
CONCEPT

Het oplossingsgericht denkkader… 
het ingrediënt voor een effectief 
coachingsproces
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Mensen verkondigen zeer graag dat ze aan de slag willen gaan 
als coach, het klinkt ‘hip’ en tegelijkertijd zeer ‘professioneel’.  
Daartoe wil men bij voorkeur een kortdurende opleiding volgen 
om op enkele dagen tijd te leren coachen, zodat er onmiddellijk 
gestart kan worden. Het kan maar een droom zijn…

Vooraleer men zich inschrijft voor een opleiding tot coach, 
vraagt men zich best eerst even af of men geschikt is om aan 
de slag te gaan als coach. Een gamma vragen die men zich kan 
stellen : Wie ben jij? Wat zijn jouw sterktes? Wat is de eerste 
indruk die mensen hebben van jou?    
Zelfreflectie is onmisbaar. Ook ervaren coachen wil ik uitno-
digen om regelmatig zelf in ‘De Spiegel’ te kijken en zich af te 
vragen ‘Hoe zit ik erbij vandaag ?  Welke persoonlijke thema’s 
houden mij bezig?  Hoe sterk ben ik hiermee bezig?   

Ben je bereid om bij jezelf stil te staan, dan kan je op zoek 
gaan naar een opleiding tot coach die aansluit bij jouw visie en 
verwachtingen. Als coach kies je om te werken vanuit één denk-
kader of je kan kiezen om de sterktes van verschillende denk-
kaders te combineren. Ik kies ervoor om het gestalt- en oplos-
singsgericht denken met elkaar te combineren, omdat ik ervan 
overtuigd ben dat dit een verrijking betekent voor de coachee of 
het team dat je begeleidt.       

Een uitgebreide beschrijving van deze drie thema’s : het belang 
van zelfreflectie, het gestaltdenken en het oplossingsgericht 
werken (Solution Focused) vind je terug in het boek ‘De 
Spiegel’, krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht 
denken met aandacht voor zelfreflectie.  In dit artikel zoem ik in 
op het denkkader van het oplossingsgericht werken.
                                                                                                                                                                                                                                                      
Probleemgericht denken… vaak een natuurlijke reflex

Mensen zijn in het algemeen erg sterk in het probleemgericht 
denken.   Deze denkvorm is vaak een natuurlijke reflex.    We 
zijn getraind om bij probleemsituaties onszelf van zoveel mo-
gelijk probleemsituaties te ontlasten door bij anderen op zoek 
te gaan naar de oorzaken van het probleem, of door de schuld 
te leggen bij externe factoren die niemand in de hand heeft.  Dit 
verschuiven van oorzaken en verantwoordelijkheden resulteert 
vaak in een verziekte of verzuurde sfeer.

 Praktijkvoorbeeld
 Tijdens de organisatie van een studiedag liepen er een 
 aantal zaken in de communicatie  fout. Hierdoor waren er
 heel wat misverstanden ontstaan.
 De verantwoordelijke van de studiedag stuurde daarom een

 mail naar de betrokkenen om een beeld van de situatie te
 schetsen. 

 In zijn mail beklemtoonde hij nog eens dat de belangrijkste
 doelstelling (de inhoudelijke uitwerking van de studiedag)
 gehaald moest worden tegen de vooropgestelde deadline.

 Een uurtje later had hij reeds van de meeste medewerkers
 een antwoord ontvangen. Heel wat mailtjes bestonden uit
 een opsomming van de problemen, gevolgd door een 
 verklaring hoe het was gekomen dat de misverstanden 
 ontstaan waren. Sommige medewerkers duidden schuldigen
 aan en beklemtoonden dat ze zélf geen enkel aandeel hadden
 in de fout gelopen communicatie. Anderen erkenden een
 aantal fouten die ze gemaakt hadden...

