
Waarom …
… werken wij eigenlijk?

…  spelen we op ons werk  
vaak een rol?

…  timmeren we alles dicht met 
eindeloze regelgeving?

…  maken onze ‘oplossingen’ 
de problemen alleen maar 
erger?

…  gedraagt de een zich op  
het werk als kleuter en de 
ander als bully?

…  werken we in een wereld  
van druk-druk-druk, stress  
en burn-out?

…  is er zoveel onderling 
wantrouwen tussen 
werkgevers en werknemers?

 En hoe …
…  zouden we deze problemen  

kunnen omdenken?

Ja-maar

op het werk

Berthold Gunster
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Berthold Gunster (1959) is grondlegger van het 
Omdenken. Over zijn gedachtegoed schreef hij 
inmiddels 12 bestsellers.

Ja-maar wat als alles lukt?
Huh?! De techniek van het omdenken
Omdenken
Ik ben oké, jij bent een sukkel
Lastige kinderen? Heb jij even geluk
Omdenken is stom
Lastige kinderen? Heb jij even haast
Omdenken in communicatie
Ja
Omdenken doe je zo!
Zoals verwacht loopt alles anders
Omdenken in opvoeding
 
Met een team van trainers en acteurs verzorgt 
Berthold Gunster inspirerende shows en 
workshops in binnen- en buitenland.

Leven we
om te werken
of werken we
om te leven?
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Werken om te leven
Werk. Wat verwachten we er allemaal wel niet van? Dat het ons 
financiële zekerheid biedt, om te beginnen. Dat we de kachel 
ervan kunnen laten branden. Dat we de huur of de hypotheek 
kunnen opbrengen. Maar daar blijft het niet bij. Werk heeft 
de afgelopen decennia een steeds centralere plek in ons leven 
ingenomen. We verwachten leuke collega’s te hebben, onszelf te 
kunnen ontwikkelen, carrière te maken, status en een identiteit 
te verwerven en als kers op de taart verwachten we ook nog eens 
via werk de wereld een beetje mooier te kunnen maken.

Dat zijn onze verwachtingen rond werk. Er is ook een realiteit 
rond werk. Een realiteit die nogal eens in schril contrast staat 
met die verwachtingen. Op het gebied van werk is veel veran-
derd. Niet altijd ten goede. Dienstverbanden zijn steeds losser 
geworden. Er is een groeiend leger schijnzelfstandigen ontstaan. 
Juridisch zijn ze zzp’er. In de praktijk zijn het goedkope arbeids-
krachten voor wie geldt ‘voor jou tien anderen’. Ondertussen 
zijn we nogal eens bereid ons als kleuters te laten behandelen (of 
gedragen we ons als kleuters), worden we geconfronteerd met 
meer en meer zinloze bureaucratie en vragen we ons af wat de 
‘why’ van onze organisatie is. Hoe ethisch, belangrijk of zinvol 
is werk voor ons eigenlijk? 

Met z’n allen spelen we het spel mee dat werk ons gelukkig en 
tevreden zou moeten maken, maar meer en meer mensen raken 
gedesillusioneerd. Begrijpelijk. Want wat heeft onze maatschap-
pij een alleenstaande van 27 te bieden die als maaltijdbezorger, 
verpleegkundige, leraar of winkelbediende netjes zijn best doet, 
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maar niet in staat is een huis te huren, laat staan te kopen? En 
ook de mensen die zich !nancieel relatief zeker voelen in hun 
baan voelen de voortdurende druk van een onzekere toekomst. 
Hoe moet je de eindjes aan elkaar knopen als je partner met een 
goed inkomen je plotseling verlaat, je vader aan de andere kant 
van het land intensieve mantelzorg nodig heeft, je kinderen alle 
tijd en aandacht van je vergen en jijzelf ondertussen in een burn-
out dreigt te belanden? 

