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Inleiding 
 

Omdenken gaat om het aanpassen van het denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden. Dus 
niet langer beren op de weg zien, maar het tegenovergestelde. Dit boekje laat je in een notendop zien 
wat omdenken betekent en hoe je dat precies doet.  
 
Dit boekje is de opvolger van de bestseller ‘Ja-maar wat als alles lukt?’ waarin Berthold Gunster de basis 
legde voor het zogenaamde ‘omdenken’.  Zowel bij zorgprofessionals als voor managers en bestuurders 
is communicatie van levensbelang. Om te luisteren en om begrepen te worden, maar vooral om 
kwaliteiten en talenten in patiënten en collega’s te zien waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden 
ontstaan. 
 
Deze keer geen uitgebreide of omvangrijke managementliteratuur, maar een toegankelijk boekje met 
veel praktijkvoorbeelden en juist daarom vol inspiratie. Veel leesplezier! 
 
Anouschka Lyklema 
Februari 2021 
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Vastdenken 
 
Het boekje begint met een hilarisch voorbeeld van McDonald’s die een nieuwe marketingcampagne 
had bedacht om klanten met behulp van de hashtag #McDStories enthousiaste ervaringen met 
McDonald’s te verspreiden. Maar er gebeurde iets wat de marketeers niet bedacht hadden en dat is 
dat klanten ook hun minder enthousiaste ervaringen gingen delen. Met soms de meest gruwelijke foto’s 

van pleisters in de hamburgerverpakkingen, vieze 
keukens en stinkende toiletten. Laat staan de 
verschrikkelijke verhalen van voedselvergiftiging en 
ranzige frites. Na twee dagen negatieve publiciteit 
beëindigde McDonald’s de campagne om de 
hashtag extra te promoten, maar dit had geen enkel 
effect. De hashtag promootte zichzelf en klanten 
bleven foto’s, video’s en verhalen delen en er raasde 
een ware storm door Twitter-land. 
 
Dit verhaal is een mooi voorbeeld van ‘vastdenken’: 
met alle goede bedoelingen een ramp creëren. 
McDonald’s wist niet hoe snel zij de campagne 
moesten stoppen, maar ze hadden de krachten die 
zich tegen hen keerden ook in het eigen voordeel 
kunnen laten werken. Hoe? Door ‘om te denken’ en 

dit toepassen in de communicatie, precies datgene waar dit boekje over gaat. We beginnen met de 
introductie van de term ‘Contrasteren’. 
 
 

Contrasteren 
 

In onze dagelijkse omgang met mensen herkennen we het denk ik allemaal: wanneer iemand chagrijnig 
is of loopt te klagen, dan is onze eerste neiging om de ander op te beuren. Door extra vrolijk te zijn, 
iemand op te beuren of door er een opmerking over te maken. Dit is ‘contrasteren’, het 
tegenovergestelde gedrag vertonen. We bedoelen het goed, maar het heeft vaak helaas juist het 
averechtse effect. De ander wordt nóg chagrijniger of keert zich van je af.  
 
We noemen het ‘helpen’ of ‘opbeuren’, maar eigenlijk dragen we uit dat de ander moet veranderen. 
En door in ons gedrag het gedrag van de ander te contrastern wordt de kloof eigenlijk alleen maar 
groter. 
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Door het contrasteren ontstaat een soort patroon van zichzelf versterkende tegenstellingen. Wanneer de 
één chagrijnig is en de ander probeert diegene op te beuren of wanneer de één stelling A aanhangt en 
de ander juist stelling B. Met het contrasterende gedrag duw je de ander dieper in het eigen gedrag of 
de eigen stelling waardoor jijzelf ook weer je gedrag of stelling probeert te versterken. Er tekent zich al 
snel een patroon af en betrokkenen dreigen daar gevangen in te raken. Dit patroon van uit-elkaar-drijven 
zal je op veel plekken herkennen. Je zoon of dochter die zich geen raad weet met een bepaald huiswerk 
en je als ouder gaat helpen. Een medewerker die gedemotiveerd is en die je als leidinggevende of 
collega moed inspreekt. Een patiënt die overal beren op de weg ziet en die jij als zorgverlener ook veel 
positieve kanten laat zien. 
 
