
’probleem’ (p.45)
Wil je de kern van de zaak vatten, kies dan in je communicatie het
gepaste woord en gebruik niet zonder nadenken of op een vage
manier het woord ‘probleem’.
Ga terug naar het gevoel bij de situatie dat aan de basis ligt van wat
jij toen als een probleem hebt ervaren (of beter, wat jij een
‘probleem’ noemde/noemt). Ga in je herinnering terug naar dat
moment. Wees je bewust dat dit voorbij is, nu is het een herinnering.
Ook het gevoel van toen is een herinnering.
Ga na welk gevoel je nú hebt op het ogenblik dat je terugblikt (dat is
anders dan je gevoel toen), kies vervolgens het juiste woord voor je
gevoel nú. Het probleem doet zich immers nú voor, niet meer in het
verleden!
-

Welke gevoelens kwamen onmiddellijk in jou op toen de ‘feiten’
zich voordeden?
Welke gevoelens komen er op wanneer je die situatie terug voor
ogen neemt?
Welke gevoelens komen er nu in je op bij het terugblikken?

Het is essentieel om een onderscheid te maken tussen
a) de gevoelens op het moment van het gebeuren zoals je die
vandaag herinnert,
b) de gevoelens die je hebt tijdens het er op terugblikken
c) je gevoelens hier en nu.
Hierbij een lijst met tweehonderd woorden, synoniemen, associaties, tegenstellingen of gekke invallen. Ze staan bewust in een
willekeurige volgorde.
Welke woorden passen bij mijn gevoel nu?
Duid drie tot vijf woorden aan die passen bij hoe jij je nu voelt.
Ieder woord roept andere associaties op, andere beelden en andere
wegen naar ‘oplossingen’.
Kies dan het gepaste woord op dít moment.
-
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“Deze situatie voelt voor mij nú aan als …”
“Het gedrag van de ander voelt voor mij nú aan als …”
“Waar ik tegenaan loop voelt voor mij nú aan als … (één van de
woorden uit onderstaande lijst)”
Het doel van deze oefening is helderheid te creëren over wat er in
jou omgaat. Het helpt je aandacht te hebben voor je lichaam en je
gevoelens. Je kijkt naar datgene wat jij je herinnert en wat het met
jou doet. Je komt dichter bij jezelf.
Het gaat niet om jouw oordeel over datgene waar je mee wordt
geconfronteerd! Het is al helemaal niet de bedoeling om over te
stappen op eufemistisch taalgebruik en met een ander woord het
pijnpunt te vermijden. Net het tegendeel is het doel: durf het
pijnpunt onder ogen te zien.
Het resultaat van deze eenvoudige oefening is
✓ dat je langer stilstaat bij wat er echt in je omgaat en dat je dichter
bij jezelf komt
✓ dat het echte pijnpunt helderder wordt
✓ dat je je oordeel gaat nuanceren
✓ dat je andere wegen ziet om de situatie aan te pakken
Het woord dat je kiest, helpt je om de situatie in de juiste richting te
laten ontwikkelen tot een oplossing.
De volgende maal dat je het woord ‘probleem’ wilt gebruiken, hou
dan even halt en bekijk deze lijst.
Zeg dan: “Dit ervaar ik als een … (één van de woorden uit
onderstaande lijst) want …”
Je kunt de zin nog intenser maken door een bijvoeglijk naamwoord
te voegen bij het woord dat je kiest.
Bv: “Dit ervaar ik vandaag als een vlijmscherpe dreiging … want
…”, “Dit ervaar ik vandaag als een adembenemend avontuur …
want …”
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provocatie
uitnodiging
gelegenheid
dwang
claim
eis
confrontatie
protest
demonstratie
intimidatie
dialoog
open deur
moeilijkheid
incentive
verleiding
aanzet
keuze
aanmoediging
verwondering
herademing
verfrissing
overweging
ontmoeting
uitgestoken hand
duw in de rug
schouderklopje
tunnel
gebroken brug
beklemming
kans
mogelijkheid
ruimte
open venster
doorgang

afsluiting
ingang
obstakel
hindernis
kruispunt
begrenzing
beperking
verzoek
test
bedreiging
ultimatum
discussiepunt
misverstand
vervelende zaak
pijnlijke zaak
onderdrukking
onrecht
rechtvaardiging
motivatie
stimulans
ontmoediging
katalysator
excuus
tegenwerping
doelstelling
leerpunt
aandachtspunt
nieuwe start
wegwijzer
verboden pad
wedstrijd
oneerlijk spel
belemmering
ongemak
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dilemma
drama
oordeel
hinderlijke zaak
oponthoud
stap op de plaats
verstopping
breuk
scheiding
tegenstelling
keerpunt
onverwachte grens
spiegelbeeld
grote zorg
houdt me wakker
oproep
ergernis
prikkeling
prik
gevecht
spiegel
vloedgolf
orkaan
botsing
aanranding
terugslag
ziekte
frustratie
omleiding
uitweg
blokkade
hoge muur
afgesloten stuk
leegte

opgave
paradox
tragedie
drijfzand
gekluisterd
ontgoocheling
onderbreking
ramp
overweldiging
aanval
virus
uitbarsting
uitdaging
opportuniteit
geschenk
gevangenis
gesloten doorgang
transitie
overgang
dwingende vraag
nachtmerrie
kloof
drempel
Rubicon
verrassing
crisis
gemis
epidemie
verduistering
onoverbrugbaar
slag in het gezicht
steek in de rug
diep verdriet
vernauwing
verraad

vraag
lastige opdracht
pijnpunt
verlamd
onmogelijkheid
gevaar
dreigement
opening
verstikking
eindpunt
waagstuk
hobbel
bedreiging
avontuur
once in a lifetime
nu of nooit
beangstigend
risico
teleurstelling
dringende vraag
ijskoud bericht
oefening
veroordeling
ontkenning
harde noot
vraagstuk
doodlopend stuk
dreiging
twijfel (sterke)
hartepijn
schuld
gefaald zijn
verwarring
onzekerheid
uitstel
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leugen
vlucht
moeras
onmacht
flauwe grap
gesloten deur
slag op het hoofd
onverwacht geluk
oorlogsverklaring
kwetsuur
groeischeut
beschutting
toelating
nuttig advies
pijnlijke vraag
zooitje
miscommunicatie
gepruts
gemiste connectie
blunder
foute interpretatie
grove nalatigheid
domme zet
blikseminslag
ravijn
opklaring
verbijstering
failliet
schok
valkuil
tegenstrijdig
duister
zeer verdacht
vastgebonden
onderzoeksvraag