Schematische voorstelling van het probleemgericht 
denken

Toch is het probleemgericht denken een noodzakelijke 
benadering in een aantal contexten. Wanneer je auto bijvoorbeeld 
niet meer rijdt, dan gaat je garagist op zoek naar de oorzaak. 
In de meeste gevallen kan hij het defect vinden en herstellen. 
Deze aanpak is efficiënt omdat de oorzaken een technische aard 
hebben. Je mag zelfs blij zijn dat de garagist zich uitsluitend 
focust op het probleem en bijna geen aandacht besteedt aan de 
dingen van je auto die wél nog in orde zijn. Stel dat hij de focus 
zou leggen op de gewenste situatie en zonder gericht te zoeken 
naar de oorzaak van het probleem, eerst alle onderdelen van je 
auto zou nakijken die wel nog naar behoren functioneren, dan 
kon het herstel van je auto wel eens een lang en duur proces 
worden.    

Oplossingsgericht denken…  een hoopvolle, doelgerichte 
en positieve denkwijze

Bij oplossingsgericht werken gaat men er vanuit dat er geen 
verband hoeft te bestaan tussen het probleem en de 
oplossing. Problemen en oorzaken zijn elk van een andere 
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orde. Zonder de oorzaken te kennen en zonder de problemen 
uitgebreid te analyseren, kunnen op een vlotte manier 
oplossingen geformuleerd worden waarmee de coachee of het 
team tevreden zijn. 

In een oplossingsgericht proces wordt er uiteraard ruimte 
gelaten om het probleem door de cliënt of het team te 
beschrijven. De focus van de coach ligt in deze benadering 
echter niet op het ontdekken van de oorzaak van het probleem 
maar wél op de gewenste situatie.

De oplossingsspiraal

Een basisvoorwaarde vooraleer je aan de slag kan met een 
coachee of een team, is het maken van contact. De oplossings-
spiraal zal niet werken indien je nog geen contact hebt gemaakt.    
In het oplossingsgericht werken, spreekt men in deze context 
ook van 'joinen'.

Tijdens de derde fase staan we stil bij de krachten en succes-
sen van de coachee of het team.  In elk team zitten er reeds een 
aantal zaken goed. Er zijn steeds positieve uitzonderingen op 
elk probleem.
Voorbeeld van enkele vragen die je als coach kan stellen tijdens 
deze fase:
 -  Wanneer lukt het al?
 -  Wanneer was het een beetje beter?
 -  Waarin zijn jullie goed?

Tijdens de vierde fase leggen we de focus op de eerste stap in 
de richting van de gewenste situatie. We nodigen de coachee 
of het team uit om, van iets dat al werkt, nog méér te doen of 
een volgende en haalbare stap te zetten in de richting van de 
gewenste situatie.
Voorbeeld van enkele vragen die je kan stellen tijdens deze fase:
 -  Welke kleine stap kan je zetten in de richting van de 
  gewenste situatie?
 -  Ik merk dat er al heel wat dingen goed lopen. Wat kan je
  nog meer doen, zodat je jouw doelstelling vlugger zal 
  bereiken?

Principes van het Oplossingsgericht Denken   

Insoo Kim Berg en Peter Szabo (2010) beschrijven de grond-
beginselen van het oplossingsgerichte paradigma als volgt:
 l Als het werkt, laat het dan zo.
 l  Als het ooit effect had, doe het dan vaker.
 l  Als iets niet werkt, doe dan iets anders.
 l  Verandering is constant en onvermijdelijk.
 l  De toekomst is onderhandelbaar en wordt geschapen.
 l  Kleine oplossingen kunnen tot grote veranderingen leiden.
 l  Problemen en oplossingen zijn niet altijd direct aan elkaar
  gerelateerd.
 l  Geen enkel probleem doet zich de hele tijd voor.
 l  Stel de cliënt vragen, maar vertel ze niet wat ze moeten
  doen.
 l  Geef complimenten.

Geen enkele keer worden de coachee of het team uitgenodigd 
om op zoek te gaan naar de oorzaken van het probleem.    

De (team)coach heeft een zeer alerte houding. Zijn focus 
is erop gericht de juiste veranderingen te herkennen en te 
versterken door ze te benoemen of ze te complimenteren. De 
coach hanteert een oplossingsgericht taalgebruik. Luister 
naar de coachee of het team zonder je eigen theorieën over het 
probleem te ontwikkelen.