Dit patroon is te doorbreken, maar het vraagt enige durf. Zie het als het trachten de boot recht te houden 
door achterover te hangen zodra de ander achterover helt. Ga juist voorover hangen en beweeg met 
de ander mee. Als je eenmaal begrijpt hoe het patroon werkt, kun je van elk probleem een mogelijkheid 
maken en van iedere bedreiging een kans. Klinkt eenvoudig, maar hoe doe je dat? 
 
 

Omdenken 
 

De belangrijkste stap is om de ander niet te willen veranderen. Heb je een irritante klant, een boze patiënt 
of een zeurende collega? Ze zijn wie ze zijn en dat zal zo blijven. Verander hen niet, maar accepteer hen. 
Kijk niet naar wat je mist of irritant vindt, maar kijk naar wie ze werkelijk zijn. Je ziet hierdoor de kwaliteiten 
van de ander, zijn of haar talenten en daardoor ook veel (meer) mogelijkheden. 
 
Omdenken is niet een soort trucje om elk vervelend gedrag met een ‘handige interventie’ te veranderen 
in gewenst gedrag. Het gaat er niet zozeer om dat je je ‘berust’ in het gedrag van de ander, maar dat 
je de ander daadwerkelijk accepteert en ziet dat jij door anders op een situatie te reageren de hele 
dynamiek kan veranderen. Zie de ander volgens Gunster als een goudmijn en erken de ander volledig. 
De ander mag denken wat hij/zij wil, mag voelen wat hij/zij wil, mag zijn wie hij/zij is en dat dat voor jou 
helemaal oké is.  
 
 

Kernkwadrant van Daniël Ofman 
 

Het omdenken en de ander accepteren zoals hij/zij is en de oplossing bij jezelf zoeken, deed mij erg 
denken aan het kernkwadrant van Daniël Ofman. Ofman onderscheidt in zijn theorie vier aspecten: 
1. Kernkwaliteiten: eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Het zijn de specifieke 

sterktes die iemand bij uitstek kenmerken.  
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2. Valkuilen: het gevaar bestaat dat de kwaliteiten doorslaan en daardoor zogenoemde valkuilen 
kunnen worden, zeg maar een vervorming van de doorgeschoten kwaliteit dat deze daarmee zelfs 
een zwakte wordt. Zo kan iemand met bijvoorbeeld de kernkwaliteit hulpvaardigheid doorslaan in 
de valkuil bemoeizucht.  

3. Allergieën: iets waar jij je bij iemand anders vreselijk aan stoort of ergert. Deze wat jou betreft 
negatieve eigenschap van de ander verbergt echter wel een kwaliteit in zich.  

4. Uitdaging: de verborgen kwaliteit achter jouw allergie kan voor jou een belangrijk ontwikkelpunt 
aangeven, jouw zogenoemde uitdaging. 

 

 
 
 
Zoals in het bovenstaande voorbeeld zichtbaar is, kan een daadkrachtige persoon allergisch zijn voor 
passiviteit en (mede daardoor) soms drammerig overkomen. De uitdaging voor diegene kan zijn dat hij/zij 
meer geduld moet leren hebben. Door geduldiger te zijn, kan de ander meer ruimte krijgen en daardoor 
minder passief zijn of overkomen. 
 
Het is interessant zelf met het kernkwadrant aan de slag te gaan. Is er iemand in jouw omgeving waar je 
je enorm aan ergert of een bepaald soort patiënten met wie je het lastig vindt om om te gaan? Kijk eens 
naar welke kernkwaliteit daar achter kan zitten en in welke valkuil jij in de interactie met diegene valt. Je 
komt dan vanzelf achter de uitdaging die er voor jou ligt om op een andere manier met diegene om te 
gaan J. 
 
 

Erkenning 
 

We hebben gezien dat omdenken begint met het accepteren en het volledig erkennen van de ander. 
Dat betekent ook dat we weg moeten blijven van onze natuurlijke voorkeur om het “probleem” van de 
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ander te willen oplossen. Door de ander te erkennen, ontstaan er geen conflicten maar juist nieuwe 
mogelijkheden. Maar hoe vertalen we ‘erkenning’ in gedrag? 
 
 

Spiegelen 
 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw weten we uit onderzoek bij makaken dat wij over 
zogenaamde spiegelneuronen beschikken. Hiermee voelen we wat de ander voelt en doen we wat een 
ander doet. Dit vindt niet alleen onbewust of spontaan plaats, maar we kunnen het ook bewust inzetten 
om sympathie te creëren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de emotie van je gesprekspartner te 
benoemen: ik zie dat je boos bent of ik hoor aan je dat het je dwars zit. Belangrijk hierbij is dat je het niet 
als trucje inzet, maar alleen als je het echt meent. Op een integere manier spiegelen kan een groot effect 
bewerkstelligen, je kunt het ook zien als de hoogste vorm van erkenning. 
 
