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VOORWOORD

Beste lezer,

Het is steeds een vreugde te ontdekken hoe je eigen werk tot inspiratie dient voor anderen. 
Maar groter is de vreugde als die ander er zijn eigen stempel op drukt.

Peter Zwiersch heeft dat stempel gedrukt! Je zal in de komende pagina’s leren en ervaren hoe hij de 
oplossingsgerichte benadering heeft toegevoegd aan zijn vijfendertig jaar ervaring uit de 
bedrijfswereld.

Het boek geeft ook aan hoe Peter als mens in elkaar steekt: steeds in dienst van de ander.
Moge dit boek je aanzetten tot groei en ontwikkeling, want daarvoor heeft Peter het geschreven.

Succes!

Louis Cau!man
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INLEIDING 

Het begin

Het begon allemaal op een middag in november #$$%. Ik was op bezoek bij een oud-collega. Ze woont 
vlak bij mij maar we hadden elkaar jaren niet meer gesproken. Het was een interessant en boeiend ge-
sprek. Zij was al een aantal jaren werkzaam als coach. Al pratende kwamen we op het thema oplossings-
gericht denken en werken. Ze vertelde dat zij, na een workshop te hebben gedaan bij Louis Cauffman, 
zo enthousiast was geworden dat ze bij Louis ook de Mastercourse Oplossingsgericht Denken en Werken 
in Management en Coaching had gedaan en zich verder had gespecialiseerd in het oplossingsgericht 
denken en werken. ‘Jij moet ook naar een workshop van Louis gaan’, zei ze tegen me. ‘Dat is echt iets voor 
jou, dat weet ik zeker. Dat past helemaal bij jou.’

Eerste kennismaking

Ik heb haar raad opgevolgd en me ingeschreven voor een workshop Oplossingsgericht Managen en 
Coachen van Louis. Op #& februari #$$' zat ik in een mooi Amsterdams grachtenpand met een aantal 
andere geïnteresseerden te wachten op Louis. Het enige wat ik over hem wist was dat hij een Belg was en 
dat hij een belangrijke voortrekkersrol had vervuld bij het introduceren van het oplossingsgerichte 
managen en coachen in Europa.

Ik kan je vertellen dat het twee uiterst interessante en inspirerende dagen zijn geworden. En ja, mijn 
oud-collega had het goed ingeschat. Ik werd erg enthousiast over wat ik daar die twee dagen gehoord 
en beoefend had. Dit paste helemaal bij mij. Ik was ervan overtuigd dat ik hier iets mee moest gaan doen. 
Maar hoe, wat en wanneer wist ik toen nog niet.

Coachen

Niet lang daarna realiseerde ik me dat mijn ambitie en uitdaging lag in het helpen ontwikkelen van 
mensen en in het verlengde daarvan van organisaties. We noemen dat ook vaak coachen, maar voor mij 
is het meer dan dat. Nu moet ik gelijk kwijt dat ik vind, vanuit mijn rol als manager, dat een goede 
manager ook een goede coach moet zijn. Ik heb dan ook moeite met het fenomeen coach. 

Als je om je heen kijkt dan hebben we tegenwoordig overal een coach voor. Het is een gegeven dat er 
op coachingsgebied verschrikkelijk veel aanbod is; in soorten coaches maar ook in trainingen en oplei-
dingen. Ook zijn er veel verschillende stromingen in coachingsland. Ik sprak over mijn ambities met een 
goede vriend van mij en vertelde hem wat mijn twijfels waren. Hij gaf me het laatste duwtje dat ik nodig 
had met zijn reactie: ‘Waar heb je het nou toch over. Ik ken je al twintig jaar en ik heb je nooit anders zien 
doen’. Het gevolg was dat ik in #$$( de leergang Coaching bij het Europees Instituut ben gaan volgen. 

Gedurende de leergang wist ik al snel wat ik daarna wilde. Mijn hart lag bij het ontwikkelings- en 
oplossingsgericht coachen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat ik als manager altijd al zo gehandeld heb, 
namelijk het ontwikkelen van mensen en organisaties en het oplossingsgericht denken en handelen. 

Ik ben na de leergang Coaching bij het Europees Instituut de Mastercourse Oplossingsgericht Denken en 
Werken in Management & Coaching bij Louis Cauffman gaan doen. De cirkel was weer rond. Het begon in 
#$$' met de workshop Oplossingsgericht managen & coachen van Louis en eindigde medio #$&$ met zijn 
Mastercourse.

Keuzes

Door al deze ervaringen besloot ik mij te richten op coaching, training en begeleiden van individuen en 
organisaties, afdelingen en (project)teams in veranderings- en/of ontwikkelingstrajecten. Niet alleen 
omdat ik het leuk vind maar ook omdat het bij me past en ik daar goed in ben en het me energie geeft.  

E-book

In de gesprekken die ik heb gehad met deelnemers aan de trainingen, met relaties en partners, was er 
regelmatig de suggestie om een praktisch e-book te schrijven. Een boek dat bestemd is voor het individu. 
Geen boek voor managers en coaches want die zijn er genoeg. Ook geen uitgebreid boek waarin alle 
achtergronden en uitgangspunten worden beschreven. Maar een boek voor mensen die een training of 
workshop gevolgd hebben en een handige samenvatting willen hebben, mensen die kennis willen 
maken met oplossingsgericht denken, handelen en werken en wat het voor hen kan betekenen. Een 
praktisch boek dat tegelijkertijd een hulpmiddel is voor zelfcoaching. 

Peter Zwiersch 
2022

Mensen die meer willen lezen over oplossingsgericht denken, handelen en werken kunnen onder andere via 
Google, Bol.com en Managementboek.nl artikelen en boeken vinden. In de lijst met bronnen en in de literatuur- 
lijst vind je een overzicht van onderwerp gerelateerde boeken. 
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HOOFDSTUK 1

Waar begint het mee

Voor mij begint alles met de instelling van mensen. Hoe sta je  als individu of organisatie in het leven. 
Ben je je bewust dat heel veel te maken heeft hoe je ervaart en omgaat met wat er met jou of in je 
organisatie of in je omgeving gebeurt. Ik heb dat uitgedrukt in het 
beeld dat ik bij mijn activiteiten voor oplossingsgericht denken, 
handelen en werken gebruik. 