Er zijn voortdurend aanwijzingen voor oplossingen!  
-  Wat doen de coachee of het team anders wanneer het 
 probleem zich niet voordoet?
-  Hoe ziet deze eruit?   
-  Zijn er al een aantal kleine zaken die gerealiseerd zijn?  
Een (team)coach mag lui zijn, zolang hij maar alert blijft voor de 
dingen die reeds werken.

De eerste fase van het oplossingsgericht proces is het vertrek-
punt waarin de huidige situatie wordt beschreven.   
Voorbeeld van enkele vragen die je kan stellen tijdens deze fase:
 -  Wat is de reden van dit gesprek?
 -  Wil je mij nog eens even verduidelijken waarvoor je mij
  gecontacteerd hebt?
 -  Kan je mij eens even de situatie beschrijven?

Eventueel kan je hier ook aan de slag met de nuttigheidsvraag. 
Met deze vraag maak je de coachee of het team onmiddellijk 
duidelijk dat je de focus legt op wat zíj willen bereiken.
  -  Hoe zou deze eerste sessie nuttig kunnen zijn voor jullie?
 -  Ik ben vooral benieuwd naar wat er nuttig is voor jullie.
  Kan je mij dit eens beschrijven?

In de tweede fase van het oplossingsgericht proces probeer 
je samen met de coachee of  het team te omschrijven wat de 
gewenste situatie is.
Voorbeeld van enkele vragen die je kan stellen tijdens deze fase:
 -  Kunnen jullie mij dit eens beschrijven?
 -  Hoe ziet de gewenste situatie eruit voor jullie?
 -  Stel je eens even voor dat je de gewenste situatie bereikt
  hebt, waaraan zou je dit  kunnen merken ?
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Onderscheid problemen en beperkingen

Een oplossingsgerichte coach maakt een zeer duidelijk onder-
scheid tussen ‘problemen’ en ‘beperkingen’. Dankzij dit 
onderscheid creëert de oplossingsgerichte coach realistische 
verwachtingen en kunnen er haalbare doelstellingen voorop-
gesteld worden.

Problemen

Een probleem is iets dat je kan oplossen. Die oplossing is 
misschien niet altijd even eenvoudig, maar een oplosbare 
mogelijkheid is steeds aanwezig. 

 Praktijkvoorbeeld: communicatie en conflicten
 In deze organisatie spraken de teamleden die op de bovenste
 verdieping werkten niet meer tegen de teamleden die een 
 verdieping lager werkten. Deze situatie bestond al enkele
 maanden, in de ontstaansgeschiedenis speelden heel wat
 oorzaken mee.

 Dit was een probleem dat je als teamcoach samen met de
 teamleden kon oplossen. Samen werd even teruggeblikt op
 de geschiedenis van de organisatie en werd er erkenning en
 waardering gegeven aan elkaar. Dit waren de eerste stappen
 in dit proces. Daarna legden we de focus op de gewenste 
 situatie en stonden we stil bij wat reeds werkte in dit team.
 Tot slot maakten we een aantal concrete afspraken die we
 gedurende een bepaalde periode zouden opvolgen.  

 Het stilstaan bij en het benoemen van wat werkte, bleek de
 veerkracht van het team te vergroten.

Beperkingen

Een beperking daarentegen is niet oplosbaar, maar is een 
blijvend gegeven waarmee men terdege rekening moet houden. 
Het is mogelijk dat een beperking een aantal problemen 
veroorzaakt, maar deze laatste zijn dan weer oplosbaar. Iedere 
organisatie heeft te maken met een aantal beperkingen waarmee 
men rekening moet houden.

