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14 STAPPEN OM 
EEN PROBLEEM  
TE TACKELEN 
 
 
                                                                       
 E-BOOK                                                   INSPIRATIEREEKS DEEL 3 



                                        VOOR JE BEGINT 
 

 

Wie deelneemt aan het leven maakt ups en downs 

mee. Dat is normaal. Hoe je met de downs omgaat en 

hoe jij die benadert, is bepalend voor de uiteindelijke 

oplossing. 

In een downfase heb je vaak een probleem waarvoor je 

een oplossing nodig hebt om verder te komen. Het is de 

uitdaging om dé oplossing voor jouw probleem te vinden. 

 

Nu merk ik dat er voor een bepaalde groep mensen het 

woord ‘probleem’ wordt gezien als een negatieve uiting 

van de situatie. Men wil graag dat je dit woord vervangt 

door het woord uitdaging. 

Zelf zie ik het wat genuanceerder. Ik heb een probleem 

en de uitdaging is om tot een oplossing te komen of een 

oplossing te bedenken die het probleem te niet doet. 

 
Mijn basishouding is om het probleem niet negatief te 

laden, maar juist positief te oormerken. Immers, als ik 

het probleem omgezet heb in een oplossing heb ik een 

groei doorgemaakt en weet ik in een volgende 

vergelijkbare situatie hoe ik kan handelen. Dat is voor mij 

de uitdaging! 

 

Door een arsenaal aan oplossingen met je mee te 

dragen verklein je de kans dat je in de problemen komt. 

Je weet immers de oplossing al!  

 

In dit E-boek geef ik je 14 stappen hoe je een probleem 

kunt tackelen door het vinden van dé oplossing te zien 

als dé uitdaging. 

 

Veel leesplezier ! 

 



 

 

 

 

 

DOEN + D.O.E.N.® = ACTIE EN SUCCES 

 

 

 

 



 

STAP 1 

 

 

Kijk naar het probleem en bepaal of het wel jouw 

probleem is. 
 

 

Het lijkt misschien een overbodige afweging, maar door 

je af te vragen of het probleem waar je tegenaan loopt 

wel degelijk jouw probleem is of dat het andermans 

probleem is, begin je wel waar je moet beginnen! 

 

Problemen oplossen die van jou zijn of die op jouw pad 

komen, is nuttig en de moeite waard om energie in te 

steken. 

Over andermans problemen ga ik in stap 2 dieper in. 

 

 
 

 

 

 

 



STAP 2 

 

 

Is het andermans probleem, maak het dan niet jouw 

probleem. 
 

Als je andermans probleem naar je toetrekt, zadel jij 

jezelf op met een probleem dat niet jouw probleem is. 

Met het gevolg dat jij andermans probleem aan het 

oplossen bent. Dit kost (onnodig) veel energie. 

 

Daarnaast “ontneem” jij de ander zijn of haar probleem 

zelf op te lossen en daarmee “ontneem” je ook zijn of 

haar groeikans. 

 

Hoe goed ook bedoeld, laat het probleem van een ander 

bij die ander!  

 

Er is nog een ander aspect aan het overnemen en 

oplossen van andermans probleem. De ander wordt lui 

of kan je gaan gebruiken. Immers jij lost hun problemen 

toch wel op. 

 

Een mooi voorbeeld was hoe mijn stiefdochter op de 

HAVO de leiding nam met groepsopdrachten en als de 

andere deelnemers verzaakten, zorgde zij wel dat het 

werk op tijd af was om daarmee haar punt (en dat van 

anderen) veilig te stellen. Het was haar eer te na om 

ondermaats werk in te leveren, dus deed ze taken die 

anderen hadden laten liggen. 

 

Nu, jaren later, begrijpt ze dat de andere medestudenten 

van haar goodwill hebben geprofiteerd. 

 



                                            STAP 3 

 

 

Is het wel jouw probleem, bekijk de situatie dan vanuit 

een positieve denkwijze. 
 

Zoals ik al in de inleiding schreef, zie ik een probleem als 

een uitdaging die om een oplossing vraagt. 

 

Als je een probleem een negatieve lading geeft dan kost 

het vinden van een oplossing veel meer moeite, energie 

en waarschijnlijk ook meer tijd. 

