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Verwachtingen onderzoeken

Problemen lijken van buiten te komen
Herken je dit? Je voert op een terras een intiem gesprek met een goede 
vriend. Plotseling duikt uit het niets een groepje luid kwetterende meiden 
op. Ze nemen vlak naast jullie plaats. Einde conversatie. Irritant. Waarom 
moeten ze uitgerekend hier plaatsnemen?
Andere situatie. Je wordt gebeld, je telefoon valt uit omdat de batterij 
opeens leeg is. Even daarvoor leek de batterij nog halfvol, nu is-ie opeens 
leeg. Wat een waardeloze telefoon.
Of dit. Midden in de nacht bevind je je op de snelweg van Amsterdam 
naar Utrecht. Zes stroken breed. Niets aan de hand. Denk je. Opeens 
zijn wegens wegwerkzaamheden een, twee, drie, vier, vijf en uiteindelijk 
zelfs alle zes rijstroken afgezet, het verkeer vertraagt en je belandt, midden 
in de nacht, in een !le. Waarom moesten ze uitgerekend vannacht die 
werkzaamheden uitvoeren?

Wat hebben deze voorbeelden met elkaar gemeen? Dat we problemen 
meestal ervaren als gebeurtenissen die zich buiten ons afspelen. Wij leiden 
ons leven. Doen ons ding. Zijn ons van geen kwaad bewust. Opeens 
worden we geconfronteerd met kwetterende meiden, lege batterijen en 
onaangekondigde !les. Het voelt alsof problemen ons overvallen. Alsof 
de wereld om ons heen het probleem is. Dat is hoe problemen vaak 
voelen. Maar zo zit het –"bij nadere beschouwing"– niet in elkaar. Op 
dieper niveau speelt het probleem zich niet buiten ons af, maar altijd in 
onszelf.

Kwetterende meiden zijn kwetterende meiden. Ze betekenen helemaal 
niets. Ze zijn slechts een feit. Een gegeven. Hun aanwezigheid wordt pas 
een probleem als wij verwachten een rustig gesprek te kunnen voeren. 
Net zoals een lege batterij pas een probleem wordt als we verwachten 
een telefoongesprek te kunnen voeren. En op een vergelijkbare manier 
is een nachtelijke !le pas een probleem als wij verwachten ongestoord 
door te kunnen rijden. Zodra onze verwachtingen niet overeenkomen 

met de feiten, ervaren we de feiten als ‘het probleem’. Maar bij nadere 
beschouwing zijn de feiten niet het probleem. Ook onze verwachtingen 
zijn niet het probleem. Het is het contrast tussen de feiten en onze 
verwachtingen waardoor we de feiten als een probleem ervaren.

Wat is een verwachting?
Wat zijn verwachtingen? Zoals ik eerder beschreef: met het woord 
‘verwachting’ bedoel ik de positieve beelden die we hebben over hoe de 
werkelijkheid volgens ons zou moeten zijn. Verwachtingen hangen dus 
altijd samen met doelen, ambities, wensen, verlangens en normen.

Op zich is er niks mis met verwachtingen. Ze geven richting en houvast. 
Het is handig om te verwachten dat het licht aangaat als je de lichtknop 
indrukt. Dankzij zo’n verwachting weet je wat je moet doen als je de 
lamp wilt laten branden. Wel zo praktisch. Het is ook handig om te 
verwachten dat je gesprekspartner om 11.00 uur op een afgesproken plaats 
en tijd verschijnt. Net zoals het wel zo prettig is om te verwachten dat 
het achtuurjournaal om acht uur begint en de stoptrein tussen Deventer 
en Zwolle om 19.17 uur Wijhe aandoet. Om samen te werken is het 
maken van afspraken –"en dus verwachtingen"– een handig hulpmiddel. 
Complexe samenlevingen zouden volledig ontregeld raken zonder heldere 
verwachtingen. Het wordt alleen anders –"en dus een probleem"– als de 
dingen niet volgens verwachting verlopen. Als de dingen niet zijn zoals 
ze volgens ons zouden moeten zijn. Dan ervaren we de werkelijkheid als 
een probleem.