C - Waar heb ik behoefte aan?
Vijfenzeventig behoeften (p.51)
Onder het gevoel dat je iets niet wilt, iets wilt stoppen, veranderen,
wijzigen, oplossen of aanpakken, zit een behoefte wat je dan wél
nodig hebt. Je behoefte is je diepste verlangen nu, dat wat je echt
graag zou willen dat er gebeurt nu of dat je bezit nu.
Je behoefte herkennen en erkennen is de gerichte stap naar het
efficiënter aanpakken van datgene wat je anders wilt.
-

Naar welke behoefte wijst het woord dat ik heb gekozen om mijn
gevoel uit te drukken? (zie bijlage B)
Naar welke behoefte verwijzen mijn gevoelens? Wat heb ik nodig
om met die gevoelens te kunnen omgaan?
Waar heb ik nu dringend behoefte aan?

Druk je behoefte zo concreet mogelijk uit in een zin: “Ik heb nu
behoefte aan … (een van de woorden uit de lijst) door of aan of met
… (de naam van een persoon), op volgend moment: … (concreet
moment). Maak alle aspecten van de zin zo concreet mogelijk.
Behoeften kunnen worden ingedeeld in een aantal categorieën, bv.
in de basisbehoeften volgens Marshall Rosenberg: autonomie,
vieren & rouwen, spel, integriteit, welzijn, onderlinge afhankelijkheid, fysieke behoefte.80Alles kan worden teruggebracht tot een
beperkt aantal woorden, bv. behoefte aan prestatie, behoefte aan
macht en behoefte aan verbinding.81
Ik heb er voor gekozen om de behoeften concreet te verwoorden en
geen indeling te maken. Ze staan lukraak in de lijst zodat je enkel
overweegt wat je voelt, niet wat je denkt dat je behoefte zou zijn.

Rosenberg Marshall B., Geweldloze communicatie, UitgeverijLemniscaat, Rotterdam
2011
81 McClelland, D., Human motivation 1985
80
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Ik heb behoefte aan …
begrepen worden
verbindingen leggen
erbij horen
samen zijn
even erg nabij zijn
aangeraakt worden
een knuffel
intimiteit beleven
eens zalig vrijen
durven een steuntje te
vragen
een steuntje krijgen
beschermd worden
beschutting ervaren
een advies krijgen
alleen zijn en rust
een diepe ontspanning
gezien worden in mijn goede
bedoelingen
een gezond leefmilieu
geaccepteerd worden zoals
ik ben, zoals ik doe
dansen
feest vieren
leven voelen overal in mijn
lichaam
een stevige wandeling
een tocht in de natuur
een avontuurlijke reis
een grens verleggen
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iets aanbieden dat past bij
iemand
iemand blij maken
stilte
mediteren, yoga
flink wat energie verzetten
stevig sporten
verrast worden
een Aha!-moment beleven
op ontdekking gaan
iets verkennen
controle loslaten
scoren! punten halen!
resultaat boeken!
winnen!
mij bij iemand thuis voelen
bij iemand ‘thuis’ komen
gewaardeerd worden
iemand zegt “Dank je” tegen
mij
uitgedaagd worden
geconfronteerd worden
het nu niet hoeven te weten
geen antwoord moeten
geven
ruimte om te twijfelen
verdriet kunnen uiten
tijd krijgen om te rouwen
beschermd worden
mij veilig en beschut voelen
samen lachen

mij sterk en onafhankelijk
voelen
elkaar verhalen vertellen
mij creatief uitdrukken
schrijven (gedichten,
gedachtenboek)
met iemand samenwerken
een betekenisvolle bijdrage
leveren
een idee uitwerken
een raadsel oplossen
gekend worden wanneer ik
de competentie heb
gerespecteerd worden
erkenning krijgen
spelen
iets aanleren

dat men echt naar mij
luistert
een diepgaand gesprek
een ware dialoog
een authentiek contact
een veilige toekomst voor
mijn kinderen
de natuur ruiken
zorg dragen voor dieren
mij kunstzinnig uitdrukken
mijn doelen helder krijgen
eens hartelijk lachen
de rust verstoren
vrij zijn
me laten verwennen
voor iemand zorgen
me onderdompelen in de
muziek waar ik van hou
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D - Tien vaardigheden om in je ‘eigen
kracht’ te komen (p.105)
1. Verbindingen leggen met mensen

Wie verbonden is met anderen kan meer aan in het leven. Leer
diverse soorten verbindingen te leggen. Wees niet afhankelijk
van één vorm van verbinding. Ga verschillende soorten aan:
familiale, vriendschappelijke, intieme, zakelijke, intellectuele,
emotionele, vluchtige, tijdelijke, ‘eeuwige’. Verruim je begrip
‘vrienden’.
Iedere soort verbinding heeft zijn eigen kenmerken en
kwaliteiten en zijn belang. De soorten verbindingen kan je leren
onderscheiden. De feedback die je kunt vragen en krijgen, zal in
iedere verbinding anders zijn.
2. De zaken vanaf een afstandje bekijken