 

Je eerste activiteit is niet het zoeken naar een oplossing 

maar het overwinnen van een negatief gevoel. En een 

negatief gevoel overwinnen kost veel energie, is niet 

motiverend en er bestaat een kans dat je het probleem 

naast je neerlegt zonder het op te lossen. 

 

Nu zijn er problemen die zich spontaan oplossen als je 

ze naast je neer legt. 

 

Maar dit uitstelgedrag met betrekking tot het oplossen 

van problemen die zich niet spontaan oplossen leidt 

vaak tot een nog groter probleem. Er kan namelijk een 

tijdsdruk ontstaan omdat er voor een bepaalde tijd een 

oplossing moet komen. Of je kan, zonder het probleem 

op te lossen, niet de volgende stap in het proces zetten. 

Dit geeft ook meer druk. 

De stress die dan ontstaat is niet bevorderlijk voor het 

vinden van een oplossing. Bovendien is stress slecht 

voor je gezondheid en het kan zelfs tot een burn-out 

leiden. 
 

 



 



STAP 4 

 

 

Realiseer je dat elk probleem vaak meerdere 

oplossingen kent 
 

Zie het vinden van een oplossing als een zoektocht naar de 

beste oplossing voor jou in jouw situatie. 

 

Ik vergelijk deze fase vaak met hoe ik mijn leerlingen in de 

reken- of wiskundeles uitdaagde om meerdere wegen naar 

de juiste oplossing te bedenken. Ik zei altijd dat de methode 

die ze voor hun neus hadden één van de manieren was om 

tot de oplossing te komen. Soms nam ik een andere methode 

en liet ze zien dat die andere methode een andere manier 

had bedacht voor hetzelfde probleem. Vaak was dit een eye-

opener voor hen en durfden ze vrijer met de uitdaging om te 

gaan. 

 

Los van meerdere wegen naar dezelfde oplossing zijn er 

(buiten het rekenen en wiskunde om) meerdere wegen naar 

meerdere oplossingen voor eenzelfde probleem. 

 

Pas als je jezelf toestaat om meerdere wegen naar meerdere 

oplossingen te gaan onderzoeken, zullen er ook meerdere 

oplossingen door je ontdekt worden. 

 

Daarna kun je voor jezelf gaan afwegen welk van de 

oplossingen voor jou de beste oplossing is. 

 

Weet dat de keuze van de oplossing niet voor iedereen 

hetzelfde is en dat is oké.  Durf hierin voor jezelf te kiezen! 

 

Jouw keuze is jouw keuze en dat is goed! 

 

 



STAP 5 

 

 

Weet dat er altijd hulp mogelijk is. 

Jij loopt tegen een probleem aan en wil of moet dit 

oplossen. Je ziet even door de bomen het bos niet meer 

of het probleem dreigt je boven je hoofd te groeien. 

 

Dan kun je twee dingen doen: 

1. Je doet in je eentje je uiterste best om het 

probleem te tackelen 

2. Of je gaat hulp zoeken of je vraagt om hulp. 

 

Hulp vragen is geen zwaktebod, maar een blijk van de 

drive die je hebt om jouw probleem serieus te nemen. 

 

Mogelijk weet je niet direct waar je de hulp moet zoeken 

of vinden. Leg je probleem dan voor aan anderen en 

 

vraag hen waar zij denken dat jij hulp zou kunnen 

krijgen. 

 

Voel je niet bezwaard om anderen om hulp te vragen! 

Anderen zijn vaak zeer bereid je te adviseren en vinden 

het leuk om hulp aan je te bieden. 

 

Door te vragen kan de hulp soms uit onverwachtse 

hoek komen. Je hebt immers door je hulpvraag de 

kosmos aan het werk gezet! 

 

Door meerdere mensen om hulp te vragen krijg je 

antwoorden uit verschillende hoeken, wat tot meerdere 

oplossingen kan leiden. 



                                                   STAP 6 

 

 

Vertrouw erop dat je het probleem kan oplossen. 

De manier waarop je tegen jouw probleem aankijkt 

bepaalt ook sterk de manier waarop je het probleem 

“aanvalt”! 

 

Zie je het probleem als een enorme berg, als een bijna 

(door jou) niet op te lossen probleem dan bepaalt dit 

denken met grote mate hoe zwaar het vinden van een 

oplossing zal zijn. Dit kost veel energie. 