Je bewust zijn dat je zelf heel veel invloed hebt op wat er met je 
gebeurt en tegelijkertijd ook hoe je omgaat met wat er met jou en in 
je omgeving gebeurt. Het leven bestaat voor &$) uit wat je overkomt 
en voor ($) hoe je ermee omgaat. Oplossingsgericht denken, 
handelen en werken is geen hype maar een mensvisie als het om 
individuen gaat en een bedrijfsvisie als het om organisaties gaat.
Vaak hoor je: het overkomt me, de hele ‘wereld’ is tegen me, weer een verandering, houdt het nu nooit 
op, ze begrijpen me niet, het is alweer de zoveelste keer, waarom moet ik dit nu weer meemaken...

We hebben allemaal in ons leven momenten of in het slechtste geval een aaneenschakeling van 
momenten en gebeurtenissen waar we niet op zitten te wachten. Belangrijk is hoe je daar als persoon 
mee omgaat. Je kunt tegen de stroom in roeien maar dat kost erg veel energie en  levert vaak niet het 
gewenste resultaat op. Je kunt er ook voor kiezen met de stroom mee te gaan maar wel mee te sturen en 
daardoor invloed uitoefenen op het eindresultaat of het doel. 

Uiteraard is ons gedrag afhankelijk van de impact van de verandering op onszelf. Raakt het ons niet direct 
of kunnen we de verandering negeren (als we daar een keuze in hebben) dan is het makkelijker.  Als het 
ons direct raakt dan is het lastiger.

Vroeger stelden we ons de vraag of er grote veranderingen zouden komen. De vraag of we met verande-
ringen te maken krijgen is allang geen vraag meer. Het antwoord is zowel privé als zakelijk volmondig ja. 
De vraag die we ons nu stellen is hoeveel veranderingen er komen en hoe snel ze elkaar opvolgen. Het 
antwoord daarop is kort maar krachtig: veel en snel. We hebben te maken met veel veranderingen in alle 
geledingen van onze samenleving en dus van ons leven. 
Er is geen onderdeel van onze maatschappij waarin geen 
veranderingen plaatsvinden.
Met name de technologie is een voorbeeld waarin we de ene 
nieuwe ontwikkeling nog maar net geabsorbeerd hebben of 
de volgende dient zich alweer aan. Nog makkelijker, nog 
sneller en nog mooier. 
Belangrijk is dus hoe je als individu omgaat met wat er in je 
leven gebeurt, zowel met de positieve als met de negatieve 
ervaringen waar je mee te maken krijgt. Jij bent degene die 
dat bepaalt. 

Het gaat om jou en uiteindelijk bepaal je zelf het resultaat.

HOOFDSTUK 2

Wat mag je verwachten

Individuen
Even dromen. Wat zou het mooi zijn als iedereen zou denken in oplos -
singen. Hoe zou de wereld er dan uit zien. Dat is een mooie droom maar 
niet echt realistisch. Maar daar zijn het dromen voor. De realiteit is anders. 
Veel hangt af van hoe mensen in het leven staan. Je hebt mensen die van 
nature een positieve mindset hebben, mensen die een negatieve mindset 
hebben en mensen die daar ergens tussenin zitten. Voor de één is het glas 
halfvol en voor de ander halfleeg. Belangrijk is hoe mensen reageren op 
wat er met hen en in hun omgeving gebeurt. Denkt men in problemen of 
in oplossingen. Denkt men in bedreigingen of in kansen. De vraag is of je 
mensen kan helpen om (meer) positief en oplossingsgericht te gaan denken 
en handelen. Het antwoord op die vraag is ja!      

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om meer oplossingsgericht te gaan
denken en handelen. Een mooie uitdaging om aan te gaan. Als individu in onze privésituatie en indien 
relevant in het verlengde daarvan in je werkomgeving. 

Organisaties
Steeds meer organisaties maken het oplossingsgericht denken, handelen en werken onderdeel van hun 
strategie en visie. Zij doen dit omdat in de praktijk bewezen is dat het werkt en mits goed geïnitieerd, 
toegepast en verankerd leidt het snel tot blijvende resultaten. 

Het bijzondere is dat in tijden van crisis organisaties zich meer gaan bezighouden met efficiency- 
trajecten (bijvoorbeeld Lean- en Opextrajecten). Gelukkig wordt er tegenwoordig in de meeste trajecten 
steeds vaker uitgegaan van de toegevoegde waarde voor de klant. Medewerkers worden via allerlei 
soorten trainingen geleerd hoe zij processen klantgerichter (effectiever) en efficiënter (goedkoper) 
kunnen maken. Op zich niets mis mee maar ik zou het liever benaderen vanuit een andere invalshoek. 

Wat zijn de ‘eisen’ met betrekking tot de competenties en vaardigheden die wij aan onze medewerkers 
stellen? Voor mij is het een logische zaak dat medewerkers oplossingsgericht denken, handelen en wer- 
ken en dat je dat ook mag verwachten. Dus niet alleen als het minder gaat in organisaties. Dit betekent 
dat medewerkers, los van bijvoorbeeld de huidige Lean- of Opextrajecten, moeten beschikken over deze 
competentie en waar nodig daarin getraind en gecoacht moeten worden. Dit heeft een positief effect op 
de het functioneren van medewerkers, als medewerker maar ook als mens. 

Anders leren denken
Oplossingsgericht denken, handelen en werken doorbreekt de traditionele manier van oorzaak en gevolg 
denken. Je gaat op een andere, nieuwe en doelmatiger manier kijken naar en interveniëren op bestaande 
interactie- en denkpatronen. 

Oplossingsgericht denken, handelen en werken is geen wondermiddel, geen hype en het volstaat niet 
met mensen kunstjes en technieken te leren. Het is veel meer dan dat. 
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Helaas wordt oplossingsgericht denken, handelen en werken nog te vaak gereduceerd tot het gebruiken 
van technieken zoals de schaalvraag en de wondervraag. Het is echter een mens-, bedrijfs- realiteits-
visie. Mijn ervaring is dat mensen vaak enthousiast worden als je met hen in gesprek komt over wat de 
uitgangspunten en axioma’s zijn die ten grondslag liggen aan oplossingsgericht denken, handelen en 
werken en wat ze voor het individu en organisaties kunnen betekenen. Vaak gaan mensen deze nieuwe 
manier van denken en handelen eerst toepassen in hun privésituatie. Een verklaring die ik daarvoor heb 
is dat in organisaties het vaak toch lastiger is er mee te starten. ‘We hebben het al zo druk’ is daarbij een 
veel gehoord excuus. Vaak een verkeerd excuus omdat mensen die met veranderingen te maken krijgen 
juist (meer) oplossingsgericht moeten gaan denken, handelen en werken. Ze moeten dan vooral niet in 
problemen blijven ‘hangen’. 

