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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 4 tot 7 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. 