Stop met het voortdurend herhalen van de feiten of de waarnemingen. (Dat heet ‘klagen’) Wat vaak een obstakel vormt om
een oplossing te vinden, is dat we er te dicht op zitten. We
voelen ons dermate verbonden (gebonden?) met een persoon of
een situatie, het grijpt ons dermate emotioneel aan dat we
moeilijk afstand kunnen nemen. Wanneer we er met onze neus
bovenop zitten, kunnen we geen realistisch beeld vormen van de
situatie.
Kijk rond je heen en zie hoe anderen worstelen om hun doelen te
bereiken. Neem jezelf iets minder ernstig.
Schrijven, tekenen, een collage maken, een filmpje, … het zijn
middelen om de zaken op een afstandje te zetten, letterlijk.
Daardoor kan je de zaken rustiger bekijken.
3. Wanneer noodzakelijk, loslaten wat je bezit en wat je hou-

vast geeft
Loslaten zonder de zekerheid te hebben daarna terug iets in
handen te krijgen. Dit is best erg lastig, ik weet het. We hebben
de neiging om de externe elementen die ons zekerheid geven
stevig vast te houden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan: een relatie,
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een bepaald inkomen, een job, het comfort van een auto, een
status, een voorwerp met een geschiedenis. De weg tussen je
situatie vandaag en de vervulling van een miskende doch reële
behoefte start met het loslaten van datgene wat je doet zeggen
“Ja maar, dit kan ik niet zomaar loslaten, het andere kan ik niet
zomaar krijgen, want …”.
4. Je gevoelens aanvaarden zonder ze te koesteren

Je uit je gevoelens wél en je deelt ze met vrienden. Je bewaart ze
echter niet in een doosje of in een vitrinekastje. Het herkennen
van gevoelens en er over praten is één stap. Hoe staat het met het
erkennen en aanvaarden van gevoelens? Daar gaat het om. Het
is niet omdat je veel praat over gevoelens dat je ze helemaal, ten
volle aanvaardt.
Slechts wanneer je je gevoelens aanvaardt en de onderliggende
behoeften erkent, vormen ze geen belemmering meer. Integendeel, ze zullen jouw kracht vergroten en je helpen vlotter te
werken aan een oplossing.
5. Zoveel mogelijk oordelen terughouden

Oordelen over jezelf en over anderen doen we ‘spontaan’. Toch
kunnen het obstakels zijn op je weg naar inzicht. Tevens
belemmeren ze het zicht op mogelijke alternatieve oplossingen.
Oordelen genereren negatieve energie in jou. Je kijkt dan veeleer
de kant uit van wat je niét wilt. Draai je 180 graden om en zie
wat je wél wilt. Wanneer voel je energie en passie? Hoe ziet de
situatie er uit wanneer je hebt wat je wél wilt?
6. Positieve verbeelding.

Wanneer je de situatie die je graag wilt, kunt visualiseren,
inbeelden, voorstellen of uitbeelden, versterk je je kracht. Een
aantrekkelijk beeld geeft je zin om er aan te beginnen. Telkens er
een doemscenario dreigt, zet je het om naar een aantrekkelijk
beeld, naar een wens-scenario. Je werpt misschien op dat een
positief beeld een fantasie is, iets dat nog geen realiteit voorstelt.
Dat is waar, maar dat is evenzo het geval voor ieder doemscenario. Dat is ook maar een beeld, een voorstelling, een voor- 214 -

onderstelling. Het is een beeld dat verlammend werkt. Een wensscenario hoeft niet onrealistisch te zijn, ook al speelt het zich af
aan de horizon en heb je nog een lange weg te gaan. Hecht meer
waarde aan een wens-scenario dan aan een doemscenario.
7. Diverse uitdrukkingsmiddelen gebruiken

Je hoeft geen kunstenaar te worden of naar een academie te gaan
om te leren je veelzijdiger uit te drukken. Kijk nauwkeuriger
naar wat je reeds doet of al gedaan hebt!
Zing je nu en dan eens onder de douche? Noteer je wel eens op
een kaartje een uitspraak die je treft? Schrijf je wel eens een
rijmpje of een gedichtje op? Help je kinderen met tekenen of
kleuren? Vertel je verhaaltjes aan kinderen? Hou je van een
gezelschapsspel? Raap je iets op dat jou raakt wanneer je in de
natuur wandelt? Imiteer je wel eens je vriend of partner wanneer
je hem iets duidelijk wil maken? (“Zo deed je dat!”) Speel je met
kinderen in een speeltuin? Verzamel je mooie prenten? Maak je
wel eens een plakwerk, een eenvoudige collage? Dans je
wanneer er niemand in de buurt is? Zet je bewust bepaalde
muziek op wanneer je je erg blij of erg verdrietig voelt?
Dit zijn allemaal leuke wegen waarin je je kunt uitdrukken. Je
kunt ze aanpassen en aanwenden om de situatie zoals je die in de
toekomst wilt zien veranderen helderder voor ogen te toveren.
Hou het eenvoudig, prettig, speels. Zoek geen grootse kunst.
Hoe krachtig wil je morgen zijn? Wat doe je dan? Waartoe ben je
dan in staat? Welk effect heb je dan op anderen? Hoe zou je dat
uitbeelden? Welk liedje past er bij het beeld dat je voor ogen
komt? Welke zanger heeft er over gezongen? Welk schilderij
krijg je voor ogen?
8. Aandachtzaam te werk gaan in kleine dingen

Ik vertaal het woord mindful met ‘aandachtzaam’. Je hoeft niet
op een meditatiekussen te zitten om aandachtzaam te zijn. Bij
iedere activiteit kan je af en toe even halt houden en de
reflectievraag stellen “Wat ben ik nu aan het doen? Geniet ik er
van?”, “Hoe kan ik hier meer plezier uit halen?”, “Wat wordt me
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nu aangeboden?”, “Wat doet het mij? Waar raakt het mij?”, “Wat
haal ik er uit dat me sterk maakt?”
Aandachtzaam leven is genietend leven, genieten van kleine en
eenvoudige dingen. Je ontwikkelt je ‘kracht’ niet door zware
oefeningen, wel door regelmatig kleine oefeningen, momenten
van aandacht en dankbaarheid. Niet door één keer een zwaar
gewicht te tillen maar door dagelijks een klein gewicht op te
heffen.
9. Jezelf een schouderklopje geven!