 

Zie je het probleem als een heuveltje met wel wat 

uitdagingen, want het is een heuvel van rul zand, dan is 

de kans groot dat je met meer of zelfs veel energie aan 

de slag gaat, op zoek naar de oplossingsmogelijkheden. 

 

 

Ooit kreeg ik de vraag van een coach voorgelegd: Hoe 

zou jij een olifant opeten? 

Een olifant opeten lijkt een hele klus en kun je zien als 

een groot probleem dat je moet oplossen. 

Maar je realiseert je dat het een klein probleem is als je 

antwoord: Ik eet de olifant hapje voor hapje op. Zo is het 

oplossen van een probleem ook gemakkelijk(er) als je dit 

stapje voor stapje doet! 

 

Uit dit voorbeeld blijkt eens te meer dat de wijze waarop 

je naar je probleem kijkt, bepalend is voor het vinden van 

een oplossing! 

 

Vertrouw erop dat, hoe groot het probleem ook is, het op 

te lossen is door het in delen op te lossen. 

 



                                                   STAP 7 

 

 

Ga een gesprek aan met jezelf over het probleem  

Laat je niet direct meeslepen als er een probleem op je 

pad komt. 

 

Begin, zoals in stap 1 is aangegeven, te kijken of het 

daadwerkelijk jouw probleem is. 

 

Ga vervolgens eerst eens rustig zitten en bepaal exact 

wat het probleem is. Zet het probleem op papier. 

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat jij als het probleem 

ziet. 

 

Juist door het probleem uit te schrijven, kunnen zich al 

oplossingen aandienen. 

 

 

Daarnaast is het belangrijk dat je, indien nodig om 

anderen om hulp te vragen, hen precies kan vertellen 

wat nu jouw uitdaging is. 

 

Hoe beter de probleemomschrijving is, des te beter 

kunnen anderen met je meedenken en hulp bieden! 

 

 

 



STAP 8 

 

 

Werk met twee lijsten  

Op het moment dat je een probleem tegenkomt en je 

voor de uitdaging komt te staan er een oplossing voor te 

vinden, is het belangrijk het probleem eerst in 

onderdelen te ontrafelen. 

 

Op het moment dat je dat doet, ontstaan er eigenlijk 

twee lijsten. Een lijst met de onderdelen waarvan je de 

oplossing al wel weet en een lijst onderdelen die je 

ervaart als het werkelijke probleem. 

 

Voorbeeld: de binnenband van het achterwiel van mijn  

fiets is geklapt. Dus er moet een nieuwe binnenband 

opgelegd worden.  

 

 

Lijst 1: Ik weet hoe ik de buitenband van de velg moet 

verwijderen. Ik weet hoe ik de binnenband moet 

verwijderen. Ik weet ook hoe ik de banden weer op hun 

plaats moet krijgen en weet ook hoe ik de binnenband 

moet oppompen. 

 

Lijst 2: Ik weet niet hoe ik de binnenband uit het frame 

moet krijgen. Ik weet niet met welk gereedschap dit zou 

kunnen. Ik weet niet hoe ik het wiel precies recht kan 

stellen nadat ik de moeren heb losgemaakt. 

 

Ik weet nu waarvoor ik oplossingen of hulp nodig heb. 

Kortom ik weet precies waar ik naar moet zoeken! 

 

 



Schrijf de lijsten uitstap 8 uit! 

 

 

 

 

 

 



STAP 9 
 

 

Diverse nieuwe wegen  

Je weet nu (door de twee lijsten uit stap 8) waar jij je op 

moet focussen om het gehele probleem te kunnen 

tackelen. 

 

Nu is het de kunst om te gaan ontdekken welke 

manieren er zijn om de onderdelen waarvan je de 

oplossing niet direct weet of ziet, op te kunnen lossen. 

 

Weet dat er meerdere wegen naar Rome leiden, dus ga 

op zoek naar meerdere en mogelijk ook voor jou nieuwe 

wegen. 

 

Door meerdere wegen later naast elkaar te kunnen 

leggen ontdek je welke oplossing voor jou de beste is.  

 
Daarom is het zeker niet verkeerd om je licht ook te laten 

schijnen bij iemand die zelf ook al eens tegen jouw 

probleem is aangelopen: een ervaringsdeskundige! 