In principe kan elke verwachting de voorbode zijn van een teleurstelling. 
Hoe meer belang we hechten aan onze verwachtingen en hoe 
gedetailleerder we ze omschrijven, des te groter het risico. Waarom zijn 
er op YouTube zoveel !lmpjes van huilende bruiden? Omdat ze een 
grenzeloos arsenaal aan hermetisch dichtgetimmerde verwachtingen van 
de Mooiste Dag Van Hun Leven gecreëerd hadden en iets niet helemaal 
volgens plan verliep: de taart werd twee huizen verderop bezorgd, het was 
een aardbeien- in plaats van kersentaart of er zat een winkelhaak in de 
binnenvoering van het colbert van de bruidegom. Waarom ervaren zoveel 
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gezinnen stress rond de kerstdagen? Omdat er juist rond die periode zeer 
hooggespannen verwachtingen heersen, gecentreerd rond het ideaalbeeld 
van de gelukkige familie. De gastvrouw wil een voortre#elijke maaltijd 
serveren, de cadeaus moeten perfect zijn, de kleding tiptop. Hoe hoger 
de verwachtingen, des te groter de teleurstelling. Want hoe fantastisch 
alles ook was voorbereid, de immer lollige zwager Willem maakte na zijn 
vierde whisky-die-hij-niet-had-moeten-nemen nét even een verkeerde 
grap tegen zijn jongste nichtje Chloë, die daarop huilend naar het toilet 
verdween, waarop moeder boos werd op zwager Willem, er een pijnlijke 
stilte viel en het hele kerstgebeuren –"net zoals vorig jaar"– eindigde in 
mineur.

Verwachtingen zijn niet per de!nitie fout of slecht. Het is uiterst 
begrijpelijk dat je van je baas verwacht dat hij elke maand je salaris 
overmaakt, dat je kinderen op hun veertigste op eigen benen kunnen 
staan en dat als iemand geld van je leent en belooft dat terug te betalen, 
diegene dat ook zal doen. Maar over die verwachtingen heb ik het hier 
niet. Ik heb het hier over frustrerende, contraproductieve verwachtingen.

Irreële verwachtingen ten opzichte van anderen kunnen frustrerend zijn, 
maar mogelijk zijn de irreële verwachtingen ten opzichte van onszelf 
nog wel veel frustrerender. De verwachting om tegelijkertijd perfecte 
echtgenote, ideale moeder van je kinderen, liefdevolle dochter van je 
ouders en inspirerende collega op je werk te zullen zijn, leidt onherroepelijk 
tot een tragedie. Onder dergelijke druk bezwijkt zelfs de meest perfecte 
vrouw. En als jij dit leest en denkt (bijna) die perfecte vrouw te zijn, 
vraag jezelf dan ook even af of je in de tussentijd wel gezond eet, drie 
keer per week sport, je afval 100 procent scheidt, regelmatig mediteert 
en overtuigend blijk weet te geven van een grote cultureel-historische 
belangstelling voor !lm, literatuur en beeldende kunst, niet alleen voor 
contemporaine West-Europese kunstuitingen, maar ook voor die van 
andere landen en tijden. Heb je bijvoorbeeld weleens gehoord van de 
Japanse kunstvorm ukiyo-e? Zo niet, shame on you.

Spel der verwachtingen
We spelen in ons leven een raar spel met verwachtingen. Als een 
familielid op zijn drieënnegentigste sterft vinden we dat erg, maar we 
kunnen tegelijkertijd tevreden constateren dat de overledene in elk 
geval een lang en rijk leven gehad geeft. Maar gaat een familielid op 
zijn drieënzeventigste dood –"ook al is de doodsoorzaak identiek"– dan 
kunnen we daar zeer bedroefd over zijn. ‘Hij had nog zo lang van zijn 
pensioen kunnen genieten.’ Blijkbaar is het onze collectieve verwachting 
dat we tegenwoordig ergens rond de tachtig jaar oud zouden moeten 
worden. Elk jaar eerder is een probleem, elk jaar ouder een meevaller.