Wacht niet tot iemand jou een waardering geeft, begin er zelf
mee! Een zéér moeilijke oefening: op het einde van de dag,
wanneer je net in bed kruipt, twee vragen beantwoorden: Waar
kijk ik tevreden op terug? Wat heb ik vandaag bijgedragen?
Wees blij dat je antwoord gaat over een millimeter hier en een
millimeter daar.
Wanneer je toch innerlijk negatieve kritiek hoort op jezelf, geef
die stem dan vriendelijk de opdracht terug te keren naar waar ze
vandaan kwam: een strenge ouder? een jaloerse broer of relatie,
een vermanende leraar of pastor? Wees lief voor jezelf, ook voor
dat stemmetje in jou.
10. Een constructieve werkvraag formuleren

Tenslotte blijft dit het beste middel om te veranderen en aan
kracht te winnen: stoppen met zeuren en klagen en telkens je
ergens tegenaan loopt een vraag te formuleren. Tijdens het
werken aan een werkvraag zal je je krachtiger en krachtiger gaan
voelen. Je zult zelfs het punt bereiken dat je geniet van het
zoeken en formuleren van de vraag die er nu écht toe doet: jouw
brandende vraag. Yes!
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E - Twaalf kwaliteiten van een scherp
geformuleerde brandende vraag (p.123)
1. Het is een open vraag, dus niet een vraag waar je vlot met 'ja' of
'nee' op kunt antwoorden. Gesloten vragen remmen de dynamiek
af. Na een gesloten vraag valt actie meestal stil.
Iemand die een gesloten vraag ontvangt, beantwoordt die toch
vaak omdat … hij die eerst in zichzelf herformuleert als een
open vraag. Hij kiest dan op welke vraag hij zal antwoorden.
Soms tracht hij te raden wat de vraagsteller wou weten. Luister
eens wat er tijdens interviews vaak gebeurt.
2. Het is een persoonlijke vraag. Reflecteer eerst: "Wat heb ik
met deze feiten, zodat ik niet verder kan?" Er is enkel een
brandende vraag indien je beseft en uitdrukt: "Ik heb een
dwingende, dringende vraag tot verandering!”
Je kunt niet de brandende vraag van iemand anders formuleren.
Je kunt ze zeker niet voor hem oplossen. De vraag wordt dus
geformuleerd in de eerste persoon enkelvoud en niet met 'men' of
'we' of ‘ze’ of ‘je’. Dus niet “Wat zouden we kunnen doen …?”
Enkel wanneer iemand persoonlijk de verantwoordelijkheid op
zich neemt voor een situatie waar hij tegenaan loopt én voor het
zoeken en vinden van een oplossing, groeit er een brandende
vraag. Er bestaan geen algemene dwingende werkvragen zonder
eigenaar. Dwingende werkvragen zweven niet ergens rond, ze
leiden geen eigen bestaan los van een persoon. Wanneer niemand
zich meldt als eigenaar bestaat er gewoonweg geen probleem,
geen brandende vraag die moet worden aangepakt. Dan gaat het
enkel om een klacht of een opmerking of zo. So what? Een
klacht of een uitroep is geen vraag!
3. Het is een dringende, dwingende vraag, een vraag die je nu
moet oplossen, die je niet meer opzij kunt leggen. Dus niet een
vraag die nog even kan wachten. Hoe ‘brandend’ is je vraag?
Waar in je lijf voel je ze branden? Indien je niet gedreven wordt
om de vraag nu op te lossen, is het wellicht niet de vraag waar
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het écht om gaat, nu. Wat doet je uitstellen? Wat doet je een stap
terugzetten? Is de vraag echt ‘brandend? Doe de broekzakoefening (p.174)
4. Het is een actuele vraag, gesteld in de tegenwoordige tijd, dus
geen vraag opgesteld in de verleden of de toekomende tijd. Dus
niet: “Hoe konden we vermijden dat … ?”, “Hoe zal ik volgende
week …”. Een probleem doet zich altijd voor in het hier en nu.
Jouw probleem is datgene wat je nu ervaart en hoe je er nu mee
omgaat. Een brandende vraag beleef je altijd in het hier en nu.
5. Het is een vraag met een actief werkwoord, dus geen vraag in
een passieve vorm geformuleerd. Dus niet: "Hoe word ik ...?",
"Hoe zou ik kunnen …?”, “Hoe krijg ik … ?”, “Hoe kan ik
bereiken …?”
Zet een passieve werkvorm onmiddellijk om in een actieve
werkvorm en voel wat het jou doet. Doe vervolgens het
Woordenspel (dertig woordjes) rond het werkwoord (p.43 en p.
128)
6. Het is een concrete vraag, dus geen vage of abstracte formulering, geen theoretische veronderstelling. De formulering heeft
een concreet werkwoord en een concreet onderwerp. Dus geen
vermijdend taalgebruik.
De meeste vragen die ik hoor zijn weliswaar ‘lief’ maar te vaag
of te slordig geformuleerd. Vage vragen geven vage antwoorden.
Wil je een duidelijk antwoord? Formuleer je werkvraag dan in
erg concrete bewoordingen.
7. Het is een korte en bondige vraag, dus geen vraag met veel
bijzinnen, voorwaarden, en dergelijke.
Schrijf je vraag op, bekijk ze aandachtig en schrap al het
overbodige. Lange vragen zijn niet zelden een manier om toch
nog rond de pot te draaien. Zeg waar het op aan komt en enkel
dat.
8. Het is een confronterende vraag, dus geen vraag die vermijdt
dat je jezelf of een ander pijn doet. Noem man en paard, noem
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een kat een kat. Dus niet: "Hoe zou ik kunnen bereiken dat
zij ...?" maar "Hoe vertel ik Nelly ... ?”.
Doe dit werk samen met je leermaatje. Zij kan je steunen
wanneer je bijvoorbeeld weer eens erg ‘lieve’ uitdrukkingen
gebruikt om toch maar niet het pijnpunt te moeten aanraken en
lief rond de pot te blijven draaien.
9. De werkvraag is geformuleerd in een zorgvuldige taal, dus geen
slordige vraag of een vraag opgesteld in dagelijkse, algemene
bewoordingen. Let op je woorden. Het ene werkwoord is het
andere niet. Neem de tijd om de juiste woorden te vinden.
Gebruik het Woordenspel om het juiste woord te vinden. (zie p.
43) Het is verbazend hoe het gevoel rond een situatie wijzigt
louter door een ander werkwoord te gebruiken.
10. Het is een realistische vraag, een vraag die zich situeert binnen
je 'cirkel van invloed’. Dit is de invloed die jij hebt of kunt
hebben rekening houdend met je grenzen. Dus geen vraag die
klinkt als “Hoe verbeter ik de wereld?”. Dus niet “Hoe kan ik de
opwarming van de aarde voorkomen?” Misschien iets als “Wat
onderneem ik om binnen mijn stad het grootste effect te
bekomen?” Dus niet “Hoe maak ik van John een ander mens?”
maar veeleer iets als “Hoe verbind ik me op meer terreinen met
John?” of iets als “Hoe toon ik John mijn vertrouwen in hem?”
Teken op een blad drie cirkels van klein naar groot over elkaar. De
cirkels symboliseren de mate waarin je invloed hebt. Jij staat in het
midden. De middelste cirkel, dicht bij jou, bevat de mensen en de
zaken waar je rechtstreeks invloed op hebt, binnen de tweede cirkel zet
je mensen en situaties waar je onrechtstreeks invloed op hebt, binnen
de grootste cirkel zet je die personen en situaties die aan jouw invloed
ontsnappen maar die je wel nog steeds beïnvloeden.

