
RESULTAAT- EN 
OPLOSSINGSGERICHT DENKEN 



Voor we beginnen…

• Maximum 1 uur
• On demand beschikbaar
• Interactief

• Kijkersvragen 
• Polls



1. Denken in problemen of 
denken in oplossingen?

2. De taal van oplossingen

3. Het model van oplossingen

4. Tips voor een oplossingsgerichte 
mindset



1. Denken in problemen of 
denken in oplossingen?

2. De taal van oplossingen

3. Het model van oplossingen

4. Tips voor een oplossingsgerichte 
mindset



A. Ik denk/handel eerder oplossingsgericht

B. Ik denk/handel eerder probleemgericht

Pollvraag 1: Waar herken je jezelf het meest in?



Probleemgericht denken

Bron: Patricia De wit coaching



Focus op… Het verleden
Waarom?
Denken 

Bron: Patricia De wit coaching

Probleemgericht denken



Focus op… Het verleden
Waarom?
Denken 

Praten 
over…

Wat gaat fout?
Wat is de oorzaak?
Wiens fout is het?
Wat kan niet?

Bron: Patricia De wit coaching

Probleemgericht denken



Focus op… Het verleden
Waarom?
Denken 

Praten 
over…

Wat gaat fout?
Wat is de oorzaak?
Wiens fout is het?
Wat kan niet?

Reacties op 
suggesties
…

Gebreken 
Tekortkomingen
Ja… maar

Bron: Patricia De wit coaching

Probleemgericht denken



Focus op… Het verleden
Waarom?
Denken 

Praten 
over…

Wat gaat fout?
Wat is de oorzaak?
Wiens fout is het?
Wat kan niet?

Reacties op 
suggesties
…

Gebreken 
Tekortkomingen
Ja… maar

Gevoel… Gefrustreerd,
verdedigend

Bron: Patricia De wit coaching

Probleemgericht denken



Focus op… Het verleden
Waarom?
Denken 

Praten 
over…

Wat gaat fout?
Wat is de oorzaak?
Wiens fout is het?
Wat kan niet?

Reacties op 
suggesties
…

Gebreken 
Tekortkomingen
Ja… maar

Gevoel… Gefrustreerd,
verdedigend

Resultaat Geen actie
Weinig energie 

Bron: Patricia De wit coaching

Probleemgericht denken



Bron: Patricia De wit coaching

Oplossingsgericht denken



Focus op… De toekomst
Hoe?
Doen

Bron: Patricia De wit coaching

Oplossingsgericht denken



Focus op… De toekomst
Hoe?
Doen

Praten over… Wat gaat goed?
Wat werkt wel?
Wat kan anders?
Wat is het doel?

Bron: Patricia De wit coaching

Oplossingsgericht denken



Focus op… De toekomst
Hoe?
Doen

Praten over… Wat gaat goed?
Wat werkt wel?
Wat kan anders?
Wat is het doel?

Reacties op 
suggesties…

Middelen
Capaciteiten
Ja… En…

Bron: Patricia De wit coaching

Oplossingsgericht denken



Focus op… De toekomst
Hoe?
Doen

Praten over… Wat gaat goed?
Wat werkt wel?
Wat kan anders?
Wat is het doel?

Reacties op 
suggesties…

Middelen
Capaciteiten
Ja… En…

Gevoel… Enthousiasme
Inspiratie 
Hoop 

Bron: Patricia De wit coaching

Oplossingsgericht denken



Focus op… De toekomst
Hoe?
Doen

Praten over… Wat gaat goed?
Wat werkt wel?
Wat kan anders?
Wat is het doel?

Reacties op 
suggesties…

Middelen
Capaciteiten
Ja… En…

Gevoel… Enthousiasme
Inspiratie 
Hoop 

Resultaat Actie en verandering
Veel energie 

Bron: Patricia De wit coaching

Oplossingsgericht denken



Oplossingsgericht of probleemgericht 

denken/handelen?

De poll-resultaten

Pollvraag 1: Waar herken je jezelf het meest in?



Focus op… Het verleden
Waarom?

Denken 

Praten over… Wat gaat fout?
Wat is de oorzaak?

Wiens fout is het?
Wat kan niet?