 Praktijkvoorbeeld: voorziening voor personen met een 
 verstandelijke beperking
 Een voorziening voor personen met een verstandelijke 
 beperking die in een landelijke omgeving gesitueerd is, zal
 voor de vrijetijdsinvulling van haar bewoners rekening 
 moeten houden met haar ligging.
 Indien de bewoners naar de cinema of een concert willen,
 vraagt dit voor de organisatie enige voorbereiding wat het
 vervoer betreft. Een voorziening die in het centrum van een
 stad gelegen is, heeft deze beperking minder of niet.

De gecreëerde beperkingen

Directies of hogere instanties creëren beleidsmatig automatisch 
beperkingen voor hun medewerkers en hun teams door grenzen 

te trekken, regels vast te leggen, afspraken te sturen en te contro-
leren. Op andere momenten worden beperkingen gecreëerd om-
dat er rekening moet gehouden worden met een aantal externe 
factoren (bijvoorbeeld met de financiële crisis die besparingen 
met zich meebrengt).

De medewerkers kunnen niets veranderen aan deze beperkin-
gen, maar kunnen wél proberen om met de gevolgen van de be-
perkingen om te gaan.

 Praktijkvoorbeeld
 In de sector voor thuisbegeleiding wordt door de overheid
 bepaald hoeveel sessies een organisatie moet presteren op
 jaarbasis. De overheid heeft duidelijk vastgelegd wat een
 sessie moet inhouden: een gesprek met de cliënt of met de 
 ouders van de cliënt, ofwel een groepsgesprek dat mag 
 meegeteld worden voor meerdere sessies.

 Op basis van het aantal gepresteerde sessies wordt het 
 aantal personeelsleden voor de organisatie berekend.  
 Indien het aantal sessies niet gehaald wordt,  moet de 
 organisatie na een bepaalde tijd personeel inleveren.

 Deze opgelegde maatregel bepaalt de werkdruk in de sector
 voor thuisbegeleiding. Het gaat hier om een beperking die
 gecreëerd wordt door de overheid. De beperking brengt een
 aantal problemen met zich mee waar een organisatie op een
 creatieve manier moet mee leren omgaan.     

Problemen veroorzaakt door beperkingen

De problemen die veroorzaakt worden door een beperking en 
waarmee een team of een organisatie geconfronteerd worden, 
kunnen een thema voor het coachingstraject vormen.   

 Praktijkvoorbeeld 
 De beperking in een organisatie was het gebrek aan 
 personeel. Hierdoor bleef er onvoldoende tijd over om de
 dossiers van de cliënten behoorlijk in te vullen. Daarnaast
 was er ook te weinig tijd om voldoende aandacht te besteden
 aan de individuele ondersteuning van de cliënten.

 Deze twee problemen die het gevolg waren van een 
 beperking, werden een thema waarmee we tijdens het 
 coachingstraject aan de slag gingen.

Het is mogelijk dat je bij de start van een traject niet duidelijk 
kan analyseren of je te maken hebt met een probleem of een 
beperking.   
Kies er dan als coach voor om er initieel vanuit te gaan dat je 
geconfronteerd wordt met een probleem tot duidelijk blijkt dat 
je eigenlijk te maken hebt met een beperking.

 Praktijkvoorbeeld
 Bijna alle teams in de non-profit halen het probleem ‘
 tijdstekort’ als een ‘beperking’ aan.   Ik heb nog nooit een
 team gecoacht dat ‘tijd teveel' had. We kunnen ofwel kiezen
 om het 'tijdstekort' als een beperking te zien, maar zetten
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 daardoor onmiddellijk ook een aantal zaken vast.  
 Ofwel kiezen we om het tijdstekort als een probleem te 
 benaderen waardoor we de mogelijkheid openlaten om na te
 gaan of we een aantal dingen kunnen veranderen.   

 Ga je voor de tweede optie, dan zullen een aantal keuzes
 moeten gemaakt worden, misschien niet de meest evidente,
 maar blijft wel de mogelijkheid open om op zoek te gaan
 naar een oplossing.

Teamleden zijn dikwijls geneigd om van een probleem een 
beperking te maken.