 

Respecteren 
 

In het voorbeeld van de boot op pagina 4. Juist door niet ‘tegen te gaan hangen’ maar met oprecht 
respect de ander in zijn/haar gedrag erkennen kan voor een verrassend effect zorgen. Behalve dat de 
strategie van het respecteren het vermogen heeft een situatie te laten kantelen, kun je er ook op een 
verrassende manier diepgaand contact mee maken.  
 
 

Ontregelen 
 

Een andere manier van het beïnvloeden van een patroon is het ontregelen van de ander door een 
onlogische ingreep te laten plaatsvinden. Uit de psychologie kennen we twee principes die in dit verband 
bruikbaar zijn: 
1. Red-green color blindness 

Psychologen gebruiken dit inzicht ook: als de patiënt graag ergens over praat (er groen licht voor 
geeft), dan gaat de psycholoog daar bewust niet op in. En als de patiënt ergens liever niet over 
praat (en hiervoor rood licht geeft), dan zal de psycholoog dit onderwerp des te interessanter vinden. 

2. Wipwappen 
Dit lijkt een beetje op de strategie van het rolverwisselen en is gebaseerd op onze innerlijke 
tegenstrijdigheden. We willen het één, maar ook het ander. Door zelf een bepaald standpunt te 
kiezen en daar overtrokken argumenten voor aan te dragen, zal de ander dit standpunt bijna 
automatisch gaan verdedigen. En wanneer de ander dit dan doet, dan doe je vervolgens hetzelfde 
om ook daarvoor overtrokken argumenten aan te dragen. De theorie zegt dat je hiermee de ander 
écht laat zeggen wat hij/zij wil en daarmee de diepste gevoelens van de ander boven tafel krijgt. 
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Ja 
 

We zijn vaak meer met onszelf bezig dan met de ander en meer gericht op de verschillen dan op de 
overeenkomsten. Het is een grote kunst om de ander te accepteren zoals hij/zij is en oprecht ‘ja’ tegen 
de ander te zeggen. Omdenken gaat erom de ander diepgaand te accepteren. Maak het niet te groot, 
begin met kleine veranderingen. Bijvoorbeeld door de volgende keer dat je partner, je baas of je collega 
iets voorstelt dit direct te omarmen en ‘ja’ te zeggen en doe dat onvoorwaardelijk. Je zult zien dat 
verschillen daardoor kleiner worden en de overeenkomsten groter.  
 
Om terug te komen op het voorbeeld van McDonald’s in het eerste hoofdstuk: in plaats van in de stress 
te schieten over de onbedoelde negatieve publiciteit had de marketingafdeling ook kunnen 
‘omdenken’ en de klachten en negatieve ervaringen kunnen accepteren en dáár vervolgens oprecht 
iets mee te doen. Een gemiste kans voor McDonald’s, maar ik hoop je met het gedachtegoed van het 
omdenken te hebben geïnspireerd om jou dit voor jouw zorginstelling, jouw team of jouw praktijk niet te 
laten overkomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
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Over de VvAA Business School 

 

De VvAA Business School is dé business school van de Nederlandse gezondheidszorg. De school bevindt 
zich in Slot Zeist en is in 2013 opgericht vanuit een grote behoefte door verschillende beroepsorganisaties 
aan kwalitatief goede bedrijfskundige scholing. In de vakopleidingen van medisch specialisten en 
zorgprofessionals wordt immers geen aandacht besteed aan bedrijfskundige onderwerpen. 

Deelnemers aan de programma’s van VvAA Business School zijn overwegend medisch specialisten, 
huisartsen, tandartsen, zorgmanagers, dierenartsen en paramedici. Dit maakt onze opleidingen uniek in 
Nederland! 
 
Steeds meer professionals in de zorg zien het belang van bedrijfskundige kennis. Om anders te leren kijken 
naar hun vakgebied, de eigen organisatie én de gezondheidszorg in het algemeen. Kom tot nieuwe 
inzichten en wordt veelzijdiger, dit wordt vandaag de dag echt van jou gevraagd! 
 
Geïnteresseerd in onze bedrijfskundige opleidingen?  
Kijk dan op onze website www.vvaabusinessschool.nl. 

 
 
 
 