Ook leiders van organisaties maken zich grote zorgen over de 
vraag hoe wij werk met elkaar georganiseerd hebben. Maar liefst 
92 procent is van mening dat de traditionele structuren niet meer 
voldoen. Mogelijk nog zorgwekkender is het feit dat 86 procent 
geen idee heeft wat er precies moet veranderen.1

Ondertussen is tijdens de coronapandemie het speelveld behoor-
lijk opgeschud. "uiswerken bleek voor veel beroepen opvallend 
makkelijk te organiseren. We werden ons ervan bewust hoe afhan-
kelijk we zijn van essentiële beroepen; niet toevallig zijn dat naast 
supermarkten vooral werkzaamheden die de overheid regelt, zoals 
de vuilnisdienst, politie, zorg en onderwijs. En wonder boven 
wonder bleef de wereld grotendeels doordraaien. Ondanks lock-
downs, mondkapjes en anderhalvemetermaatregelen.

Dit alles roept de vraag op: is de verwachting dat werk voor van 
alles en nog wat een oplossing is, niet een illusie? Zouden we 
niet fundamenteel anders over werk moeten gaan denken? Of, 
om het simpeler te zeggen, hoe zou het zijn als we niet leven om 
te werken, maar werken om te leven?
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Naar kantoor.  
Wat je meestal aandoet.



Wat je stiekem misschien ook wel eens 
een keer aan zou willen doen*.

5

*  Deze afbeelding is uiteraard gender neutraal. Wat je aan wil trekken bepaal je zelf.  
Wil je je als brandweerman (m/v) kleden als Catwoman (m/v)? Prima. Doe dan wel  
ff brandwerende onderkleding aan. Maar dat spreekt uiteraard voor zich.
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Oplossingsreflex
De manager van de afdeling Facilitair van een provincie consta-
teert een hardnekkig probleem: de verschillende onderafdelingen 
werken niet goed samen. Er is sprake van een eilandjescul-
tuur. Zo heeft ICT geen goed contact met de schoonmakers 
en communiceren de kantinemedewerkers niet of nauwelijks 
met de mensen van Pand & Terreinen. De manager brengt 
het probleem onder de aandacht bij de directie. Die besluit 
een consultant aan te trekken om het probleem aan te pakken.

Wat is onze eerste reactie als we met een probleem geconfronteerd 
worden? We willen het oplossen. Het probleem moet worden 
weggewerkt. Het liefst zo snel mogelijk. Je zou kunnen zeg-
gen dat het de default, de fabrieksinstelling van ons brein is om 
problemen op te lossen. Zo willen we ook een probleem als de 
eilandjescultuur het liefst zo snel mogelijk oplossen. Deze neiging 
noem ik onze oplossingsre!ex.

Op zich is dat begrijpelijk. Problemen voelen als bedreigingen. 
En wat is onze eerste instinctieve reactie als we ons bedreigd 
voelen? Wegwezen! Beer? Rennen! Harde knal? Bukken! Ooit 
waren deze instinctieve en impulsieve reacties nuttig. De wereld 
was vol gevaar, er waren leeuwen en dus was snel reageren van 
levensbelang. De wereld van nu is echter is een stuk complexer. 
En bij complexere problemen werkt de oplossingsre#ex vaak niet. 

Door ergens woorden aan te geven, zoals ‘eilandjescultuur’, kun-
nen we iets als een probleem framen. Een verschijnsel heeft een 
naam, een stempel, en al gauw denken we niet alleen dat er een 
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probleem is, maar ook dat we iets aan dat probleem moeten doen. 
De kans is groot dat onze oplossingen hun doel volledig voorbij-
schieten. Waarom? Omdat er soms helemaal geen probleem is. 
Als een collega roept dat hij constant gebeld wordt door ontevre-
den klanten, dan klinkt dat als een serieus probleem. Welk bedrijf 
wil er nou ‘constant’ door ontevreden klanten gebeld worden? 
Maar na een simpele vraag: ‘hoe vaak ben je de afgelopen week 
dan gebeld?’ kan zomaar blijken dat het maar twee keer was. 
Hoe groot is het probleem dan helemaal? En om nog even in 
dit voorbeeld te blijven: stel het aantal telefonische klachten van 
klanten is het afgelopen jaar verdubbeld. Daar schrik je toch van 
als het om jouw bedrijf zou gaan? Dat is toch slecht nieuws? Maar 
wat als het totaal aantal klanten het afgelopen jaar verviervoudigd 
is? Dan is het percentage klachten dus gehalveerd. Hoezo slecht 
nieuws? Goed nieuws!