Als coach help je de teamleden met de juiste benoeming. Ik 
verduidelijk daarna dat een probleem pas écht opgelost kan 
worden als de teamleden bereid zijn om mee naar een oplossing 
te zoeken. Als coach kan ik hen hierin begeleiden en ben ik 
ervan overtuigd dat zij het probleem kunnen oplossen.

Wat met jouw mandaat als (team)coach bij het omgaan met 
problemen en beperkingen?

Teamleden hebben dikwijls onvoldoende zicht op het mandaat 
dat je als coach hebt. Soms willen ze je  een aantal dingen laten 
opnemen waarvoor je van de opdrachtgever niet het mandaat 
hebt gekregen.

 Praktijkvoorbeeld
 Een opdrachtgever vraagt aan de coach om zijn personeels-
 leden te stimuleren om maximale individuele ondersteuning
 aan de cliënten te bieden. Volgens de opdrachtgever slagen
 de betrokken personeelsleden er niet in om het werk efficiënt
 te organiseren waardoor ze in tijdsnood komen en de 
 ondersteuning niet voldoende kunnen aanbieden. Nochtans
 slagen de andere leefgroepen, met eenzelfde personeels-
 bezetting, er wel vlot in om de ondersteuning te organiseren.
 Volgens de opdrachtgever is het niet efficiënt werken van de
 teamleden een probleem en heeft dit niets te maken met een
 tekort aan personeel.

 De teamleden verwachten echter van de coach dat hij een
 aantal structurele veranderingen zal doorvoeren zodat ze in
 de toekomst op ondersteuning van andere collega’s kunnen
 rekenen om het werk rond te krijgen. Het team vindt dat ze te
 maken hebben met een beperking, namelijk een tekort aan
 personeel om de nodige individuele ondersteuning in hun
 leefgroep aan te bieden. De teamleden verwachten dat de
 teamcoach dit gaat bespreken met de directie en hen op die
 manier een oplossing zal aanbieden.

 In deze situatie heb je te maken met:
 -  een beperking: aantal personeelsleden per leefgroep;
 -  een probleem: het team  moet individuele ondersteuning
  aan de cliënten bieden en slaagt hier niet in.

In dit concrete geval heb je als teamcoach niet het mandaat om 
de beperking aan te pakken, maar wél om het team te coachen 
in het vinden van een creatieve oplossing om met het probleem 
om te gaan.

Indien het niet meteen duidelijk is of je daadwerkelijk het man-
daat hebt als coach, dan is het belangrijk om die onduidelijkheid 
mee te delen aan het team dat je begeleidt en aan te geven  dat je 
dit bij de opdrachtgever zal bevragen. 

Besluit

Oplossingsgericht werken geeft ruimte en energie aan het team 
en de coach. Op het eerste zicht een zeer eenvoudige manier 
van werken, maar het vraagt een intensieve training. Enkel door 
training slaag je erin om voortdurend de focus leggen op de 
doelstelling, op de sterktes van de coachee of het team,….   
Met de trainingskaarten ‘The ultimate teamshaker’ (verschijnt 
in het najaar 2013 bij Academia Press), willen wij jou een tool 
aanbieden waarmee je jou als coach kan trainen.
De visie van het oplossingsgericht denken omvat veel meer 
dan enkel het toepassen van een aantal tips en tricks zoals de 
wondervraag, schaalvragen,…  Ik heb er dan ook bewust voor 
gekozen om hierbij niet stil te staan in dit artikel en hoop 
jou vooral geïnspireerd te hebben om het oplossingsgericht 
denkkader verder te verkennen. 

  Chris Van Dam 
Praktijklector aan de Hogeschool Gent 

en staflid aan het Korzybski Instituut (Brugge).  
Hij is vooral actief als coach, supervisor en trainer.   
De voorbije jaren heeft Chris talrijke coachings- en 

trainingsopleidingen gevolgd, bij Balans o.a. 
de 2-jarige opleiding Oriënteren op leidinggeven.  

Verder nog verschillende kortdurende opleidingen 
waaronder ‘Leiden door vragen stellen’, 

Verbinden en afstemmen’ en 
‘Ombuigen van storende teamdynamieken’.   
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