Zo verwachten we ook dat we op onze verjaardag door onze geliefden 
‘verrast’ worden, maar als we een baksteen krijgen of een schoenendoos 
met een drol, zullen we dat niet leuk vinden. We willen verrast worden, 
maar we willen niet écht verrast worden. We willen verrast worden binnen 
het kader van onze verwachtingen.

Dit spel met verwachtingen spelen we, en we zullen het altijd blijven 
spelen. Verwachtingen structureren ons leven. Het is om die reden ook 
heel verstandig –"als je problemen wilt voorkomen"– om voortdurend 
over verwachtingen te communiceren. Verwacht jij iets van een ander? 
Laat het weten. Niets is zo frustrerend als verwachten dat de ander 
spontaan iets zal doen (bloemen meenemen, aan je verjaardag denken, 
een compliment maken over je nieuwe kapsel) en die verwachting niet 
uitspreken. Onuitgesproken verwachtingen liggen aan de basis van vele 
teleurstellingen. Helaas kunnen mensen niet elkaars gedachten lezen. 
En zij die denken het wél te kunnen, kunnen het juist niet. Weten we 
dankzij Dunning en Kruger.

De verwachting bepaalt het probleem
Om een probleem volledig te begrijpen is het dus onvermijdelijk om ook 
je verwachtingen nauwkeurig te onderzoeken. Je verwachting de!nieert 
namelijk in sterke mate wat het probleem is. Voor de een is een jas op de 
grond een heel ander probleem dan voor de ander. Of zelfs helemaal geen 
probleem. Ook al zijn die jassen exact gelijk.
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Ligt er een jas op de grond en verwacht je een schoon huis? 
Dan is rommel het probleem.

Ligt er een jas op de grond en verwacht je dat een kind je 
gehoorzaamt? Dan is ongehoorzaamheid het probleem.

Ligt er een jas op de grond en verwacht je dat een kind zijn 
verantwoordelijkheid neemt en leert om zich meer en meer 
volwassen te gedragen? 
Dan is onverantwoordelijk gedrag het probleem.

Ligt er een jas op de grond en verwacht je dat je kind ook rekening 
houdt met jou, wil je niet dat het zich gedraagt alsof je huis een 
hotel is en jij zijn bediende bent? 
Dan is het feit dat jij je niet erkend voelt het probleem.

Mocht je nu denken: ik heb als ouder eigenlijk al deze verwachtingen, 
tja, dan heb je dus niet één probleem (de op de grond liggende jas), maar 
eigenlijk een hele serie problemen (rommel, autoriteit, onverantwoordelijk 
gedrag, je niet erkend voelen). En dat allemaal als gevolg van één jas die 
op de grond ligt.

Overigens: verwacht je dat ‘normale’ kinderen hun jas op de grond gooien 
en vind je dat eigenlijk een teken van gezond, vitaal gedrag? Dan zou het 
omgekeerde een probleem zijn: als je kind bij thuiskomst keurig zijn jas 
op een haakje hangt en zijn handschoentjes in het handschoenenkastje 
legt, om vervolgens bij de thee te converseren over zijn dag op school, om 
ten slotte belangstellend te informeren hoe jouw dag verlopen is. ‘Sorry 
als ik wat veel aan het woord ben.’

Zelfs bij ogenschijnlijk simpele problemen kunnen feiten en verwachtingen 
al snel als een onontwarbare kluwen door elkaar heen lopen. Vaak geldt: 
the devil is in the details.