11. Het is een oplossingsgerichte vraag, een vraag geformuleerd
naar een oplossing toe. Dus geen vraag die het accent legt op
datgene wat moet veranderen of, erger nog, die klagend of
verwijtend klinkt. Dus een vraag die uitdrukt wat je wél wilt
bereiken, wat je doel is, niet een formulering die zegt wat je niet
wil. Je hoeft helemaal niet te weten waar de oplossing ligt om
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een vraag oplossingsgericht te formuleren. Geef je werkvraag zo
vorm dat ze je enthousiast maakt om er nu aan te beginnen.
Herschrijf je vraag, wellicht vind je een nog betere formulering.
12. Een sterke werkvraag heeft een waarderende toon. Dus geen
vraag waar bitterheid, verwijten, ontgoocheling of dergelijke
gevoelens in klinken. Een waarderende toon betekent niet lieve
woordjes gebruiken. Je kunt waardering uitdrukken voor het feit
dat je déze situatie ervaart en déze vraag in je op voelt komen.
Gaandeweg, wanneer je vaker werkt aan de formulering van een
brandende vraag, word je dankbaar voor de obstakels die op je
weg komen. Het zijn de obstakels die je helpen groeien. Dankzij
de problemen, de uitdagingen en de moeilijkheden kan jij je
ontwikkelen.
Hoe meer je brandende vraag jou stimuleert en enthousiast
maakt om er meteen aan te beginnen, hoe werkzamer. Dit kan
zelfs in pijnlijke situaties.
Bekijk je formulering nog eens goed alvorens aan de slag te gaan.
Wellicht vind je een betere formulering, die niet alleen jou maar ook je
omgeving enthousiast kan maken. Anderen kunnen jouw probleem niet
oplossen, het is jouw probleem en het oplossen is jouw verantwoordelijkheid. Ze kunnen wel geraakt worden door de manier waarop jij de
situatie aanpakt. Ze kunnen zich aangetrokken en betrokken voelen.
Misschien bieden ze je steun en de gepaste hulp.
Je zult verbaasd zijn hoe jij anderen een dienst bewijst door jouw
problemen ernstig aan te pakken.
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F - Acht kenmerken van een oplossingsgerichte
en krachtgerichte aanpak (p.155)
1. Aanvaarden dat je bent wie je bent vandaag met een reeks
beperkingen én met een reeks mogelijkheden én met déze
bepaalde gekleurde bril op. Jezelf aanvaarden ook al kan je en
zal je ontwikkelen en zullen sommige kleuren van je bril in de
toekomst veranderen. Jezelf aanvaarden in je beperkingen maar
evenzeer in je potenties, in je talenten en competenties die je nog
niet allemaal hebt ontwikkeld!
2. Verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent om het even wie
of wat een sterk sturende invloed heeft op jouw ontwikkeling
vandaag of in het verleden heeft gehad. Je verschuilt je niet
achter je genen, je opvoeding, je cultuur, je geloof of de omstandigheden. Je neemt de volle verantwoordelijkheid voor je al wat
je waarneemt, voor al je gevoelens, voor je behoeften, voor al je
gedachten en voor al je acties.
3. Je gevoelens en behoeften omzetten in een vraag. Het klagen
stopt wanneer je een uitroep of een klacht omzet in een vraag,
een échte vraag, een open vraag. Enkel een vraag zet je in
beweging. Met een vaststelling, een klacht, een verwijt, een
uitroep blijf je ter plaatse staan en neemt je eigen kracht af.
Klagen ont-kracht je! Van klachtgericht naar krachtgericht!
4. Jezelf insluiten in de vraagstelling telkens je iets een ‘probleem’
noemt en een vraag stelt. Dus je stelt een werkvraag die vertrekt
vanuit jezelf. Je stopt met het situeren van ‘problemen’ buiten
jou alsof je er niets mee te maken hebt. Indien bijvoorbeeld de
opwarming van de aarde of de armoede in de wereld of de
discriminatie van mensen in onze samenleving echt een
probleem is voor jou en niet louter een reeks vaststellingen,
vertrekt je vraagstelling vanuit jou. Wat doen al de vaststellingen
met jou en hoe reageer jij daar op? Wat zijn jouw behoeften? Wat
zijn jouw belangen? Hoe formuleer je dan je werkvraag?
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5. Bewust zijn dat je reeds over voldoende kracht beschikt om alle
situaties aan te pakken die jij als een probleem of een obstakel of
een uitdaging of een … beschouwt (een van de 200 andere
woorden uit de lijst van bijlage B) en waar je een werkvraag
voor formuleert. Je kúnt de stap zetten naar de rechteroever van
de Blauwe Rivier! Je beschikt over voldoende kracht om iedere
vraag die in je opkomt aan te pakken. Je voelt reeds je kracht op
het ogenblik dat je je brandende vraag scherp formuleert en
verkent. Oefen je eigen kracht iedere dag, met kleine
‘gewichtjes’, met het wegwerken van kleine obstakels.
6. Helder besluiten én een beslissing nemen ook al weet je dat je
begrensd bent in je waarnemen, je denken en je oordelen. Zelfs
al kan je vermoeden dat je over tien jaar wellicht anders zult
beslissen. Beslissen doe je in feite op ieder moment doordat je
doet wat je doet, om het even of je je ervan bewust ben of niet.
7. Consequent handelen. Wanneer je beslist, doe je iets.
Krachtgericht werken betekent zoveel mogelijk handelen
volledig in overeenstemming met hoe jij je voelt, hoe je denkt,
oordeelt en besluit.
8. Verantwoordelijkheid nemen voor alle gevolgen van je
handelen, zelfs voor die gevolgen die je vandaag niet kunt
voorzien. Je weet dat je voortdurend anderen beïnvloedt met
jouw gevoelens, je denken en je handelen en dat dit effect heeft
op het waarnemen, denken, oordelen en handelen van de
anderen. Daar neem je de verantwoordelijkheid voor op. Dit
alles weerhoud je niet om bewust keuzes te maken en te
beslissen welke actie je onderneemt.
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G - Waarderend kijken naar ‘problemen’
(p.181)