Mensen leren en triggeren oplossingsgericht(er) te gaan denken en handelen, is een belangrijke voor- 
waarde tot het succesvol doorvoeren en implementeren van veranderingen. 

HOOFDSTUK 3 

Kubus (SolutionCube ©)

Voordat ik verder beschrijf wat oplossingsgericht denken, handelen en werken inhoudt en hoe je het je 
eigen kunt maken, wil ik eerst de Kubus (SolutionCube ©) introduceren en toelichten. De SolutionCube© 
is een handig hulpmiddel. Op de Kubus zijn verschillende aspecten genoemd die later in het boek, als het 
relevant is, worden beschreven en toegelicht.

De SolutionCube© is door Louis Cauffman ontworpen om de complexiteit van ons leven (privé en 
zakelijk) te combineren met de filosofische richtlijn: Simpel werkt het best.

De zes zijden van de Kubus zijn met elkaar verbonden en zijn een hulpmiddel om de realiteit te 
co-construeren zonder in simplisme of nodeloze complicaties te vervallen.
De zes zijden van de kubus zijn: de basisaxioma’s, de basisregels, non-specifieke factoren, de '-stappen-
dans, mandaat en het stroomdiagram.

In zijn boek Simpel: oplossingsgerichte positieve psychologie in actie legt Louis Cauffman gedetailleerd  alle 
finesses van de oplossingsgerichte benadering uit. We halen er hier de belangrijkste uit. 

Basisaxioma’s
De fundamenten waarop oplossingsgericht denken, handelen en werken gebaseerd is zijn wetenschap-
pelijke inzichten uit verwante vakdomeinen die we samengevoegd hebben en axioma’s noemen.
Axioma’s zijn wetenschappelijk niet bewezen maar wel 
geaccepteerde stellingen. Gehanteerde axioma’s zijn:
O systemisch denken en werken,
O  klantgericht werken,
O  resourcegeoriënteerd denken, (*) 
O  wetenschap van welzijn, (*)
O  veerkracht, (*)
O vierspan (cognitie-emotie-gedrag-interactie).

(*) deze axioma’s worden verderop in het boek toegelicht.

Basisregels
Belangrijke basisregels voor oplossingsgericht denken, handelen 
en werken zijn:
O   als iets niet, niet langer of niet goed genoeg werkt nadat je   
 het een tijdje geprobeerd hebt, stop er dan mee, leer hiervan en doe iets anders;  
O   als iets goed, goed genoeg of beter werkt, ga er gewoon mee door en/of doe 
     er meer van;
O    als iets goed, goed genoeg of beter werkt, leer het van (aan) een ander.
Dit zijn eenvoudige basisregels die makkelijk in het dagelijks functioneren toe te passen zijn. De laatste 
kan echter nog wel eens problemen opleveren als de organisatie of het individu last heeft van het ‘not 
invented here’ syndroom. Als ik of we het niet zelf bedacht heb(ben), kan het eigenlijk niet goed zijn.
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Non specifieke factoren
Non-specifieke factoren zijn:
O voel ik me begrepen?
O authentieke aandacht;  
O respect;
O inductie van hoop op verandering;
O vertrouwen.

De genoemde factoren zijn belangrijk in de interactie in je 
rol met anderen als manager, partner, coach, vriend/vrien-
din maar zijn ook belangrijk voor jezelf.     

Je kunt dit onderzoeken door terug te gaan naar situaties in het verleden. Tijden waarin je je niet be-
grepen voelde, geen authentieke aandacht kreeg, geen respect voelde voor jou als individu en je merkte 
dat er geen wil en intentie was tot veranderen. Wat gebeurde er met je en wat voelde je toen? Wat heb je 
toen gedaan? Wat heb je ervan geleerd en wat was het uiteindelijke resultaat?

Bij vertrouwen gaat het om vertrouwen in jezelf. Enerzijds vertrouwen dat nodig is om je doelen te 
realiseren en anderzijds vertrouwen in anderen om samen te kunnen werken. 

%-stappendans
De '-stappendans is een proocol dat eigenlijk 
opgesteld is met betrekking tot de interactie met 
anderen. De coach met de coachee of de manager 
met zijn medewerkers. Als je echter doordenkt, zal je 
merken dat deze stappen even bruikbaar zijn in de 
relatie met jezelf!

De stappen zijn:
O contact leggen
O context
O doelen stellen
O sterke punten (kwaliteiten)
O differentiatie (meten)
O toekomstgerichtheid
O complimenteren

De stappen doelen stellen, sterke punten, differen -
 tiëren, toekomstgerichtheid en complimenteren kan
je ook goed bij zelfcoaching gebruiken. Hoe je dat kunt doen lees je verderop. 

Het Mandaat en het Stroomdiagram worden gezien de inhoud, kort in dit hoofdstuk beschreven. 
Aangezien ze eerder gericht zijn op het coachen en begeleiden van anderen en niet zozeer op 
zelfcoaching worden ze verder in dit boek niet toegelicht. 

Mandaat
Een mandaat is een opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander 
zaken af te handelen. We onderscheiden drie mandaten: leider, begeleider en manager. Een mandaat is 
belangrijk als het gaat om de verhouding en relatie tussen mensen onderling.  

Stroomdiagram
Het stroomdiagram wordt gebruikt om op een gestructureerde wijze antwoord te krijgen op de volgende 
vragen: Hebben we te maken met een probleem of een beperking, is er een hulpvraag? Zo ja, is die 
hulpvraag werkbaar en is de ander in staat zijn eigen krachtbronnen te gebruiken? Als begeleider of 
coach werk je de stappen uit het stroomdiagram af en krijg je antwoorden op de vragen en trek je een 
conclusie. 
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HOOFDSTUK 4

Beperking of probleem

Het is belangrijk je eerst af te vragen of het een beperking of een probleem is waar je mee te maken hebt. 
Een beperking betekent dat jij er geen invloed meer op kunt uitoefenen. Het gegeven is onomkeerbaar. 
Er is geen weg terug. Voorbeelden zijn: ons verleden, onze afkomst, onze leeftijd, een handicap, een 
ongeneeslijke ziekte, een onomkeerbare daad die we verricht of ondergaan hebben. Overigens hoeft een 
beperking niet altijd te leiden tot problemen. 