Tijdens een van onze theatershows was ik gedwongen de voorstelling 
te onderbreken omdat een !lter van een lamp doorbrandde. Het !lter 

werd door een technicus van het theater vervangen en we hervatten de 
voorstelling. In de pauze sprak ik onze technici –"die bij ons hoorden, dus 
niet bij het theater"– aan op het incident. Ze leken zeer ongeïnteresseerd 
te reageren. Alsof het hun niet uitmaakte wat er gebeurd was.
Op weg naar huis dacht ik na over het voorval. De lauwe reactie van onze 
technici zat me dwars. Waarom? Omdat ik van hen verwacht dat zij het 
erg vinden als iets fout gaat. De volgende dag besprak ik mijn zorg met 
hen. Wat bleek? Zij waren woedend geweest op de technici van de zaal, 
maar wilden dat mij in de pauze niet laten merken. Ze wilden niet dat ik 
last zou hebben van hun emoties. Het was juist hun verwachting dat het 
onverstandig zou zijn om mij in de pauze met hun stress lastig te vallen.

Als zelfs zoiets simpels als een kapotte lamp of het op de grond gooien 
van een jas al zoveel tijd en aandacht vergt om het probleem nauwkeurig 
in kaart te brengen –"niet omdat we het niet eens zijn over de feiten, maar 
omdat we verschillend denken over de verwachtingen"– hoe ingewikkeld 
is het dan wel niet om te benoemen wat ‘het probleem’ is bij complexere 
problemen als een relatiecrisis, een reorganisatie of een (dreigende) burn-
out? Grote kans dat zelfs als alle betrokkenen het eens zijn over ‘de feiten’, 
ze toch totaal verschillend denken over het probleem, omdat ze ieder met 
een andere verwachting kijken.

Onzichtbaarheid
Dat we onze problemen op de buitenwereld projecteren (de kwetterende 
meiden, lege batterijen en plotselinge !les) in plaats van ze te zien als een 
contrast tussen wat wij verwachten en de feiten, is zeer begrijpelijk: feiten 
zijn zichtbaar, verwachtingen niet. Verwachtingen zijn ideeën die wij in 
ons hoofd hebben, waar we ons vaak niet of nauwelijks bewust van zijn. 
Onze sterkste verwachtingen koppelen we aan zinnen als:

‘Zo gaat dat toch altijd.’
‘Dat lijkt me logisch.’
‘Zo ben ik nou eenmaal.’
‘Dat mag je toch verwachten?!’
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We hebben duizenden verwachtingen over hoe de dingen zouden moeten 
zijn, variërend van zeer algemeen tot uiterst speci!ek. ‘Wie a zegt moet 
ook b zeggen.’ ‘Je moet je ouders liefhebben.’ ‘Woede moet je leren 
beheersen.’ ‘Om een tafel staan stoelen.’ ‘Eten doe je met mes en vork.’ 
‘Auto’s rijden rechts.’ ‘Heb uw naaste lief.’ ‘Je moet wel werken voor je 
geld.’ ‘Voor wat hoort wat.’

Dergelijke verwachtingen sluimeren vaak onder de oppervlakte van ons 
bewustzijn. Ze vormen zo’n onlosmakelijk deel van wie we zijn en wat 
we denken dat we ze niet waarnemen. Net zoals een vis als laatste zal 
ontdekken wat water is, omdat het zo’n vanzelfsprekend onderdeel van 
zijn omgeving is, zullen ook wij vaak ons als laatste bewust worden van 
sommige van onze verwachtingen.

Om je bewust te worden van je verwachtingen is er gelukkig een eenvoudig 
hulpmiddel. Stel jezelf elke keer wanneer je iets als ‘een probleem’ ervaart 
de eenvoudige vraag: wat verwacht ik (dus) blijkbaar? Zodra je iets als 
een probleem ervaart, moet er altijd en per de!nitie een verwachting zijn. 
Een verwachting die strijdig is met de feiten. Anders zou je iets niet als 
een probleem ervaren.