Ze zijn neutraal
Ik vraag er niet om! Ik vraag niet om een probleem en meestal
reageer ik er niet op met gejuich, toch is het mijn zaak. Het is
mijn keuze. Feiten die mij aanzetten een brandende vraag te
stellen zijn op zich noch positief, noch negatief, niet aangenaam
of pijnlijk. Die kleur krijgen ze door de manier waarop ik omga
met de voorvallen, de fenomenen, de feiten, de gegevens en mijn
ervaringen. Het wordt positief of negatief door het gevoel dat ik
er mee verbind en door mijn oordeel. Het 'dwingende' karakter,
het feit dat iets voor mij een probleem vormt, houdt verband met
mijn manier om in de actualiteit van het leven te staan.
Ze overkomen mij niet
Ik kies er voor om bepaalde feiten en ervaringen als een
‘probleem’ te behandelen en een brandende vraag te stellen.
Onder het ervaren van feiten als een probleem schuilen een
aantal van mijn belangrijke waarden en uitgangspunten. Ik zie
iets als een moeilijkheid, obstakel, probleem, uitdaging omdat ik
de situatie bekijk vanuit bepaalde overtuigingen, waarden en
aannames. Indien ik mij niet in een van mijn waarden geraakt
voel, zal ik de situatie niet als problematisch ervaren. Waar ik
tegenaan loopt wijst me bijgevolg op datgene wat ik waardevol
vind. Het vertelt iets over wat ik belangrijk vind in het leven.
Ze zijn een signaal, een aanwijzing om aandacht te geven aan
mijn behoeften, aan mijn verlangens
Onder iedere ervaring dat ik iets niet wil of niet meer wens, zit
een behoefte naar iets dat ik wél wil of dat ik meer wens.
Wanneer ik iets een ‘probleem’ noem, zeg ik tegelijk dat ik een
behoefte heb aan iets. De situatie werkt als een signaal: Stop!
Heb aandacht voor jezelf, voor wat je lichaam je vertelt, voor de
behoefte die signaleert dat ze tekort wordt gedaan.
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Ze zijn een innerlijke vraag naar verandering
Feiten die me het gevoel geven dwingend een werkvraag te
stellen, verwijzen naar een vraag van mezelf die ik tot nu toe niet
of slecht heb gehoord. Luister ik wel voldoende naar mezelf?
Moeilijkheden, obstakels en problemen bieden me mogelijkheden ook al geeft dit mij op dit ogenblik een onprettig gevoel.
Die situaties geven me de kans om te zien wat er dient te
veranderen. Ik kan het zien als een uitnodiging. Uiteindelijk kan
ik leren om datgene te waarderen wat ik als een probleem hoor.
Welke vraag stelt dit probleem aan mij? Welke vraag roept de
situatie in mij op? Een vraag die ik tot nu toe niet durfde te
stellen?
Ze vormen een onvermijdelijk deel van mijn leven
Wat ik als een probleem ervaar maakt deel uit van mijn leven
zoals ik dat vandaag vorm geef, binnen de grenzen van mijn
persoonlijkheid en mijn biografie. Het is een teken dat ik iets
dringend, dwingend, dien te bekijken, te herbekijken misschien,
aan te pakken of te veranderen.
Alle ‘problemen’ die ik ervaar hebben hun plaats binnen mijn
systeem en binnen de systemen die ik opzet met anderen.
Jaren anderen helpen met hun probleem heeft me geleerd dat
elke brandende vraag een biografische vraag is!