Een goede kennis van me werd toen hij op zijn motor van zijn werk naar huis reed in juni "#$$ door een auto 
aangereden . Hij was bijna thuis; de bestuurder van de auto had hem niet gezien. Hij belandde in plaats van 
thuis in het ziekenhuis en lag enige dagen in coma. 
Toen hij uit de coma kwam werd hem en zijn familie al snel duidelijk dat hij aan zijn onderlichaam verlamd zou 
blijven . Hij zou voor altijd in een rolstoel zitten en nooit meer kunnen lopen. De verlamming was een beperking 
die een grote invloed op zijn leven en dat van zijn gezin zou hebben. 
Niets kon aan dat feit nog verandering brengen. De impact was uiteraard enorm en het verwerken ervan 
betekende voor hem en zijn familie erg veel. Het verdriet en het verwerken van het gegeven dat hij nooit meer 
zou kunnen lopen en moet leven met alle andere gevolgen van de verlamming was erg moeilijk.

Twee maanden later mocht hij naar het revalidatiecentrum. Hoe verder hij in het revalidatie- en het ver-
werkingsproces kwam, des te meer begonnen hij en zijn familie na te denken over de gevolgen. De problemen 
die ontstonden door de blijvende handicap. In tegenstelling tot de beperking zijn er voor de problemen die zich 
voordoen - alhoewel niet altijd gemakkelijk - wel oplossingen. 
De eerste uitdaging was het vinden van een rolstoelvriendelijk huis. Gelukkig vonden ze vrij snel een huis in de 
buurt dat geschikt was: gelijkvloers met brede deuren en waar slechts enkele aanpassingen nodig waren. Hun 
eigen huis konden ze vrij snel verkopen. In februari "#$" verhuisden ze naar hun nieuwe huis. Dit was één van 
de uitdagingen waar zij voor stonden. Maar er waren er meer zoals: zelf weer autorijden en weer aan het werk 
op kantoor.
Met een grote dosis doorzettingsvermogen en door elkaar in de moeilijke momenten te steunen slaagden hij 
en zijn familie er in zich er doorheen te vechten. In maart "#$" is hij weer voorzichtig begonnen met een paar 
uur werken op kantoor en een jaar na zijn ongeluk werkte hij alweer & dagen per week. 

Het begon allemaal met het accepteren van de beperking. 
Daarna ging het om het oplossen van de problemen of 
anders gezegd het aangaan van de uitdagingen. 
De beperking is onomkeerbaar en het leven met de 
gevolgen niet makkelijk maar ook hier geldt:       

Het gaat om jou en uiteindelijk bepaal je zelf het resultaat.

HOOFDSTUK 5

Probleem - wens tot verandering en dus een 
uitdaging

Een probleem is een al of niet uitgesproken wens tot veran-
dering. Het betekent dat je niet gelukkig bent met de situatie 
of het constateren van een bepaald gegeven. Je wilt ervan af, 
je hebt er last van en je wilt het oplossen. Je wilt dat het 
anders wordt. Je wilt er iets anders voor in de plaats. 
Belangrijk is dat je benoemt wat je er voor in de plaats wilt. 
Dat doe je door jezelf antwoord te geven op de juiste vragen. 
Als je daar goed over nagedacht hebt en dat helder hebt 
kunnen verwoorden kan je verder werken aan de uitdaging. 
Je uitdaging wordt dan je doel.

Doelen stellen

Als je weet wat je voor een probleem in de plaats wilt hebben 
kan je beginnen met doelen stellen. Dat lijkt erg makkelijk 
maar de praktijk is anders. Vaak blijkt dat het realiseren van 
een doel lastiger is dan je had gedacht. Dat heeft meestal te 
maken met het feit dat we onvoldoende hebben nagedacht 
over het doel en wat er allemaal bij komt kijken om het doel 
te realiseren. 

Bij de exercitie doelen stellen benoem je: 
O wat je doel is;
O op welke wijze je baat gaat hebben bij het bereiken van je doel;
O waarom het bereiken van het doel belangrijk voor je is;
O wat de baten voor anderen zijn;
O waar je nu staat op de schaal van & t/m &$ in het bereiken van je doel;
O wat je ondernomen hebt om zover te komen;
O wie je daarbij heeft geholpen;
O hoe je (straks) merkt dat je vooruit bent gegaan op de schaal;
O wat anderen daarvan merken;
O waardoor je er van overtuigd bent dat je je doel gaat bereiken;
O wie je gaat vertellen over je vooruitgang;
O wie je gaat bedanken als je je doel bereikt hebt;
O waarvoor je hem/haar gaat bedanken.
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De exercitie doelen stellen helpt je om goed na te denken over wat het doel is wat je wilt bereiken. 
Tegelijkertijd krijg je een goed beeld van wat het bereiken van het doel voor anderen betekent, wie je bij 
het bereiken van je doel kan helpen en waarmee en waar je op dat moment staat. 

In de praktijk komt het ook voor dat door de exercitie doelen stellen te doen het probleem uiteindelijk 
niet echt een probleem blijkt te zijn en dus vanzelf  ‘opgelost’ wordt. Hoe scherper de formulering en de 
voorbereiding is hoe beter gestart kan worden met de realisatie. Eerst denken dan doen, gaat ook hier op.

Het is belangrijk de exercitie doelen stellen te doen als je een probleem hebt en daarvoor een oplossing 
zoekt. Dit geldt voor zowel privé als zakelijk. Als je het een paar keer gedaan hebt zal je zien hoe zinvol de 
aanpak is en wat het je brengt. Het document om de exercitie uit te voeren kun je vinden op 
www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl

PRIMA doelen zijn: Positief geformuleerd (leren in plaats van afleren*)
Realistisch (passend bij persoon en de situatie)
Inspirerend
Meetbaar (klein naar groot, stap voor stap)
Aantrekkelijk (stimulerend)

* boek Ben Furman. Kids’Skills, ISBN ( '*($#+ +&'+,#

HOOFDSTUK 6

Praten over problemen …

Een bekend gegeven is dat hoe meer en hoe langer je over een probleem praat, hoe groter het probleem 
wordt. Je praat jezelf steeds verder in een neerwaartse spiraal, het probleem lijkt steeds groter te wor- 
den en de oplossing steeds verder weg. Hoe meer je praat over mogelijke oplossingen hoe makkelijker 
het wordt om de oplossing te vinden. Probeer dit maar eens uit. Als je jezelf alleen maar vragen stelt die 
het probleem groter maken ga je je steeds ongemakkelijker voelen. Sterker nog, de dingen waar je bang 
voor bent gebeuren ook. Het fenomeen selffulfilling prophecy treedt in werking. Stel jezelf vragen in de 
trant van mogelijke oplossingen, zoals wie kunnen je helpen, hoe zouden anderen het probleem aanpak-
ken of in hoeverre heb je misschien in het verleden bij een soortgelijke situatie gehandeld. Je zal dan 
merken dat je in een positieve flow terechtkomt en er eerder een 
oplossing is. 