Verwachtingen maken we zelf. Daar kunnen we in sommige gevallen 
dus ook mee stoppen. Laatst zagen mijn vrouw en ik een geinig vintage 
jarenvijftignachtkastje. Het was erg goedkoop en zag er echt superschattig 
uit. We zagen ook helemaal voor ons waar in ons huis dit superschattige 
nachtkastje perfect tot zijn recht zou kunnen komen. Het vergde alleen 
wat onderhoud: wat schuren, een likje verf. We keken elkaar even aan 
en dachten allebei hetzelfde. Dit nachtkastje zou heel leuk zijn als het 
gerestaureerd zou zijn, maar da’s nog iets heel anders dan dat ook moeten 
doen. We zuchtten en liepen door. Met enige weemoed lieten we de 
verwachting dat dit nachtkastje ons huis zou verfraaien los. Jammer. We 
prijsden ons echter gelukkig met die beslissing, want door die verwachting 
los te laten hadden we onszelf ook van een toekomstig probleem bevrijd. 
Het kastje zou ons waarschijnlijk nog maanden hebben toegeroepen: 
wanneer knap je mij nou eindelijk eens op? We zouden geen kastje maar 
een probleem in huis gehaald hebben.

*
Betekent dit alles dat als je na grondig onderzoek iets nog steeds als een 
probleem ervaart, je per de!nitie klem zit tussen de feiten enerzijds en 
je verwachting anderzijds? Nee. Er is wat dat betreft goed nieuws. We 
kunnen onze verwachtingen nog verder onderzoeken. Wat zit er achter 
die verwachting? Mogelijk houden we vast aan een bepaalde verwachting, 
maar is die verwachting niet zo onwrikbaar als-ie lijkt te zijn. Achter 
een verwachting gaat altijd een dieperliggend verlangen schuil. Om het 
te illustreren aan de hand van het superschattige-maar-helaas-nog-op-te-
knappen-kastje: dat we de verwachting loslieten dit kastje mee naar huis 
te nemen hoefde niet te betekenen dat we ons achterliggende verlangen 
los zou moeten laten om te wonen in een huis met spullen waar we blij 
van worden. Daar zijn vele manieren voor. Het kastje was het middel. 
Het achterliggende verlangen de diepere drijfveer.

Door verbeten vast te houden aan je verwachting is er slechts één manier 
om met een probleem om te gaan. Door je aandacht te verleggen naar 
je achterliggende verlangen, zo zal blijken, worden dat er oneindig veel 
meer. Precies dat is het wat we hierna zullen onderzoeken: welk verlangen 
ligt er verscholen achter mijn verwachting? Door uit te gaan van je 
verlangen word je oneindig veel creatiever.
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Verlangen

Antoinette stond voor een lastig dilemma. Sinds ze was gaan werken, 
was het haar droom om directeur te worden van een gerenommeerde 
ideële organisatie – iets als Greenpeace, Novib of Amnesty International. 
De afgelopen tien jaar had ze succesvolle stappen in die richting gezet. 
Ze was directeur van een kleinere organisatie geweest en op dit moment 
zat ze in het mt van een zorginstelling en gaf ze (in)direct leiding aan 
zo’n honderdtwintig mensen. Wat was het probleem? Het probleem was 
eigenlijk een kans. Antoinette was gevraagd voor een onderzoeksproject 
bij een mensenrechtenorganisatie. Inhoudelijk sloot het aan bij waar ze 
warm voor liep, !nancieel zou ze er niet of nauwelijks op achteruitgaan, 
maar het team bestond uit slechts veertien medewerkers. Het voelde als 
een stap terug. Wat te doen?

Een verlangen is geen verwachting
Laten we eens stilstaan bij twee woorden die bij een oppervlakkige 
beschouwing identiek lijken te zijn, maar op een aantal punten essentieel 
van elkaar verschillen. Het zijn de woorden ‘verwachting’ en ‘verlangen’. 
In het dagelijks taalgebruik gebruiken we ze regelmatig door elkaar.

‘Ik verlang naar de tijd dat mijn kinderen, zonder het voortdurend te 
hoeven vragen, eindelijk eens hun rommel opruimen.’
‘Ik verwacht wel dat ik op mijn veertigste verjaardag verrast wordt. 
Spontaan. Door heel veel mensen.’
‘Na jarenlang in mijn eentje geleefd te hebben, kan ik ontzettend 
verlangen naar een man op de bank en dan urenlang net"ixen.’