Reacties op 
suggesties…

Gebreken 
Tekortkomingen

Ja… maar

Gevoel… Gefrustreerd verdedigend

Resultaat Geen actie
Weinig energie 

De toekomst
Hoe?
Doen

Wat gaat goed?
Wat werkt wel?
Wat kan anders?
Wat is het doel?

Middelen
Capaciteiten
Ja… En…

Enthousiasme
Inspiratie 
Hoop 

Actie en verandering
Veel energie 

Bron: Patricia De wit coaching



1. Denken in problemen of 
denken in oplossingen?

2. De taal van oplossingen

3. Het model van oplossingen

4. Tips voor een oplossingsgerichte 
mindset



Onze hersenen reageren op 
de taal die we gebruiken…

positief 
en 

negatief



PROBLEEMGERICHTE taal herken je aan…

Altijd

Moeten

Nooit

Alles

Niets

MAAR
…



OPLOSSINGSGERICHTE taal herken je aan…

Kunnen

Willen

Zullen

Dit

(Hier en) nu

EN
…



Had ik maar…
Ik moet eigenlijk…

Ik wou dat…

Ik kies…
Ik ben… Ik wil…
Ik doe… ik ga…



Welke vragen leiden dan tot oplossingen?



Het fundament van elke 
oplossingsgerichte vraag 

start met
JA… EN…



HOE
gaan we dit 
aanpakken?

JA, EN …



HOE
heb je een 

vergelijkbare 
situatie 

aangepakt?

JA, EN …



WANNEER
lukte dit wel?

JA, EN …



WANNEER
gingen de 
dingen iets 

beter?

JA, EN …



WANNEER
is dit geen 
probleem?

JA, EN …



WELKE
middelen heb je 
toen gebruikt?

JA, EN …



WELKE
dingen doen 
anderen die 

kunnen helpen?

JA, EN …



WAT
heb je al 

ondernomen tot 
nu toe?

JA, EN …



WAT
zou je jouw 

collega adviseren 
in deze situatie?

JA, EN …



Wil je iemand 
terugduwen in het 
probleemgericht 

denken? 

Stel dan zeker de 
‘waarom’-vraag



JA 
MAAR

Daar heb 
ik geen 
tijd voor

Dat kan 
ik niet

Dit heeft 
geen zin

Dat kost 
veel te 

veel

Samengevat



Samengevat

JA 
EN

Ik maak 
daar 

graag tijd 
voor vrij

Ik wil het 
leren

Ik heb 
nog een 
spaarpot

Ik wil het 
wel 

probere
n 



1. Denken in problemen of 
denken in oplossingen?

2. De taal van oplossingen

3. Het model van oplossingen

4. Tips voor een oplossingsgerichte 
mindset



HOE KAN IK MEZELF 
BETRAPPEN EN HELPEN?



A. …laat je het gewoon over je heen komen.

B. …zit jouw piekergedrag je in de weg om stappen te ondernemen.

C. …heb je het gevoel dat je het maar beter kan aanvaarden en 

ondergaan.

D. …ben jij de eerste die erop afgaat en het bespreekbaar zal 

maken zodat je gerichte keuzes kan maken voor jezelf.

Poll-vraag 2: 
Wanneer je geconfronteerd wordt met ingrijpende

veranderingen of problemen dan…



Van reactief naar proactief
Reactief Proactief

• Bij de waan van de dag
leven

• Het overkomt mij
• Het is niet anders
• Ik heb geen keuze: het 

moet!
• Ik laat de zaken op zijn

beloop
• Ik hoor wel waar ze mee

komen

• De regie pakken en prioriteiten
stellen

• Keuzes maken
• Ik ga er wat aan doen
• Ik heb meerdere keuzes: het 

kan!
• Ik ga erop af en maak het 

bespreekbaar
• Ik weet wat ik wil en ik ga

vragen hoe zij erin staan!





Welke vooruitgang 
wil je nog maken?

Welke 
vooruitgang heb 
je al gemaakt?

TIP: Progressie



Welke kennis 
heb je verder 

nodig om vooruit 
te komen?

Welke kennis 
heb je al die 

je vooruit 
helpt?

TIP: Kennis



Wat wil je nog 
weten over wat 

werkt?

Wat weet je al 
over wat 
werkt?

TIP: Het effectieve aanpakken



Laat je dit over je heen komen, pieker je hierover, onderga je of 

neem je actie?