Ze klinken erg logisch
Wat ik als een moeilijkheid, een obstakel, een probleem, een
uitdaging ervaar, heeft 'logische' redenen om er te zijn, 'logisch'
vanuit de wijze waarop ik in het leven sta en op anderen en
situaties reageer. Mijn ‘problemen’, mijn dwingende
werkvragen, passen binnen het systeem dat mijn leven is. Ze
passen binnen mijn 'logica', de logica die ik hanteer om zin te
geven aan mijn leven. De ‘logica’ waarmee ik mijn ervaringen
tegemoet treed. De ‘logica’ van mijn verklarings- en
betekeniskader
Ze hebben geen oorzaken maar hebben een motief
Niet alleen klinken mijn ‘problemen’ logisch. Vanuit dezelfde
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gedachte kan je stellen dat ze een motief hebben om er te zijn.
‘Oorzaken’ verwijzen teveel naar een lijdende houding, een
slachtoffer-houding. Het woord ‘oorzaak’ wijst teveel naar iets
buiten mij, alsof het mij overkomt.
Je bereikt meer door te zien dat achter ieder probleem een motief
schuilt. Ik heb meer met het probleem gemeen dan ik op het
eerste gezicht wil toegeven. Het formuleren van de brandende
vraag helpt mij om zowel het motief van het probleem als de
motivatie voor de ‘oplossing’ te ervaren.
Ze kunnen zorgen voor een verrassing wanneer je de zaken
omdraait of omdenkt
Stel even: Wat indien de huidige situatie nu eens de bedoeling
is? Wat als het de bedoeling is dat je hier tegenaan loopt? Wat
indien de ‘deur’ naar een nieuw leven enkele via deze pijnlijke
weg kan worden bereikt?
Ze worden 'opgelost' zoals een stof wordt opgelost in water.
Oplossen gebeurt door datgene wat ik als een een brandende
vraag duid te integreren in de bewegingen van mijn leven.
Dwingende werkvragen eisen hun plaats op in het geheel. In veel
gevallen helpen ze om iets terug 'heel' te maken. We hebben
meer te danken aan dwingende werkvragen, pijnlijke situaties,
enz. dan we op het eerste gezicht kunnen herkennen en toelaten.

You have a disease to help you learn
how to heal yourself.
You need pain to learn how to relax.
(Rigzin Dolkar, mijn fysiotherapeute in Leh, Jammu-Kashmir, India)
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H - Verander je context - Voorbeelden (p.184)
Wanneer we een oplossing zoeken, bevinden we ons op dat ogenblik
in een bepaalde context. ‘Context’ slaat op alle elementen die ons
beïnvloeden: de vorm en de grootte van de ruimte, de ramen, het
‘poreus’ zijn van de muren (ze laten beelden, silhouetten of geluiden
door), de aankleding van de ruimte, de kleuren, de temperatuur, de
aard van het licht, de geluiden, de geuren, het tijdstip, alle
aanwezigen, alle niet-aanwezigen die toch voelbaar aanwezig zijn,
de spelregels die iedereen in het hoofd heeft, de zorgen die iedere
aanwezige bezig houden, mensen die binnen en buiten lopen,
computerschermen, smartphones, planten, dieren, enz.
Je kunt al deze elementen wijzigen.
Verander een aantal van de elementen in je context en je zult
merkten dat mensen anders (re)ageren, op een andere manier zoeken
en andere oplossingen vinden.
Je kunt opteren om de ruimtelijke omgeving drastisch te wijzigen. Je
kunt zowel de stilte en de eenzaamheid opzoeken (een huis in een
bos) als de drukte en het lawaai (een trein-station op het spitsuur Ja, op deze plaats vergaderen kàn! Eigen ervaring). Je kunt de leegte
opzoeken (een klooster) of een omgeving met veel prikkels (een
museum voor moderne kunst - Ja, op deze plaats vergaderen kàn!
Eigen ervaring).
Je kunt ook het element ‘tijd’ wijzigen door bv. alle deadlines twaalf
maanden vooruit te schuiven (om daarna de gevonden oplossing
weer zo dicht mogelijk naar vandaag toe te schuiven).
Je kunt met een beperkt aantal mensen naar een oplossing zoeken
(met z’n drieën) of met een zéér grote groep in een Open Space of
een World Café (alle medewerkers van de organisatie + een aantal
klanten + leveranciers + ‘verrassende’ mensen bv. die van de externe
poetsdienst).
Op vele plekken die hieronder staan, heb ik minstens een keer
gewerkt = een training, een Open Space, een World Café, een
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presentatie, een studiedag, een coaching, een Inspiratiedag, een
vergadering, een feest.
Sporthal
Kunstenaarsatelier
Boot
Vliegtuig
Rechtbank
Poverello (Brussel)
Laboratorium
Theater
Sauna
Circus
Bos
Park
Gevangenis
Voetbalstadion
Museum
Bakkerij
Brouwerij
Moskee
Kerk
Brandweerkazerne
Autofabriek
Spoorwegstation
Trein
Technopolis
Pretpark
Boerderij
Oud fort
Strand
Atomium

Begraafplaats
Opslagplaats aan de haven
Molen
Kasteel
Sterrenwacht
Zoo
Evenementenhal
Parlement
Stripmuseum
Schooltje
Kraakpand
Wijnkelder
Orangerie
Virtuele ruimte
Manège
Dancing
Balletruimte
Grot
Golfterrein
Pottenbakkerij
Studentencafé
Archeologische site
Academie
Luchthaven
Fietstocht
Binnenschip
Markt
Touringbus

Dak v.e. torengebouw
- 227 -

- 228 -

Welke keuzemogelijkheden zie ik?
Welke besluiten dringen zich op?
Waar heb ik zin om aan te beginnen?
Wat is mijn volgende stap?