In nogal wat gevallen is er dus alleen een probleem op het niveau 
van taal. In woorden, in ons denken, is er een probleem. Maar dat 
hoeft nog niet te betekenen dat er in de realiteit ook een probleem 
is. Niets is zo zinloos als het oplossen van een probleem dat er niet 
is. Of, zoals de Engelsen zeggen: ‘If it ain’t broken, don’t "x it’. 

Terug naar de consultant en het vraagstuk van de ‘eilandjes-
cultuur’. Waar kwam ze al snel achter? De onderafdelingen 
functioneerden prima. In de praktijk was het überhaupt niet 
nodig om samen te werken. Begrijpelijk. Want wat moet een 
ICT’er nou overleggen met iemand van de afdeling schoonmaak? 
Het enige probleem was dat de manager het woord ‘eilandjescul-
tuur’ in de mond had genomen. Kortom, er wás helemaal geen 
probleem. De consultant schreef een kort rapportje. ‘Ik raad u 
aan uw vocabulaire te reframen zodat de afdelingen, die uitste-
kend functioneren, zich gerehabiliteerd voelen.’
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Wees dus vanaf nu op je hoede. Als iemand zegt: ‘Er wordt slecht 
gecommuniceerd’, ‘de werkdruk is te hoog’, ‘de neuzen staan niet 
dezelfde kant op’ of ‘de energie is eruit’, tel dan eerst tot tien. 
Misschien speelt er wel een ander probleem. Of is er helemaal 
geen probleem. Of, nog mooier, misschien is het probleem wel 
de bedoeling. 

1892
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Vastdenken
Een makelaar en een potentiële koper lopen door een etagewo-
ning in Amersfoort. De koper wil het huis graag hebben. Om 
te voorkomen dat de makelaar denkt dat hij de hoofdprijs kan 
vragen toont de koper zo min mogelijk interesse. Wat de koper 
wél doet is een aantal dingen bekritiseren. Het uitzicht valt wat 
tegen. Er is vrij veel verkeer in de straat. De makelaar laat de 
koper rustig doorzeuren. Zij weet één ding namelijk heel zeker: 
hoe meer de koper zijn best doet het huis af te kraken, hoe 
kooplustiger hij is en hoe meer hij bereid is te betalen.

Zoals gezegd, de wereld van vroeger was overzichtelijk. De wereld 
van tegenwoordig is oneindig veel complexer. Wat is het gevolg? 
Dat onze ‘oplossing’ het probleem nogal eens groter maakt. ‘Vast-
denken’ noem ik dat. Van een probleem een ramp maken. Alsof 
je een vlekje in je kleding hebt. Je wrijft erin, het vlekje wordt 
daardoor alleen maar groter.

Vastdenken gebeurt per de!nitie met goede intenties. Daar ligt 
het niet aan. We willen helpen, iets betekenen, iets bereiken, 
een probleem oplossen. Maar helaas zijn positieve intenties geen 
garantie voor een positief e$ect. Als je iets te veel werk hebt, kun 
je overwerken, wat extra werk mee naar huis nemen of een vrije 
dag opnemen om je werk af te krijgen. Maar als je niet met je 
collega’s bespreekt dat je structureel overbelast bent, en zij dankzij 
jouw ‘oplossing’ denken je dat je makkelijk meer aan kunt, en je 
ook de extra arbeid weer oplost met harder werken, dan beland 
je van de regen in de drup. Je kortetermijnoplossing werkt prima, 
maar op de lange termijn wordt je probleem alleen maar groter. 
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Dit vastdenken zie je, als je het eenmaal herkent, voortdurend 
gebeuren. Op individueel niveau en op organisatorisch niveau. 
Een verpleeghuis heeft een chronisch tekort aan personeel. Het 
werk wordt slecht betaald, personeel raakt opgebrand en meldt 
zich regelmatig ziek. Het verpleeghuis dicht het gat met de inhuur 
van relatief dure zzp’ers. Deze zzp’ers hebben echter de relatieve 
‘luxe’ om op elke werkaanvraag ‘nee’ te zeggen en hoeven geen 
vervelende administratieve taken te verrichten. Het gevolg? Vaste 
medewerkers besluiten eveneens zzp’er te worden en dus moet de 
instelling nóg meer dure zzp’ers inhuren. Een negatieve spiraal.