Poll-resultaten

Poll-resultaat 2: 
Wanneer je geconfronteerd wordt met ingrijpende

veranderingen of problemen dan…



Reactieve taal Proactieve taal

• Er is niets dat ik er aan kan doen
• Dit is gewoon hoe ik ben
• Hij maakt me zo kwaad
• Dat zullen ze nooit toestaan
• Ik moet dat doen
• Ik kan dat niet
• Ik moet
• Als ik maar dit of dat (een leuke baas, 

een fijne partner, meer geld, een mooi
huis, geen zorgen, een goede opleiding, 
kinderen die goed luisteren, meer tijd
voor mezelf) had.

• Laten we kijken naar onze alternatieven
• Ik kan een andere benadering kiezen
• Ik heb controle over mijn eigen 

gevoelens
• Ik kan een effectieve presentatie maken
• Ik zal voor een toepasselijke reactie

zorgen
• Ik kies, ik wil
• Ik heb de voorkeur voor
• Ik kan zijn, ik ben...
• Ik kan meer dit of dat (geduldig, 

verstandig, liefdevol, aandachtig) zijn

Bron: Covey, p. 78



Hoe kan ik anderen 
stimuleren?



A. Akkoord

Poll-vraag 3: Ik stimuleer anderen het gemakkelijkst 
door hen zelf te overtuigen van de voordelen of 
positieve kanten van moeilijke situaties, 
problemen,….

B. Niet akkoord 





WAT IS JOUW 10?

• Wat wil je bereiken?

• Hoe zou je willen dat de situatie 
eruitziet om ‘tevreden te zijn’?

• Wat wil je dan wél?

• Waar wil je naartoe?

• Wat is voor jou het belangrijkste?





WAT ZIJN DE FEITEN?

• Hoe ziet de situatie er nu uit? 

• Hoeveel impact en controle heb jij 
momenteel 
op die situatie?

• Wat heb je tot nu toe ondernomen? 
Hoe succesvol is dat geweest? 

• Wie is er nog zoal bij betrokken? 
Wat doen zij? 





WAT HEEFT AL GEWERKT?

• Wat loop er wel goed? 

• Wanneer ging het wel goed?

• Hoe komt het dat je dat toen wel hebt 
gedaan?

• Hoe ben je ermee omgegaan zodat het 
lukte?





WELKE OPTIES ZIJN ER?

• Welke alternatieven heb je? 

• Wat zie je anderen doen dat werkt?

• Wat zijn de voor- en nadelen van de 
diverse opties?

• Welke optie zou je de meeste 
voldoening geven?





DE EERSTE KLEINE STAP

• Welke optie ga je effectief uitproberen?

• Hoe ga je weten of het effectief werkt?

• Wie zijn de belangrijke spelers die het 
eindresultaat mee gaan bepalen? 

• Hoe kan ik verder 
ondersteunen?



A. Akkoord

Poll-resultaten 3: Ik stimuleer anderen het 
gemakkelijkst door hen zelf te overtuigen van de 
voordelen of positieve kanten van moeilijke situaties, 
problemen,….

B. Niet akkoord 



Bewustwording en doorvragen als mensen “ja maar”
zeggen

“ik begrijp dat…..” “Wat heb je nodig om dit te accepteren”

Als mensen zeggen wat ze niet willen
Wat wil je dan wél en wat gaat er al wél goed?

Geef erkenning op hetgeen wél goed gaat om van daaruit 
volgende stappen te zetten



1. Denken in problemen of 
denken in oplossingen?

2. De taal van oplossingen

3. Het model van oplossingen

4. Tips voor een oplossingsgerichte 
mindset





Focus op… …wat je wél wilt





Had ik maar…?

Nee,
ik ga naar daar!



Hoe zou je problemen aanpakken 
als ze van iemand anders waren?



Vorm niet te snel meningen of trek conclusies



Knip de olifant in stukken



Zoek de uitzondering 
op het probleem



Geef meer complimenten







Samenvattend
Oplossingsgericht denken 

= 
1. Gericht zijn op de toekomst
2. Onderzoekt het hoe ipv het 

waarom

3. Gebruik maken van 
oplossingsgerichte taal en 
vragen



Smaakt naar meer…

• Online cursus ‘Feedback geven en krijgen’
• Workshop ‘Conflicten oplossen’
• Webinar ‘Efficiënter werken in een digitale omgeving’

(18/10)
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