Praten over problemen creëert problemen.               
Praten over oplossingen creëert oplossingen. 

Leren in plaats van afleren

De Fin Ben Furman heeft voor kinderen een oplossingsgerichte 
methode bedacht: Kids’Skills* en deze uitgewerkt en 
geïmplementeerd. 
Net zoals volwassenen kunnen ook kinderen al heel veel. Wat ze
(nog) niet kunnen is te leren. In eerste instantie heeft Ben Furman
deze methode ontwikkeld voor kinderen van + tot ' jaar. Spoedig bleek dat de aanpak ook bij oudere 
kinderen werkt. Eigenlijk is de conclusie dat de principes van Kids’Skills weinig leeftijdgebonden zijn. 
Als je de methode aanpast aan de doelgroep dan werkt het ook heel goed bij oudere kinderen. 
Maar ook voor volwassenen is deze methode te gebruiken om meer oplossingsgericht te gaan denken 
en handelen. Eén van de essenties van de methodiek is dat je niet iets afleert (negatief ) maar aanleert 

(positief ). Het effect is dat als je het geleerde in de 
praktijk brengt je ‘automatisch’ niet meer doet wat je 
wilde afleren. 

http://www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl
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Welzijn of geluk

In de positieve psychologie ging men er lange tijd vanuit dat mensen in 
hun leven gaan voor geluk. 

Maar wat is geluk? Geluk is voor iedereen weer anders. Als je de lectuur 
er op naleest dan kom je enorm veel beschrijvingen en statements 
tegen over wat geluk is of wat geluk voor mensen betekent. 

Geluk is geen ‘happiologie’. Het toppunt van geluk is niet de rest van je leven liggen zonnen met een 
glas champagne in de hand voor de kust van je eigen tropische eiland op het dek van je privéjacht. Die 
zeldzame mensen die zich dit daadwerkelijk kunnen permitteren worden daar snel heel erg ongeluk-
kig van. Larry Allman, professor aan de Universiteit van Honolulu, heeft een praktijk in Maui; misschien 
wel het mooiste eiland ter wereld. Zijn wachtkamer zit vol met rijke zakenlui die na de verkoop van hun 
onderneming naar Maui zijn verhuisd om daar de rest van hun leven in opperste gelukzaligheid door te 
brengen. Na korte tijd hebben de meesten echter een hulpverlener nodig. Volgens Larry is het resultaat 
van zijn therapie heel vaak dat ze hun droom opbergen, hun landgoed verkopen, teruggaan vanwaar ze 
gekomen zijn en opnieuw een zinvolle invulling aan hun leven gaan geven.* 

Tegenwoordig gaat men in de positieve psychologie uit van welzijn in plaats van geluk. De aanname 
daarbij is dat ieder mens welzijn nastreeft. Wat verstaan we dan onder welzijn?

Alles wat het leven de moeite waard maakt om geleefd te worden, inclusief de aanvaarding dat ongelukkig zijn 
daar ook onvermijdelijk bij hoort. 

Persoonlijk vind ik dat een heel mooie definitie. Een definitie waar we ons allemaal in (kunnen) 
herkennen. 

Welzijn heeft betrekking op een combinatie van factoren zoals:
O  positieve emoties, instellingen en relaties;  
O    een betekenis- en zinvol leven dat het materiële overstijgt;   
O     inzet om iets te willen bereiken;              
O     het verleden achter je laten, leven 

in het nu en toekomstgericht 
in het leven staan.

Deze factoren zijn belangrijke uitgangs-
punten voor oplossingsgericht denken, 
handelen en werken.

* boek: Simpel van Louis Cauffman.
ISBN ( '*($,( -&,(,#
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Veerkracht 

Door wat mensen in hun leven meemaken 
ontwikkelen ze veerkracht.
Vaak wordt riet gebruikt als beeld. Riet buigt 
mee met de wind en als die afneemt dan 
veert het telkens weer op. Veerkrachtige 
mensen hebben dit ook. 

Zij leren van de tegenslagen die zij in het
leven tegenkomen maar veren weer op,
kijken welke mogelijkheden er liggen en
gaan sterker verder. Mensen in wiens
leven alles op rolletjes loopt en die in een
laat stadium van hun leven te maken krijgen met tegenslagen, kunnen hier vaak behoorlijk van slag door 
raken. Zij hebben (nog) niet geleerd hoe met tegenslagen om te gaan en de impact van de gebeurtenis 
is daardoor veel groter dan bij mensen die al veel meer meegemaakt hebben. Nu gun je niemand veel 
tegenslagen in het leven maar door het ervaren van tegenslagen kan je veerkracht opbouwen. In welke 
mate dat lukt hangt af van de persoon. 

Veerkracht is de vaardigheid om met onontkoombare en verstorende levensgebeurtenissen om te gaan, 
ze te accepteren, betekenis te geven, te verdragen, actie te ondernemen en je ervan te herstellen. Hier-
door leert en ontwikkelt men een mechanisme om bij een volgende soortgelijke gebeurtenis de situatie 
beter aan te kunnen.

Belangrijke pijlers daarbij zijn;
O accepteer wat onvermijdelijk is;;
O geef zin en betekenis aan de gebeurtenis; 
O maak gebruik van je krachten en hulpbronnen;
O doe iets en neem verantwoordelijkheid voor je leven.

!"# van het leven bestaat uit wat je overkomt ,$"# uit hoe je ermee omgaat

Oefening
Denk na over je eigen leven en geef antwoord op de volgende vragen:
O hoe ben je de moeilijkste tijden en verstorende gebeurtenissen in je leven doorgekomen?
O wat en wie hebben je daarbij het meest geholpen?
O hoe hebben ze je daarmee geholpen?
O wat heb je ervan geleerd?
O heb je de opgedane ervaring ingezet toen je later in soortgelijke situaties terecht kwam?
O hoe hebben ze je toen geholpen?
O hoe kan je de ervaringen in de toekomst ‘nog meer’ inzetten als je in soortgelijke situaties terecht 

komt?

