
De reset knop: van de nood een deugd maken 

Aims: leren denken vanuit kansen en mogelijkheden in plaats van vanuit beperkingen 

Description: Beperkingen dwingen je om de dingen op een andere manier te bekijken, te 

beleven. Ze  geven nieuwe kansen. 

Voorbeeld 

• Ik sta ‘s morgens op en stel vast dat ik barstende hoofdpijn en koorts heb 

• De eerste dingen die dan door mijn hoofd gaan zijn:    

Verdorie er stond zoveel op het programma vandaag, al die dingen zal ik moeten afzeggen of 

niet kunnen realiseren, wat een zonde, wat zullen ze zeggen… ik breng mijn collega’s in de 

problemen… ik zal een hoop dingen nadien moeten inhalen … 

• De tweede gedachte is echter deze: 

Ik heb al een tijd nood aan rust, misschien gun ik mezelf dat te weinig. 

Als ik daar nu eens van geniet, even bel naar het werk en dan terug 

in mijn bed kruip daarna kan ik misschien wat muziek beluisteren, 

dat is lang geleden… 

De deelnemers krijgen de volgende reflectie-opdracht: 

Vertrek van een (kleine) tegenslag 

Bijvoorbeeld 

* Een vriend belt een afspraak af, je had er nochtans erg naar uit gekeken 

* Je zit in een monsterfile en je beseft dat je een belangrijke vergadering niet zal halen 

Sta stil bij de volgende vragen 

• Hoe ben je daar mee omgegaan? 

• Heb je je gevoelens een plek gegeven? 

• Wat heb je gedacht? 

• Aanvaard de situatie/ Leg je erbij neer… 

• Tracht nu eens te denken vanuit kansen. 

• Welke nieuwe mogelijkheden geeft deze situatie? 

• Wat kan ik nu wel, dat ik anders niet of minder zou doen? 

Uitgewerkt voorbeeld 

• Vertrek van een (kleine) tegenslag 

 Een vriend belt een afspraak af, je had er nochtans erg naar uitgekeken 

• Heb je je gevoelens een plek gegeven? 

 Verdorie toch wat jammer en ik had er zo naar uitgekeken. Ik voel me een beetje in de steek 

gelaten… 

• Wat heb je gedacht? 

 Waarom zou hij afgezegd hebben? Hij vindt die avonden met mij op café misschien saai? 

• Aanvaarden van de situatie 

 OK, voor vanavond is daar alvast niks meer aan te doen 

• Denken vanuit kansen 

 Reset: Een hele avond voor de boeg voor mij alleen, wat zal ik daar 

eens mee doen? Ik wil al lang een vriendin van vroeger eens een 

mailtje sturen en er is misschien ook nog tijd om eens te gaan 

joggen… 

 