Wat bedoelen we eigenlijk met dit soort zinnen?
Laten we de laatste zin eens nader bestuderen.

‘Een man op de bank en dan samen net"ixen’, is dat een verlangen? Of 
is het woord ‘verwachting’ hier beter op zijn plaats? Ik ben van mening 

het laatste. Waarom? Omdat het in dit geval een verwachting is dat ‘een 
man op de bank’ een achterliggend verlangen bevredigt. Denk maar even 
mee. Wat is er !jn aan een man op de bank? Het naakte feit dat die 
man daar zit? Nee. Dat is het niet. Het is je verwachting, je hoop, dat 
dankzij zijn aanwezigheid je achterliggende verlangens (je geliefd voelen, 
je beschermd en veilig voelen) mogelijkerwijs gewaarborgd worden. Het 
woord ‘mogelijkerwijs’ is cruciaal. Een man op de bank is niet genoeg. 
Het is een middel. Niet het doel. Een man op de bank is pas bevredigend 
als daarmee je achterliggende verlangens vervuld worden. Wat heb je aan 
een man op de bank als je je niet geliefd en gezien voelt? Misschien valt-
ie wel in slaap. Zo’n man is een onnodige kostenpost. Kun je beter een 
cavia nemen. Of een dwergkonijn. Het is je verwachting dat een man op 
de bank (een uiterlijk beeld) je achterliggende verlangens (een innerlijke 
ervaring) kan bevredigen.

Dit gezegd hebbende, hebben we het cruciale onderscheid tussen een 
verwachting en een verlangen gede!nieerd: een verwachting is een 
meestal scherpomlijnd beeld van wat je zou willen zien in de uiterlijke 
wereld; een verlangen daarentegen is de beschrijving van je gewenste 
innerlijke staat van zijn.

Het lastige is alleen dat het veel makkelijker is om te praten in termen 
van verwachtingen dan in termen van verlangens. We communiceren 
niet waar we naar verlangen. Dat is kwetsbaar, vaag, het verwijst naar 
een gevoel; naar waar we behoefte aan hebben. We communiceren 
liever onze verwachtingen. Wat we zouden willen dat er gebeurt. Dat 
is concreet en minder kwetsbaar. Het gaat in dat geval niet over ons of 
onze verlangens, maar over de ander: dingen die je van anderen mag 
‘verwachten’. Precies dat is de reden waarom onze verwachtingen vaak zo 
verstikkend werken. Door onze verlangens in de vorm van verwachtingen 
te formuleren is er slechts die ene manier waarmee we onze verlangens 
kunnen vervullen. Kinderen moeten spontaan hun rommel opruimen, 
op de veertigste verjaardag moeten er heel veel mensen komen en op de 
bank zit een man met je te bingewatchen. De tragiek is: hoe scherper we 
onze verwachtingen de!niëren, des te groter de kans dat we teleurgesteld 
zullen zijn. Niet alleen in het hier en nu (omdat onze verwachting nu nog 
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niet gerealiseerd is), maar mogelijk ook in de toekomst (omdat die dan 
nog steeds niet gerealiseerd is).

Hoe bevrijdend zou het zijn –! voor anderen én voor onszelf! – als we 
niet onze verwachtingen zouden benoemen, maar onze achterliggende 
verlangens?

Verwachting: Mijn kinderen ruimen spontaan hun rommel op.
Verlangen: Ik zou willen dat mijn kinderen rekening houden met mij.

Verwachting: Op mijn veertigste verjaardag komen veel mensen 
spontaan langs.
Verlangen: Ik wil me geliefd voelen door veel vrienden.

Verwachting: Ik wil een partner op de bank, samen net"ixen.
Verlangen: Ik wil liefhebben en me geliefd voelen.