Op welke manier denk ik het aan te
Wat is voor mij zeer belangrijk om te
pakken?
verdedigen in deze situatie?
Wat heb ik nodig om het doel te bereiken?
Welke waarden zijn hier in het geding?
Wie of wat zijn mijn hulpbronnen?
Welke overtuiging wordt er in mij erg
uitgedaagd door deze vraag?
Wie is er allemaal bij betrokken?
Welke factoren in de context
Wat zijn hun behoeften en belangen?
beïnvloeden sterk mijn vraag en
Wat zijn onze gemeenschappelijke
een oplossing?
belangen?
© Francis Gastmans
Wat heeft invloed op mijn energie
https://francisgastmans.com
om aan deze vraag te werken?

Wat is mijn voorlopige verklaring?
Tot welke conclusies ben ik geneigd?
Welke inzichten levert de situatie
mij op?

Is dit de dwingende
werkvraag waar het
écht om gaat?
Geeft de formulering
van de vraag exact
weer wat ik wil?
Tot welke gerichte
actie zet deze vraag
mij aan?

Versie 8.0 - juli 2019

Wat wil ik wél?
Wanneer is de zaak volledig opgelost?
Hoe ziet de situatie er dan uit?
Wat zou de ideale oplossing zijn?

Wat herken ik van mezelf in deze vraag?
Hoe vaak en wanneer heb ik deze vraag al gesteld?
Welke behoeften drukt mijn werkvraag uit?
Wat zijn mijn belangen in deze zaak?
Hoe ver wil ik me engageren om dit op te lossen?

Wanneer werd deze situatie een ‘probleem’?
Wat gebeurde er concreet?
Wat zijn relevante gegevens bij deze vraag?
Waar hou ik geen rekening mee?

Vragenkompas
Verkennende vragen

I - Vraagverkenning
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Mijn brandende vraag:
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J - Werkblad

Pathfinder - Samen de juiste weg
vinden
Stimuleer je medewerkers en cliënten om
hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.
Wees voor hen een Pathfinder, geen Gids.
De figuur van de Pathfinder komt uit de
wereld van de nomaden. Hij leidt bij het
vinden van nieuwe wegen en vruchtbare
gronden.
Stap af van bestaande en vaak betreden
paden. Wie ondernemend in het leven staat,
zoekt naar onbetreden paden, naar
onbekende wegen en nieuwe uitdagingen. Op dat ogenblik heb je
nood aan de kennis en de vaardigheden van een Pathfinder. Dan
neem je risico’s en kan je op pad gaan in de wereld van het nietweten om innoverende ideeën te ontdekken.
Ontwikkel Pathfinder-vaardigheden en stimuleer een ondernemende, oplossende houding bij medewerkers en cliënten.
Dit boek gaat over de manier waarop je de weg naar een oplossing
kunt vinden, kiezen en afleggen. Je leest alles over zoekers en
vinders, Gidsen en Pathfinders, volgers en partners.
De focus ligt op de wijze waarop jij omgaat met de opdracht een
weg naar een oplossing te vinden, te kiezen en af te leggen. Dit boek
vertelt niet hoe je zéker een oplossing, een antwoord of een uitweg
vindt. Alle aandacht gaat naar jou, hoe je als leider de verantwoordelijkheid neemt voor een antwoord en voor datgene wat jij doet (of
niet doet) om een aanpak te kiezen.
Hoe verhoud jij je tot de groep, tot je medewerker, tot je klant? Hoe
help jij hem/haar de weg vinden naar de eigen antwoorden? Hoe
help je hem/haar op eigen kracht de weg af te leggen?
Je kunt dit boek (194 blz) gratis dowloaden van de website
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Met dank
Dit boek is het resultaat van jaren onderzoek en praktijk, formeel
gestart in 1990. De visie en de aanpak die ik gebruik om problemen
met aandacht te benaderen, werden na 2001 grondig gewijzigd en
intensiever uitgewerkt.
Dit resulteerde in de Lemniscaat Benadering (vandaag de Pathfinder
Benadering), het Vragenkompas en de Drie Grondpatronen.
Mijn ganse leergeschiedenis van het ontdekken van de Benadering
lees je in De bronnen van de Drie Grondpatronen en het
Vragenkompas.82
Een van de eerste versies van de tekst van dit boek werd in januari
2016 kritisch bekeken door Anita Meun, Else Nollet, Imma
Verheyen, Ivonne van Daelen, Joan De Winne en Monique De Kok.
Ik ben ze daar erg dankbaar voor. Dit heeft me geholpen om de tekst
een eerste maal te herwerken.
Vervolgens heb ik dit project even opzij gelegd om eerst het boek
Pathfinder - Samen de juiste weg vinden te schrijven. Ik had het
gevoel dat ik dat boek eerst moest uitgeven (verscheen in oktober
2016). Dat gaf op zijn beurt aanleiding om de tekst van het boek dat
je nu leest nogmaals grondig te herzien en te herschrijven.
Het schrijven van dit boek was voor mezelf tegelijkertijd een
catharsis, een manier om aan een aantal van mijn eigen ‘ernstige
vragen’ te werken. De moeilijkheden waarmee ik de laatste tien
jaren werd geconfronteerd waren niet alleen ‘struikelblokken’ maar
betekenden tevens noodzakelijke pijnpunten, leerpunten en veranderpunten voor mij.
Het zoeken en vinden, fouten maken en herstellen, vallen en
opstaan, is niet ten einde.
Antwerpen, augustus 2020

82Lees

meer in: De bronnen van de Drie Grondpatronen en het Vragenkompas
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