 

In deze stap hoef je nog geen keuze te maken met 

welke oplossing je uiteindelijk je probleem te lijf gaat.  

Het is de fase van inventariseren van de 

oplossingsmogelijkheden. 

 

 



STAP 10 

 

 

Schat de kans van de oplossingen in. 

 

 

 

 

 

In stap 9 heb je diverse oplossingsmogelijkheden voor 

de onderdelen die je als een probleem ervaart op een 

rijtje gezet. 

 

Nu ga je de mogelijke oplossingen wegen. 

 

Welke oplossingen helpen je om het uiteindelijke 

probleem op te lossen en welke niet? 

 

Mogelijk zijn er ook nog oplossingen bij die je misschien 

tot een oplossing brengen. 

 

 

 

 



STAP 11 

 

 

Start met de oplossing met de meeste kans van 

succes 
 

 

De MISSCHIEN oplossingen en de NEE oplossingen leg 

je nu naast je neer. 

 

Start nu met de oplossing waar jij het meeste vertrouwen 

in hebt, welke jij de grootste kans geeft dat die tot een 

succes gaat leiden en waarvan jij het risico het meest 

aanvaardbaar vindt. 

 

De andere oplossingen leg je voor nu naast je neer. 

 

Je focus gaat volledig op de door jou gekozen oplossing! 

 

 

 

 



STAP 12 

 

 

Geen succes? Nieuwe keuze! 

 

 

 

 

Natuurlijk kan het zo zijn dat de – volgens jou - beste 

oplossing niet leidt tot het succes dat jij voor ogen had.  

 

Gelukkig heb je nog meer oplossingsmogelijkheden op 

je lijstje staan (stap 10)! 

 

Gooi dan de “mislukte” oplossing weg en pak de 

volgende oplossing. 

 

Doe dit net zolang totdat jij jouw bedoelde resultaat hebt 

bereikt. 

 



STAP 13 

 

 

Herijking als de oplossingen niet werken. 

 

In sommige gevallen kan blijken dat al de bedachte 

JA oplossingen en alle MISSCHIEN oplossingen niet 

hebben geleid tot een oplossing of het gewenste 

resultaat.  

 

Zelf met de externe hulp heb je het beoogde succes niet 

kunnen bereiken. Schiet dan niet direct in een 

stressmodus en ga niet bij de pakken neerzitten. 

 

Je hebt nu een nieuwe opdracht: Herijk de beginsituatie, 

jouw uitgangspunt, nog eens goed. Mogelijk ben je te 

grofmazig geweest of te oppervlakkig. Mogelijk is je 

uitgangspunt niet juist gekozen? 

 

 

 

Daarna kun je – vanuit je nieuwe uitgangspunt – 

nogmaals bepalen wat jij nu eigenlijk precies wilt 

bereiken. 

 

Nu heb je een nieuw startpunt en dus nieuwe kansen om 

je doel uiteindelijk toch te gaan bereiken. 

 



STAP 14 

 

 

Opnieuw het proces in. 

Deze stap vraagt niet om veel woorden! 

 

Er rest je nu alleen nog maar één ding: 

 

opnieuw het proces ingaan en dus weer terug naar stap 1! 

 

 

 

 

 

 



                                                   TEN SLOTTE 

 

 

Weet  

Weet dat je niet de enige bent die in zijn leven problemen tegenkomt die je uitdagen om de juiste oplossing te 

vinden. Zie deze uitdaging als het spel van het leven. Blijf te allen tijden positief en blijf in jezelf geloven. Blijf ook 

geloven in het feit dat je de meeste problemen zult oplossen omdat je de uitdaging hebt aanvaard het succes te 

willen behalen! 

 

Weet ook dat wie schrijft, die blijft. Wat ik daarmee wil zeggen: blijf niet lopen met je probleem. Schrijf het zo 

zorgvuldig mogelijk uit. Door deze braindump krijgt je hoofd de ruimte om oplossingen te zien! 

 

Weet tenslotte dat de “pijn” of frustratie, die ontstaat bij de ontdekking van het probleem, wegvloeit en vergeten 

wordt op het moment dat je jouw succes behaald doordat je het probleem hebt opgelost. 

 

 

Rest me nog maar één ding en dat is je SUC7 te wensen met jouw uitdagingen! 

Impact van D.O.E.N.® 

 

https://www.impactvandoen.nl/