Communicatie
Dit alles klinkt tot nu toe vrij logisch, er is echter een complicerende 
factor. In de praktijk is praten in termen van verlangens vaak uiterst vaag. 
Je kunt wel tegen je partner zeggen dat je je ‘geliefd’ wilt voelen, maar je 

partner zal waarschijnlijk ogenblikkelijk vragen wat je dan verwacht. ‘Wat 
had je je daarbij voorgesteld?’ Als je alleen praat in termen van verlangen 
en je bijbehorende verwachtingen niet uitspreekt, kan dat leiden tot het 
nodige relatieleed.

De vrouw verlangt naar erkenning en waardering.
De man verwacht dat een mooie bos rozen van de Intratuin dit 
verlangen bevredigt.
De vrouw is vervolgens teleurgesteld en de man vraagt zich af wat 
hij fout heeft gedaan.
Dat zij een romantisch diner bij kaarslicht verwachtte had zij niet 
uitgesproken, want dan was het niet spontaan meer.

De man verlangt naar rust.
De vrouw verwacht dat een gezamenlijke vakantie regelen dit 
verlangen bevredigt.
De man is vervolgens teleurgesteld en de vrouw vraagt zich af wat 
zij fout gedaan heeft.
Dat hij verwachtte dat hij apart van haar een week met visvakantie 
zou gaan had hij niet gezegd, want hij wilde haar niet kwetsen.

Om het verlangen van je partner te kunnen vervullen zul je dus moeten 
weten hoe je dit verlangen kunt vertalen in een tastbare verwachting. Om 
elkaar te begrijpen moet je dus zowel het verlangen als de verwachting 
van de ander kennen. Wanneer een van de twee factoren niet duidelijk 
wordt gecommuniceerd, blijft er ruimte voor persoonlijke interpretatie, 
dus is er een grote kans op onbegrip.

*
Nu zou je een theoretische discussie kunnen voeren over de vraag of 
we bij de de#nitie van de matrix niet zouden moeten zeggen dat een 
probleem een tegenstelling is tussen een feit en een verlangen. Op zich is 
dat een logische gedachte. Maar omdat problemen zich in het dagelijks 
leven meestal manifesteren als een tegenstelling tussen een feit en een 
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verwachting, sluit dat onderscheid beter aan bij hoe wij problemen 
ervaren. Ter illustratie.

Als een moeder het gevoel heeft dat ze weinig contact met haar dochter 
heeft, zal ze niet geneigd zijn te zeggen: ‘Ik verlang ernaar me als moeder 
erkend te voelen, zouden we in overleg een manier kunnen vinden waarop 
dit verlangen vervuld kan worden?’ Zo werkt het niet in de praktijk. In 
de praktijk is een moeder eerder geneigd te zeggen: ‘Waarom bel je zo 
weinig? Je mag toch wel verwachten dat een dochter haar moeder elke 
week even belt?’

Op een vergelijkbare manier zullen we ook niet tegen onze beste vriendin 
verzuchten: ‘Het lijkt me heerlijk me gezien, geliefd en beschermd te weten.’ 
Hoe waar ook, zo’n tekst bekt gewoon niet lekker. ‘Ik wil een lekkere, lieve, 
sterke man in bed.’ Dat klinkt duidelijk. Lekker toetsbaar ook.

Creativiteit
Terug naar de hoofdlijn van het betoog. Wat is het voordeel van 
onderzoeken welk verlangen er achter onze verwachting schuilt? Dat we 
veel creatiever worden in het vervullen van onze verlangens. Verwachtingen 
kunnen maar op een (zeer) beperkt aantal manieren vervuld worden, 
verlangens daarentegen op ontelbaar veel manieren. Als je je verlangen 
concretiseert in ‘man op de bank, samen Net!ix kijken’ valt er van alles 
buiten je radar wat net zo goed –"of wie weet beter"– je verlangens zou 
kunnen vervullen.

