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Iedereen kent ze wel, de klein den-
kers versus de groot denkers.  
De mensen die denken in tekorten 
en zij die denken in overvloed.  
Zij die geloven in feiten, zij die gelo-
ven in ervaren.  
Zij die denken dat alles beïnvloed-
baar is, zij die zeggen dat leven en 
werk niet maakbaar is.  
Zij die denken in kansen, zij die 
denken in bedreigingen.  
Feit is, dat het leidende anker dat je 
bewust of onbewust kiest, indrin-
gend je realiteit bepaalt. En daar-
mee je werkelijke mogelijkheden!

Verkrampt door gebrek aan geloof

Dag in, dag uit, ben ik onder de indruk 

van de impact van ‘gedachten-routines’ 

die liggen onder de daden van onderne-

mers, directeuren en leidinggevenden. 

Bijvoorbeeld, de keuze voor een nieuwe 

markt: er worden veel inspanningen 

gedaan om onder de aandacht van 

afnemers te komen. Terwijl de heersende 

gedachte onder deze nieuwe activiteit is, 

’t zal erg moeilijk worden…! Als we zo 

denken, stellen we de actie waarschijn-

lijk iedere keer een beetje uit, of gaan 

we verkrampt en gereserveerd, vanuit 

gebrek aan geloof, het maar proberen…  

Mis op het ‘doen’ of op het ‘denken’

Het is interessant dat als ons denken 

niet in lijn is met het beoogde resultaat, 

we vaak vanuit een reflex meer of minder 

gaan ‘doen’! Terwijl het mis zit op het 

‘denken’, maar niet op het ‘doen’! 

Kortgeleden mocht ik een ondernemer 

begeleiden in de bouwsector. In alles wat 

hij me vertelde klonk door dat hij niet in 

actie kwam vanwege het (denken over) 

gebrek aan financiële middelen. Daarom 

kon hij niet saneren, kon hij geen produc-

ten ontwikkelen, kreeg hij alleen maar de 

kans om op de laagste prijs te concur-

reren etc.

Eendimensionale denktrant

Regelmatig is onze strategie om iets 

te ‘doen’ in basis kansrijk. De onder-

nemer in kwestie had voor veel van 

zijn gewenste ambities helemaal geen 

extra geld nodig. Hij was in een eendi-

mensionale denktrant beland, waardoor 

veel van de werkelijke mogelijkheden 

onbereikbaar leken en voelden. Hij was 

bezig al zijn bedoelingen door een en 

dezelfde ‘gedachten-zeef’ te halen, met 

voortdurend ‘schaarste gedachtes’ en 

dito mogelijkheden tot gevolg! Ook zijn 

organisatie was inmiddels in dezelfde 

modus beland. 

Onbegrensd geloof

Wie herkent, dat als je denkt dat je geen 

kans maakt, je er vaak al niet aan begint! 

Of dat je je eerste excuses alweer in je 

achterzak hebt gestopt! Wat dat betreft 

kunnen we veel leren van topsporters! 

Zondag was ik met mijn zoon van 8 bij 

de hockeywedstrijd Amsterdam 1 tegen 

Kampong 1. Ondanks achterstand bleven 

de spelers van Kampong strijden en ge-

loven dat winst mogelijk was. Een minuut 

voor het einde maakten ze gelijk! Wat 

grenzeloos geloof kan opleveren!

Gedachten zijn inwisselbare plaatjes

Ik geloof dat optimisme, spelen en 

geloof, uiteindelijk optimale keuzevrijheid 

opleveren. Gedachtes zijn ‘inwisselbare 

plaatjes’ waarmee je je leefwereld ieder 

moment kunt transformeren. 

Je moet je er dan wel eerst bewust van 

worden. Als we wat minder blind in het 

‘doen’ schieten. Als we onszelf wat vaker 

afvragen: zit ik in ‘de juiste stand’ om 

het ‘doen’ ook structureel succesvol te 

laten zijn? Dat zou een hoop energiever-

spilling schelen en dat is ook duurzaam 

ondernemen.

Samen ons blikveld verruimen

Zullen we als ondernemers elkaar wat 

vaker helpen om ons gezamenlijke blik- 

en denkveld te verruimen? Dan zien en 

creëren we meer mogelijkheden! 

Ik neem het initiatief! Wie doet er met 

mij mee?

Hoe je denkt, is hoe je handelt!

AEGTE Organisatieontwikkeling: 

broedplaats voor ondernemers, direc-

teuren en leidinggevenden. 

Waar in het spanningsveld tussen uw 

huidige situatie en gewenste toe-

komst, menskundige en bedrijfskundi-

ge ontwikkeling leiden tot doorbraken 

naar succes.

info@aegte.nl - 0570 - 61 11 64 






