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Inleiding 

 

Hoe vaak gebeurt het dat u écht nadenkt over iets om het onderwerp beter te 

begrijpen, te duiden of de situatie beter te kunnen doorgronden om tot een goed 

besluit te komen? Hoe vaak betrapt u uzelf op het feit dat u denkt het te weten, 

maar dit helemaal niet zo blijkt te zijn… U weet wel…. het verhaal van de klok en de 

klepel… om de indruk te wekken dat u over alles goed op de hoogte bent? En hoe 

vaak mag u niet denken omdat uw werk vraagt om gewoon uit te voeren zonder 

vragen en onderzoek, omdat het werk nu eenmaal volgens de regels gedaan moet 

worden. Wist u dat er meerdere vormen van denken bestaan die een direct effect 

hebben op uw prestaties en arbeidsvreugde?  

 

1 Niet denken  

is de makkelijkste vorm voor niet-denkers, voor doeners en mensen die gewoon 

bezig willen zijn. Denken is niet leidend voor deze groep mensen, en maakt hun 

gelukkig in wat zij doen en belangrijk vinden. Eerst doen en dan denken is een 

bekend motto. Gevoel of intuïtie hebben een sterke invloed hier. Bij vrouwen is dit veelal sterker dan bij mannen, omdat de laatste 

vaak beginnen met redeneren en denken.  

  

Kinderen zijn een mooi voorbeeld van niet-denkers omdat ze gewoon spontaan  voor iets gaan zonder daarbij na te denken wat de 

gevolgen hiervan zullen zijn. Niet-denken is tevens de hoogste vorm van denken voor denkers. Gedachtestromen worden bewust 

verminderd of gestopt door meditatie om scherpte en focus te bereiken van de te realiseren doelen. 

 

2 Ont-denken 

is het vermogen afleren om zelf te mogen en kunnen denken. Dit wordt vooral gestimuleerd door sterke regelgeving en handhaving, 

waardoor er alleen maar activiteiten op een bepaalde manier uitgevoerd mogen worden, ook al zijn er betere opties voor handen. Ook 

al worden deze opties aangereikt, dan wordt hier weinig acht op geslagen vanwege de vermeende aansprakelijkheid. Klokkenluiders 

worden niet gewaardeerd en hebben het zwaar in onze cultuur.  

 

Hierdoor komen er alleen maar regels bij waardoor eenvoudige zaken complex worden gemaakt, en stoppen en schrappen van regels 

om het overzichtelijk en hanteerbaar te houden hebben geen kans van slagen. Met name in grote organisaties en publieke instellingen 

is het ont-denken sterk aanwezig door de sterke bureaucratie en gaat dit gepaard met veel ontevredenheid bij de medewerkers, 

klanten, burgers en patiënten. Wel vreemd omdat juist dit de mensen zijn om wie het draait in het primaire proces.  

 

3 Bedenken 

is het ontwikkelen van nieuwe denkbeelden, concepten en zienswijzen, die het bestaande kunnen vervangen of verbeteren. Belangrijk 

bij bedenken is dat de bedenker de meeste weerstand zal vinden bij de denkers van bestaande denkbeelden. Vandaar dat wijlen Steve 

Jobs nooit geïnteresseerd was in marktonderzoek om zijn innovatie op de markt te kunnen brengen. Pas als iets bewezen of succesvol 

is, dan begint men zich open te stellen voor het nieuw bedachte en treedt de bekende innovatie-cyclus in werking.   

 

De econoom Ha-Joon Chang, tot drie jaar terug volstrekt onbekend, laat met zijn bestseller zien waarom het kapitalisme vd 21 e eeuw 

niet werkt. Dit is zichtbaar geworden door de mens-gecreëerde zeepbellen, die onze (wereld)economie hebben laten wankelen. Zijn 

nieuwe missie om gewone mensen aan te sporen om zich te verdiepen in de economie en zodoende een mening te kunnen vormen 

zodat ze de economie kunnen gaan meebepalen, zal niet makkelijk zijn. De weerstand van vooral economen, bedrijven en overheden 

zal naar verwachting sterk zijn. 