Mag je dan niet naar een man op de bank met wie je samen Net!ix 
kijkt ‘verlangen’? Natuurlijk mag je dat ‘verlangen’, maar om jezelf niet 
te beperken in je mogelijkheden is het handiger om te zeggen dat je 
verlangt naar iemand die van je houdt en van wie jij kunt houden en dat 
je verwacht dat een met jou net!ixende man op de bank dat verlangen zal 
bevredigen. Wie weet komt een man met wie je onbeperkt sushi eet, een 
occasion-paasshow bij de lokale autodealer bezoekt of op de Hurtigruten 
met een glas wijn in de hand het noorderlicht aanschouwt ook aardig in 
de richting.

Door je aandacht te verleggen van je verwachtingen naar je verlangens 
word je veel creatiever in het vervullen van die verlangens. Je staat ervoor 
open dat er vele manieren zijn waarop je verlangen vervuld kan worden. 
Daarnaast is er een tweede voordeel: door niet te denken in termen van 
starre verwachtingen behoed je jezelf voor al te grote teleurstellingen. Nogal 
eens gaan dingen immers anders dan je had verwacht. 

*
Wat betekent dit alles voor Antoinette, die voor het dilemma staat of 
ze de baan als onderzoeker voor een mensenrechtenorganisatie moet 
aanvaarden of niet? Antoinette besloot zichzelf de vraag te stellen waarom 
ze eigenlijk directeur wilde worden. Welk verlangen verwachtte ze daarmee 
te vervullen? Nadat ze zichzelf die vraag had gesteld, realiseerde ze zich dat 
het haar er vooral om ging voor zo veel mogelijk mensen iets te kunnen 
betekenen. Het ging haar niet om macht, aanzien of status, maar vooral 
om invloed. Toen ze zich dat realiseerde, was de keus snel gemaakt. Precies 
dat was het waarom de baan bij het onderzoeksproject haar zo aantrok. 
Door onderzoek te doen, informatie uit te wisselen met onderzoeksteams 
in andere landen en over haar werk intern en extern lezingen te geven, zou 
ze waarschijnlijk veel meer kunnen betekenen dan wanneer ze leiding zou 
geven aan een organisatie. Door haar verwachting (directeur worden) los te 
laten kon ze paradoxaal genoeg haar verlangen (iets betekenen voor anderen) 
op een bevredigender manier vervullen. Soms moet je klaarblijkelijk je 
verwachtingen opgeven om je verlangens te vervullen.

Invloed
In de loop van dit boek zul je merken dat het als een bevrijding kan 
werken om je verwachtingen ter discussie te stellen. Je bent vanaf dat 
moment niet meer gevangen in een zelfgesponnen web van normatieve 
of dogmatische verwachtingen over wat er allemaal zou moeten gebeuren, 
wat andere mensen zouden moeten doen en waar je zelf allemaal aan zou 
moeten voldoen. Je verlegt je aandacht naar je binnenwereld. Naar die van 
je verlangen. Naar wat jij zou willen.
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Vanaf dat moment kun je je aandacht ook verleggen van dingen waar je 
géén invloed op hebt (de vraag of dochters wel bellen, mannen bij je op 
de bank komen zitten en vrienden, veel vrienden, wel op je verjaardag 
komen) naar dingen waar je wél invloed op hebt.

*
Met deze laatste constatering naderen we het eind van het eerste deel van 
dit boek. Waar zijn we tot dusver? Even alles op een rij.

Een probleem bestaat uit twee dingen: een feit en een verwachting.
Dankzij de omdenkmatrix weten we dat je op vier manieren met het 
probleem om kunt gaan: waarnemen, oplossen, loslaten en omdenken.
Achter elke verwachting ligt een verlangen.
Grondig de feiten, verwachtingen én achterliggende verlangens 
onderzoeken is van groot belang. Na onderzoek blijkt soms dat er helemaal 
geen probleem is.

Dan nu de cruciale vraag: als ik een probleem heb, hoe kan ik dan middels 
waarnemen, oplossen, loslaten of omdenken met het probleem omgaan? 
Of –!misschien nog wel belangrijker!– hoe bepaal ik welke benadering 
het beste bij mijn probleem past?

Soms moet je je 
verwachtingen 
opgeven om je 

verlangens te 
vervullen.