Over de vraag waaróm onze oplossingen nogal eens een averechts 
e$ect hebben, zou ik een heel boekwerk kunnen schrijven. Zo 
kan het zijn dat er helemaal niets aan de hand is, zoals bij het 
‘probleem’ eilandjescultuur. Of we bijten ons vast in een futiel 
probleem zoals de vraag waarom een collega zijn ko%ekopjes 
nooit afwast. Regels bedenken voor vraagstukken die bijna nooit 
voorkomen is een ander voorbeeld van vastdenken. Ook werkt 
het averechts om een collega die onzeker is consequent tot op 
detailniveau met zijn werk te helpen. Het leidt tot aangeleerde 
hulpeloosheid. Ook werkt het niet echt om mensen te ‘belonen’ 
door ze een onpersoonlijk kerstpakket te geven van de groot-
handel. De kans is groot dat ze het ervaren als een belediging.

Hoe kun je dit vastdenken voorkomen? Ten eerste. Bevind je je in 
een situatie waarin je steeds meer je best gaat doen, maar is er niet 
of nauwelijks resultaat? Je gaat bijvoorbeeld als baas steeds meer 
controleren, maar je mensen houden zich niet aan de afspraken. 
Of je doet voor klanten steeds meer je best, maar het e$ect is dat 
zij steeds meer gaan verwachten en dus voortdurend ontevreden 
blijven. Stop er dan mee! Staak je pogingen het probleem op te 
lossen. Ik realiseer me dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. 
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Zolang we dingen ‘doen’ hebben we het idee dat we controle 
over het probleem hebben. Die illusie van controle kwijtraken 
vinden we lastig. 

Een tweede handvat heeft te maken met onze primaire manier 
van reageren. Leer te herkennen dat je de neiging hebt om re#ex-
matig op een probleem te reageren. Wat is je eerst reactie als je 
in de auto zit en een andere automobilist steekt zijn middelvin-
ger op? Terugschreeuwen. Wat is je neiging als je baas tegen je 
schreeuwt? Wegwezen. Hoe reageer je als twee mensen plotseling 
heftig ruzie maken? Je verstijft. Fight. Flight. Freeze. Om vastden-
ken te voorkomen – en om te leren omdenken, maar daarover 
later meer – is een vierde reactie een absolute vereiste. Reageer 
niet meteen. Blijf kalm. Observeer wat er precies aan de hand is. 
Oftewel: Find out. 

Onze eerste reactie op problemen is dus: oplossen. We zien pro-
blemen als een bedreiging. En dus per de!nitie niet als een kans. 
We spreken niet voor niets over ‘kansen en bedreigingen’. Alsof 
het twee verschillende, elkaar uitsluitende grootheden zouden 
zijn. En da’s jammer. Want soms is iets zowel een bedreiging als 
een kans. Of sterker nog, soms ís de bedreiging de kans. 
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Het heeft
geen zin
om domme 
dingen
slimmer
te doen.
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Probleem? 
Bedoeling!
Hoe zouden we op een andere manier met problemen om kun-
nen gaan? Zouden we van een probleem een nieuwe mogelijkheid 
kunnen maken? Hoe zouden we een probleem kunnen omden-
ken? Het mooie is: soms hoef je daar helemaal niets voor te doen. 
Soms is het probleem een ‘blessing in disguise’. Elke poging het 
probleem op te lossen is in dat geval een gemiste kans.