* boek:  Liselotte Baenijaert & Anton Stellamans, Vergroot de veerkracht in jezelf en je team,
ISBN ('* ($ #$( *-#( %



)' )(

HOOFDSTUK 9

Er gaan altijd wel dingen goed, ondanks de problemen

Misschien herken je het wel. Je hebt het gevoel dat alles fout gaat. Voor je gevoel zit alles tegen. Niets 
gaat goed. Je kunt af en toe zo’n dag hebben. Als je de volgende morgen opstaat ben je alles alweer 
vergeten en begin je met frisse moed aan een nieuwe dag. Soit, kan iedereen wel eens gebeuren. 
Vervelender wordt het als je dat gevoel niet kwijt raakt en je een langere periode dat gevoel houdt. 
De praktijk leert ons echter dat er ondanks de problemen die men kan hebben er altijd wel dingen goed 
gaan. Een oefening om uit dat negatieve gevoel te geraken is je zelf ‘dwingen’ te focussen op wat er die 
dag wel goed ging. 

Deze oefening is handig als je bijvoorbeeld na je 
werk naar huis rijdt. ‘Dwing’ jezelf om als je in de auto 
stapt jezelf af te vragen wat ging er goed vandaag. 
Geef niet te snel op als het niet direct lukt. Blijf het 
proberen en je zult zien dat je wel degelijk dingen 
kan benoemen die wel goed gingen. En het mogen 
ook best kleinere dingen zijn. Hoe meer je oefent 
des te meer dingen blijken er ondanks de problemen 
toch goed te gaan. 

Wat is het effect van de oefening? Van mensen die 
het zo gedaan hebben kreeg ik vaak terug dat ze in 
een heel andere, positievere mindset thuiskwamen 
dan anders. ‘Vroeger’ kwamen ze met negatieve 
gevoelens thuis en straalden dat af op het thuisfront. 

Na de oefening was dat anders. De meeste partners
gaven dat ook terug aan de persoon: je bent veel opgeruimder als je thuiskomt. 

Het effect heeft niet alleen betrekking op jezelf en je partner zoals boven beschreven. Je zult merken dat 
als je het denken in wat gaat er wel goed integreert in je dagelijks handelen het je gedrag en attitude 
verandert. Je omgeving zal merken dat je anders reageert en ook de positieve aspecten ziet die er altijd 
wel zijn. Je straalt energie en positiviteit uit en dat heeft weer een effect op je uitstraling en op je functio-
neren. Een win - win situatie voor iedereen dus. 
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Selffulfilling prophecy

Bewezen is dat als mensen denken dat er iets gebeurt en ze daar maar lang genoeg aan en over blijven 
denken en er in geloven, de kans erg groot is dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Eén van de bekende 
voorbeelden is het onderzoek dat de psycholoog Robert Rosenthal van Harvard in &(%% heeft gedaan. 

Rosenthal nam intelligentietesten af van leerlingen, maar vervalste de uitkomsten willekeurig. Hij gaf de 
vermeende resultaten aan de leerkracht. De leerlingen die volgens de vervalste tests als ‘intelligent’ golden, 
behaalden veruit betere resultaten op school dan degenen die als ‘minder intelligent’ golden.
Een verklaring voor dit verschijnsel is dat de leraar meer van zijn ‘intelligente’ leerlingen verwachtte en er onbe- 
wust meer aandacht aan besteedde, waardoor hij ze bevoordeelde en ze daadwerkelijk beter gingen presteren. 

Zo zijn er veel meer voorbeelden. Kijk maar eens rond 
in je eigen omgeving. Selffulfilling prophecy is dus geen 
onzin maar realiteit. Dat betekent als je probleem gericht 
blijft denken en je bezighoudt met wat er allemaal fout 
kan gaan, de kans groter is dat die dingen ook echt 
gebeuren. Je gaat het uitstralen en daardoor vergroot 
je de kansen alleen maar. Dit gaat ook op als het om 
oplossingsgerichtheid gaat. Je omgeving voelt en ziet 
wat je uitstraalt, zowel positief als negatief. 
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Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en heeft potentie. Uniek niet alleen ‘biologisch’ bezien, maar 
ook door persoonlijkheid, of anders gezegd door karakter. Tal van factoren 
spelen hierin een rol: zaken die we vanaf onze geboorte hebben meegekregen 
van onze ouders, intelligentie, natuurlijke aanleg of talenten en erfelijke 
gedragskenmerken. Maar ook de dingen die we tijdens ons leven leren door 
onze ervaringen, opvoeding, opleiding en door de mensen met wie we in 
aanraking komen. Levenservaring is erg belangrijk en bepaalt mede wie we zijn. 
Door tegenslagen kunnen we veerkracht opbouwen. De mate waarin we dat 
doen is per persoon verschillend en heeft ook te maken met wie je bent. De een 
kan dat beter en gemakkelijker dan de ander. 

Gedrag en de daaronder liggende drijfveren zijn belangrijke onderdelen van dat wat ieder mens uniek 
maakt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van je kwaliteiten is het belangrijk jezelf goed te kennen. 
We zijn ons vaak onvoldoende bewust van de kwaliteiten en hulpmiddelen die we hebben en waarover 
we kunnen beschikken. Als we deze goed kennen, kunnen we deze optimaal inzetten en benutten. 

Het is belangrijk om je in een bepaalde situatie af te vragen of je eerder in een soortgelijke situatie hebt 
gezeten, hoe je dat toen opgelost hebt, wie en wat je daarbij geholpen heeft, wat je daarvan geleerd 
hebt en wat je daarmee in je huidige situatie kan doen. We denken vaak ten onrechte, dat we bepaalde 
dingen niet kunnen. 

De mate waarin je uitstraalt wie je bent en waar je voor gaat 
en staat, bepaalt hoe anderen je ervaren. Authenticiteit is dus 
erg belangrijk. Het is goed je te realiseren dat anderen heel 
snel door hebben als je je anders gedraagt dan je bent. 
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Doelen realiseren

Als je je doelen helder hebt kan je beginnen met het 
realiseren ervan. Belangrijk is dat je dat doet van klein 
naar groot, stap voor stap. 

Dit lijkt wel op de manier waarop je in bedrijven aan projecten werkt. Ook daarbij is het belangrijk dat:
O je de doelen die je met het project wilt realiseren helder hebt;  
O je in beeld hebt waarom het realiseren van het project belangrijk is voor de  organisatie;
O de resultaten die je wilt behalen concreet en meetbaar moeten zijn;  
O de stappen (de planning) die je moet zetten om het project succesvol af te ronden duidelijk 
 moeten zijn;
O de resources (middelen en mensen) die voorwaardelijk zijn om het project te realiseren bekend en 

met belanghebbenden afgestemd moeten zijn;
O je regelmatig evalueert waar je staat en dat je leert van de opgedane ervaringen;    
O je successen viert bij het behalen van mijlpalen in het project;  
O je de doelen en resultaten haalt en het project succesvol afsluit;            
O je evalueert en leert van de opgedane ervaringen en deze deelt met anderen.