Kennisinstituut gespecialiseerd in het 

Verbeteren van samenwerken en het stimuleren 

van sociale innovatie binnen en tussen groepen 

 
www.insidean.com     info@insidean.com   Tel 079-7113552 



IE-Motion: 6 vormen van denken die uw prestaties en arbeidsvreugde beïnvloeden 

www.insidean.com    |    info@insidean.com    |    Tel 079-7113552 |   Fax 079-3152617 

4 Nadenken  

is het denken over iets nadat het gebeurd is of heeft plaatsgevonden. Dit is altijd reactief en maakt dat de voorafgaande situatie 

leidend is voor de vervolggebeurtenissen, interpretaties, onderzoeken en conclusies. Daarom vinden er veel onderzoeken plaats na 

ongelukken en rampen met de belangrijke vraag: hadden we dit eerder kunnen weten om het te voorkomen? De kans op een 

dramatische vliegramp zoals met de MH17 was onwaarschijnlijk klein. En toch is het gebeurd.  

 

Nadenken stimuleert meedenken en napraten waardoor er veel napraatscholen zijn. Ook zijn er veel napraters waardoor er eigen 

gekleurde verhalen ontstaan die weinig met de echte waarheid gestaafd door feiten te maken hebben. Als je een beetje doorvraagt en 

dieper graaft, kom je er al gauw achter of iemand echt weet waar die het over heeft. Dit is belangrijk om te weten om tot goede 

keuzes en besluiten te komen voor beide personen. Tip: stel de juiste vragen, luister goed en vraag door. 

  

5 Omdenken  

is het andersom denken in een bepaalde situatie, het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met name het bekende ja-

maar vervangen voor het ja-en. Dit is heel bevorderlijk om nieuw licht te laten schijnen op een bekende situatie en geeft ook andere 

uitkomsten. De uitdaging is of het omdenken ook terug komt in het gedrag door een andere mentaliteit?  

 

Afgelopen weekend zat ik in een immens vervuilde trein door bezoekers van de Gay Pride, die vergeten waren  hun afval netjes in de 

daarvoor bestemde prullenbakken op het station te deponeren. Anders denken of omdenken wil nog niet zeggen anders handelen. 

  

6 Voordenken  

is het dieper en breder denken over nieuwe situaties en realiteiten, die kunnen ontstaan en waarin het gaat om een wereld scheppen 

zoals deze zou moeten zijn. Beelden en visies ontwikkelen van nieuwe gebeurtenissen, die gaan optreden omdat er sprake is van 

andere uitgangspunten en onze toekomst gaan bepalen. Zeker in de huidige verandering van tijdperk is er grote behoefte en noodzaak 

aan voordenken, maar zijn er weinig individuen en instellingen zoals INSIDEAN, die zich hiermee bezig houden. 

 

Met name het gebrek aan tijd nemen, het niet in twijfel durven trekken van voorgeschotelde “absolute” waarheden en de belangen van 

de gevestigde orde, belemmeren het voordenken. Hierdoor leiden onbekende situaties snel tot onbeheersbare situaties en escalaties in 

de praktijk, waardoor de regelgeving en controle nog sterker toenemen met ont-denken als gevolg. We zitten vast in ons denken. We 

staan er als aapjes bij en kijken ernaar… en accepteren het alsof het gewoon is…. terwijl het anders kan of moet… waarbij vernieuwing 

en scheppend vermogen juist hard nodig zijn...  

 

  

“True leadership embraces uncertainty whilst avoiding instability” 
  

Door bewuster te worden van verschillende vormen van denken, bent u zelf in staat om te bepalen wat u kunt doen om er zelf blijer 

van te worden, betere besluiten te nemen en tot betekenisvollere prestaties te komen. Zeker in de huidige context waarin onmogelijke 

zaken, die we niet voor ogen hebben gehouden, gebeuren in de realiteit. Niets is meer wat het is geweest. Het is de hoogste t ijd om 

als mensheid een nieuwe koers te varen zoals de overleden astronaut Wubbo Ockels benadrukte in zijn afscheidsbrief.  

 

Natuurlijk zijn er ook meerdere vormen van denken mogelijk. Het is zeker niet het doel geweest om een complete lijst aan te leveren. 

Sterker nog, we waarderen het als u andere vormen van denken zou willen inbrengen zodat we elkaar hiermee kunnen inspireren en 

verrijken. Mocht je aanvullingen hebben, dan zijn deze welkom middels een reactie op onze blog. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Auteur: Dr. Asha Nagesser helpt door vernieuwing publieke en private organisaties om maatschappelijke en economische uitdagingen succesvol aan te gaan. 
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