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 7 VERANDERWIJSHEDEN VAN EINSTEIN 

 

We kennen Einstein als een groot denker, niet voor niets 

dat hij is aangemerkt als de belangrijkste wetenschapper 

van de 20e eeuw. Van Einstein hebben we geleerd wat 

het anders denken betekent, origineel, dwars, creatief en 

geëngageerd te zijn. Wat kunnen we leren van zijn 

denken en brein als we naar organisatieveranderingen te 

kijken? Ik neem je hiervoor graag mee via 7 quotes: 

 

‘De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat 

hij verrast wordt, geen flits en intuïtie kent, geen 

veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in 

een afgesloten cel’. Als we kijken naar organisaties 

richten we ons voornamelijk op de harde feiten en acties. 

We praten met elkaar over omzet, kosten, bezuinigingen, 

regels en procedures, jaarplannen en hoe we dit alles 

kunnen bewerkstelligen. Hierdoor creëren we binnen 

organisaties een afgesloten cel waarin we werken. ‘De 

intuïtieve mindset is een heilige gift, de rationele 

mindset een dankbare dienaar. We hebben een 

samenleving gecreëerd die de dienaar waardeert en 



de gift is vergeten’. Door voornamelijk in de 

bovenstroom te praten over feiten en acties, benutten we 

in de onderstroom de gift van onze intuïtie niet optimaal. 

Wat zou er gebeuren als we de gevoelens die ons raken 

en dat wat we belangrijk vinden meer aan de orde 

stellen?  ‘Je kunt geen problemen oplossen met 

hetzelfde denkkader waarmee je ze creëert’. In 

organisaties prevaleert nog altijd de ons bekende 

probleem aanpak, gericht op waar we juist van af willen in 

plaats van wat we willen bereiken. We plaatsen ons 

meestal in die afgesloten cel terwijl we eigenlijk verlangen 

naar een focus op wat we willen bereiken die energie 

geeft. Een waarderende onderzoekende aanpak geeft die 

focus, die positief is waardoor een ander perspectief 

ontstaat. Uit onderzoek blijkt dat positiviteit ons brein een 

breder bewustzijn geeft en onze wil en hart opent.  ‘In het 

midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid’. 

Denken we vanuit problemen of denken we vanuit 

mogelijkheden?  ‘Om te weten wat er mogelijk is, moet 

je buiten datgene stappen wat er vandaag mogelijk 

is’. Nieuwe mogelijkheden aanboren vraagt om het lef te 

hebben en te onderzoeken wat er allemaal kan. In het 

niet weten en open staan voor het scheppend vermogen 

van een gezamenlijke zoektocht. ’Ik onderwijs mijn 

leerlingen nooit. Ik probeer alleen de omstandigheden 

te bieden waaronder ze kunnen leren’. Het faciliteren 

van het leerproces binnen organisaties waardoor mensen 

betrokken worden bij verandering, en waardoor 

eigenaarschap kan ontstaan, daar gaat het om.  ‘De 

waarde van een opleiding is niet het leren van vele 

feiten, maar het trainen van het brein om te denken’. 

Eigenaarschap vraagt om een bepaalde manier van 

denken. Je manier van denken en je emoties beïnvloeden 

samen je gedrag. Waardoor draagt je manier van denken 

als persoon of als team / organisatie er in de ene situatie 

aan bij dat je vastloopt en in de andere situatie juist 



floreert? Een verschuiving of beweging in je denken is 

mijns inziens nodig om de gewenste verandering te 

creëren. Hoe denk jij hierover…? 

 

Benieuwd hoe je meer inzicht krijgt in je eigen denken en 

die van je team / organisatie? En hoe je je denken verder 

kan ontwikkelen? Lees verder in de nieuwsbrief over de 

mogelijkheden om te reflecteren op je eigen denkstijl of 

die van je team / organisatie en hoe dat kan bijdragen 

aan verandering. 

  

 

Nieuwe gratis E-cards 

om te versturen  

 

Ons brein is meer gericht 

op problemen en wat 

er mis gaat. Daarom nu 2 

nieuwe e-cards ‘It’s time to 

Celebrate’ en 

‘Congratulations’. 

Even je collega of team 

een kaartje sturen om ze 

eraan te herinneren 

het bereikte resultaat te 

vieren. Of je collega/team 

feliciteren met een 

verjaardag of een mooie 

mijlpaal? Klik op de link 

om een kaartje als 

felicitatie en/of blijk van 

waardering te sturen: 

http://www.metanoia-

 

Persoonlijke coaching of 

teamontwikkeling vanuit inzicht in de 

kracht van het eigen brein 

De Mind Sonar denkstijlen test meet hoe 

je denkt en wat je belangrijk vindt. Je doet 

en voelt dingen die voortkomen uit je wijze 

van denken. In principe beschikt iedereen 

over alle denkprogramma’s, echter de 

context en de vraag/probleem kan een 

ander appel op je manier van 

denken/handelen doen. 

De denkstijlen test kan gebruikt worden 

voor individuele coaching/ persoonlijke 

ontwikkeling. Een denkstijlen-test 

invullen op een probleem of vraag kan je 

http://www.metanoia-ai.nl/e-cards/


ai.nl/e-cards/ 

 

NIEUW AI 

training: Training 

Waarderend Begeleiden 

van verandering nu ook 

met DENKSTIJLENTEST 

 

Voorafgaand aan de 

training vul je een test in 

zodat je zicht krijgt hoe je 

denkt als je waarderend 

onderzoekend te werk 

gaat. Dit geeft je 

bewustwording en 

daardoor concrete 

handvatten om de eigen 

waarderend 

onderzoekende houding te 

optimaliseren.  

http://www.tno-

managementconsultants.n

l/opleidingen/training-

appreciative-inquiry 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

inzicht geven hoe je denkt in die situatie. 

Je bent dan zelf in staat om bepaalde 

denkstijlelementen op gang te brengen 

waardoor je doelgericht kan leren en 

zaken anders kan aanpakken. 

Bewustwording hoe ieders persoonlijke 

denkprofielen met elkaar een patroon van 

denken in het team vormt. Dat geeft 

mogelijkheden om de teameffectiviteit te 

optimaliseren. Voor meer informatie over 

wat de denkstijlentest kan betekenen voor 

Teamontwikkeling vanuit kracht klik 

op:http://www.metanoia-

ai.nl/wpcontent/uploads/2014/09/Productbl

adteamontwikkeling.Metanoia.pdf 
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