Als je middels het doelen stellen helder hebt wat je wilt bereiken en dat voor jezelf meetbaar hebt ge-
maakt kun je beginnen met de realisatie. Gedurende de periode dat je aan het werk bent om je doelen 
te realiseren kunnen er zich momenten voordoen dat je het even niet meer ziet zitten of dat je merkt dat 
het door omstandigheden minder goed gaat. 

Belangrijk is dat je omgeving weet wat je doelen zijn en waarom je die wilt realiseren. Als je de exercitie 
doelen stellen gedaan hebt, heb je ook benoemd wie je bij het realiseren kan helpen en op welke wijze. 
Op de momenten dat het even niet zo goed loopt, kunnen de mensen waarvan je vastgesteld hebt dat ze 
je kunnen helpen en hoe ze dat kunnen doen, je over moeilijke punten heen helpen. Dat kan op basis van 
al gemaakte afspraken voordat je gestart bent maar ook als klankbord op het moment dat de situatie zich 
voordoet. Jij kunt daartoe zelf het initiatief nemen of de anderen merken aan je dat er iets niet helemaal 
lekker gaat en spreken je aan. 

Er zijn verschillende manieren om met de situatie aan de slag te gaan. Je kunt dat doen met anderen 
bijvoorbeeld partner, vrienden, collega’s, baas of coach maar in veel gevallen kan je ook jezelf helpen. 
Hulpmiddelen die je kunt gebruiken zijn: oplossingsgerichte vragen stellen, de schaalvraag, wanneer 
ging het wel goed, hoe zouden anderen dat gedaan hebben, de wondervraag, heeft er zich al eerder een 
soortgelijke situatie voorgedaan en wat heb je toen gedaan om eruit te komen. 

Die vragen kunnen anderen aan jou stellen maar kan je ook jezelf stellen. Als je weet om welke vragen 
het gaat en je herkent en erkent de situatie waarin je zit kan je dus jezelf ook coachen. Ik noem dat 
zelfcoaching en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en functioneren nemen. Mocht je dat niet 
(altijd) zelf kunnen kan je uiteraard altijd gebruikmaken van de hulp van anderen. 

Ik geloof in en richt me, naast de coaches en managers, vooral op het ontwikkelen van het individu zelf. 
Ik geloof in de kwaliteiten, talenten en in de kracht van de mens. Mijn uitdaging ligt dan ook vooral daar 
waar ik de ander kan helpen zichzelf te ontwikkelen in zelfcoaching. Als je dat beheerst is het veel 
makkelijker ook anderen te helpen. 
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Schaalvraag en Wondervraag

Waar sta ik? Het is belangrijk je regelmatig af te vragen ‘Waar sta ik in het realiseren van mijn doelen? 
Dat kan je op verschillende manieren doen. Eén van de manieren is differentiëren met behulp van de 
schaalvraag. 

Schaalvraag
De schaalvraag is, evenals de wondervraag (zie volgende pagina), een techniek die je als hulpmiddel kunt 
gebruiken in het oplossingsgericht denken en handelen. Ze zijn goed te gebruiken en werken ook goed. 
Maar oplossingsgericht denken en handelen is meer dan het gebruiken van deze twee hulpmiddelen. 
Gebruik de schaalvraag op een manier die bij je past en in de situatie waarin hij past.. 

Bij de schaalvraag werk je met getallen van & t/m &$. Deze schaal wordt gebruikt om de vooruitgang vast 
te stellen en tegelijkertijd je te realiseren wat je gaat doen, wat je al gedaan hebt, wat het je gaat brengen 
en wat het je al gebracht heeft. De & staat voor het beginpunt en de &$ voor het eindpunt. 
Je kunt de schaal in verschillende variaties gebruiken. 

De belangrijkste zijn de schaal van:
O de hoop op verandering.    

De schaal van hoop op verandering gebruik je om   
vast te stellen hoe groot je denkt dat de kans op een 
verandering mogelijk is. De & betekent geen enkel   
vertrouwen en de &$ het volste vertrouwen dat een   
verandering mogelijk is.

O motivatie.
De schaal van motivatie geeft aan hoe die er is om   
aan de verandering te werken. De & staat voor geen 
enkele motivatie en de &$ voor uiterst gemotiveerd.

O vertrouwen.
De schaal van vertrouwen gaat over de mate waarin  
er vertrouwen er is de oplossing te vinden voor het   
probleem. De & staat voor geen enkel vertrouwen en 
de &$ voor het volste vertrouwen.

De schaalvraag kan je gebruiken als je nog in de begin-
fase zit van een proces. Het is dan vaak een nulmeting 
en geeft het aan hoe je erin stapt.

Gebruik je de schaalvraag gedurende het proces dan
meet je de vooruitgang die je gemaakt hebt. Je bent
van een % naar een ' gegaan. Wat heb je gedaan om die
vooruitgang te boeken? Wat heeft het je opgeleverd? Waar merk je dat aan? Aansluitend kan je je de 
vraag stellen wat moet je doen om van een ' naar een * te gaan? Wat is er dan anders? Waar merk je 
dat aan? In het formulier doelen stellen (www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl) zijn deze aspecten 
opgenomen. Probeer het maar. 

Wondervraag
De wondervraag wordt gebruikt bij zowel individuele coaching als groepscoaching. Maar je kunt de 
wondervraag ook aan jezelf stellen.
Je gaat met jezelf de volgende dialoog aan als je het gevoel hebt vast te lopen met een probleem en niet 
weet hoe verder te gaan. 

O ik ga vanavond zoals iedere avond rond &&.$$ uur slapen;
O tijdens mijn slaap gebeurt er een wonder;     
O door dit wonder is mijn probleem opgelost; 
O ik weet echter niet dat het wonder gebeurd is, want ik  sliep;
O waaraan merk ik, als ik morgenochtend wakker word dat er een wonder gebeurd is?  
O waaraan nog meer?
O waaraan merkt mijn partner het? (indien  

van toepassing) 
O mijn kinderen? (indien van toepassing) 
O mijn collega’s? (indien van toepassing) 
O mijn omgeving?
O waaraan nog meer?

Geef niet te snel op als je niet direct een 
antwoord op de vraag weet. ‘Dwing’ jezelf 
ertoe na te denken over de antwoorden op de 
vragen. 

Het gaat uiteindelijk om het proces dat achter 
de wondervraag schuil gaat. Je wilt weten wat je bijvoorbeeld nu allemaal niet doet omdat je het 
probleem hebt. Door de antwoorden wordt dat beeld helder.