Bij een telecombedrijf moeten vijftien medewerkers van een 
verkoopafdeling vanwege corona van de ene op de andere dag 
verplicht thuis werken. Dat vergt qua planning en organisatie 
de nodige aanpassingen. Uitgerekend in het begin van deze hec-
tische fase vertrekt de manager. Personeelszaken gaat ijverig op 
zoek naar een vervanger, maar kan niemand vinden. Een acuut 
probleem. Men kan het team in deze onzekere situatie toch niet 
laten zwemmen?

Zoals we eerder zagen is ons brein prima toegerust om bedreigin-
gen te identi!ceren en snel te handelen. Soms is dat een gemiste 
kans. Soms lossen problemen zich namelijk zonder onze bemoei-
enis prima vanzelf op. Maar het kan nog mooier. Een probleem 
kan, zonder dat we er ook maar iets voor hoeven te doen, als 
vanzelf overgaan in een nieuwe mogelijkheid. Zoals bij het tele-
combedrijf. Hoe Personeelszaken ook zijn best doet, het lukt 
niet om een goede vervanger voor de manager te vinden. Is dit 
een probleem? Niet echt. Ondertussen draait de afdeling zonder 
manager prima door. Sterker nog: de afdeling doet het beter dan 
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ooit tevoren. De verkopers zijn namelijk prima in staat zonder 
manager hun eigen werk te doen. Ze weten elkaar moeiteloos te 
vinden als ze elkaar nodig hebben. Eigenlijk liep de manager het 
team vooral voor de voeten met overbodige controles, onnodige 
overlegmomenten en onrealistische verbetertips. Dit blijft niet 
onopgemerkt bij de directie. Men besluit niet alleen om deze 
afdeling zonder manager, dus als zelfsturend team, te laten voort-
bestaan, maar ook om bij vergelijkbare afdelingen de managers 
af te laten vloeien. In feite blijkt een hele managementlaag over-
bodig. Deze nieuwe mogelijkheid zou nooit zijn ontstaan als HR 
snel-snel het vacatureprobleem had ‘opgelost’. 

Welke conclusie kun je uit dit voorbeeld trekken? Dat iets wat 
in het hier en nu een probleem lijkt te zijn, als vanzelf wel eens 
in een nieuwe mogelijkheid zou kunnen overgaan. Het enige 
wat we hoeven te doen is … wachten. Niets doen. Of, zoals een 
uitspraak in het taoïsme luidt: Wu Wei. Dat is te vertalen als 
‘doen door niet doen’. Nogal wat problemen in dit leven lossen 
zich prima op als we helemaal niets doen. Zo leren artsen dat 
het beste gereedschap hun zakken zijn. Zo’n 70 procent van de 
ziektes geneest spontaan. Ingrijpen zou in die gevallen het gene-
zingsproces alleen maar vertragen. Een wond geneest ook niet 
sneller door het korstje eraf te krabben.

Voor ons brein met zijn oplossingsre#ex is dit doen-door-
niet-doen een lastige uitdaging. Ons brein wil niets liever dan 
problemen oplossen. Een hulpmiddel om bij problemen kalm en 
rustig te blijven is de vraag: Zou het probleem niet de bedoeling 
kunnen zijn? In mijn boek Zoals verwacht loopt alles anders noem 
ik dit de ‘wondervraag’ van het omdenken.
Een paradoxale opdracht voor het brein, want hoe kan een pro-
bleem nou ‘de bedoeling’ zijn? Een probleem is per de!nitie 
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toch juist niet de bedoeling? Door je brein tóch die paradoxale 
opdracht te geven, dwing je jezelf om contra-instinctief en dus 
creatief met een probleem om te gaan. Wie weet wijst het pro-
bleem je de weg naar een nieuwe mogelijkheid.

Het leuke is, deze wondervraag kun je altijd en overal toepas-
sen. Word je afgewezen voor een baan? Misschien past de baan 
waarop je daarná solliciteert wel veel beter bij je ambities. Is 
een collega ziek en moet je diens taken overnemen? Misschien 
kom je erachter dat je dat werk eigenlijk heel leuk vindt. Ligt je 
computer eruit? Misschien is dit het uitgelezen moment om een 
aantal belangrijke telefoontjes met klanten te voeren.

1931