Een praktijk uit coachingland is dat een coach met de coachee de wondervraag doet. De coachee realiseert 
zich gedurende de oefening steeds meer wat hij en zijn familie allemaal missen door de slechte relatie die hij 
heeft met zijn manager. Hij besluit een andere baan te gaan zoeken. 

Gedurende de periode dat hij een nieuwe baan aan het zoeken is, gaat hij al dingen doen die hij niet 
deed omdat de werksfeer met zijn baas verpest was. Het feit dat hij het besluit had genomen om weg te 
gaan gaf hem al voldoende energie om zijn leven te veranderen. Nadat hij een andere baan gevonden 
had nam hij ontslag en zo was ook de aanleiding van zijn probleem weggenomen. 

Je kunt ook varianten op de wondervraag gebruiken zoals:
O het script van een film schrijven waarin je laat zien hoe de dag nadat het wonder gebeurd is er uitziet;                       
O een brief schrijven waarin je beschrijft hoe het is als je probleem opgelost is, wat er anders is dan 
 vandaag de dag?
O een brief schrijven waarin je beschrijft hoe het over een jaar is en je probleem opgelost is. 

Beschrijf in de brief ook wat je in dat jaar gedaan hebt om het probleem op te lossen?

http://www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl
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Kort samengevat  

Oplossingsgericht denken, handelen en werken doorbreekt de traditionele manier van oorzaak en 
gevolg denken. Je gaat op een andere, nieuwe en doelmatigere manier kijken naar en veranderingen 
aanbrengen in bestaande interactie- en denkpatronen. Dat is in het kort wat er gebeurt als je 
oplossingsgericht gaat denken, handelen en werken.

Oplossingsgericht denken, handelen en werken is veel meer dan het toepassen van een paar simpele 
technieken. Het is een mens-, bedrijfs- en realiteitsvisie.

Ik hoop dat dit boek jou helpt om een nog beter inzicht te krijgen in wat Oplossingsgericht Denken voor 
jou kan betekenen en hoe je het toepast in jouw dagelijks leven. 

Wil je na het lezen van dit boek meer weten over oplossingsgericht denken, handelen en werken? 
Meer informatie vind je op www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl. Je kunt eventuele vragen mailen 
naar peter.zwiersch@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl 

Dankwoord

Mijn dank gaat uit naar Willemijn van Strien voor haar advies deel te nemen aan een workshop van Louis 
Cauffman en naar Louis Cauffman zelf natuurlijk. Verder naar Guus Brackel die mij adviseerde de leergang 
Coaching bij het Europees Instituut te gaan volgen en naar Ger Mastenbroek voor de ondersteuning waar 
het de redactie van dit boek betreft. Verder natuurlijk alle (ex-)collega’s, relaties, klanten en vrienden die 
hun ervaringen en gevoelens met mij gedeeld hebben. Ervaringen en gevoelens die er toe geleid hebben 
dat ik ervoor gekozen heb om mijn persoonlijke aanpak en visie verder vorm te geven en uit te bouwen 
en dit boek te schrijven. 

Het gaat om jou en uiteindelijk bepaal je zelf het resultaat. Dat heb ik van hen geleerd. 

http://www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl
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Literatuurlijst en links

Geraadpleegde literatuur 

* Louis Cauffman, Oplossingsgericht management & coaching (ISBN ( '*($+' -$$$-*)
* Louis Cauffman, Simpel (ISBN ('*($,( -&,(,#)
* Ben Furman, Kids‘ Skills, (ISBN ( '*($#+ +&'+,#)
* Liselotte Baeijaert & Anton Stellamans, Vergroot de veerkracht in jezelf en je team,

(ISBN ( '*($#$ (*-#(%)
* Ben Furman en Tapani Ahola, Reteaming (ISBN ( '*($#+ +&*#,&)
* Fredrike Bannink, Oplossingsgerichte vragen (ISBN ( '*($#% ,###&,)
* Fredrike Bannink , Positieve psychologie in de praktijk (ISBN ( '*($'( '#(&'-)

Links

* Diverse documenten en hulpmiddelen die in het e-book benoemd zijn kan je downloaden van
www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl.

* Louis Cauffman: www.louiscauffman.com

Over de auteur

Peter Zwiersch (&(,&) is de oprichter en drijvende kracht achter Bellehouse Consultancy & Coaching. 
Nadat hij ruim -$ jaar in diverse managementfuncties werkzaam is geweest, heeft hij een aantal jaren 
geleden bewust een andere keuze gemaakt. Een keuze die in het verlengde ligt van wat hij in zijn dage-
lijks functioneren in de rol van manager altijd al toegepast heeft: namelijk mensen helpen ontwikkelen. 
Een organisatie kan zich alleen ontwikkelen als mensen zich ontwikkelen. Natuurlijk zijn structuren, 
systemen, processen en procedures in een organisatie belangrijk maar uiteindelijk gaat het om de 
mensen; zij maken het verschil. 

Vanuit die gedachte geeft hij, incompany trainingen en trainingen met een open inschrijving (waaronder 
oplossingsgericht denken, handelen en werken), coacht hij individuen en verzorgt hij ontwikkelings-
programma’s voor teams. 

Peter maakt deel uit van het internationale opleidingsinstituut SOLT.E.A.M (www.solteam.org).  
Hij is tevens Certified Reteaming Coach bij het Helsinki Brief Therapy Institute.
Bij alle activiteiten staat het individu centraal, met het doel om beter te kunnen functioneren. 
Als mens en in het geval dat men werkt als medewerker. 

Meer informatie over de producten en diensten zijn te vinden op: 
www.bellehouse.nl 
www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl 

http://www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl
http://www.louiscauffman.com
http://www.solteam.org
http://www.bellehouse.nl
http://www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl
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Oplossingsgericht denken, handelen en werken 

Doorbreek de traditionele manier van oorzaak en gevolg denken.
Ga op een andere, nieuwe en doelmatiger manier kijken naar en veranderingen aanbrengen 
in je bestaande interactie- en denkpatronen. 

Wij bieden:
O trainingen met open inschrijving
O incompany trainingen (afgestemd op de organisatie)
O consultancy over en begeleiding bij de implementatie en verankering in de organisaties
O kennismakingsbijeenkomsten voor medewerkers
O kennismakingsbijeenkomsten tijdens netwerk- of relatiebijeenkomsten

Bellehouse Consultancy & Coaching 
Antonlaan 187-18

-'$' KA  Zeist
www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl 
info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl

http://www.oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl

