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BESLISSINGEN NEMEN MET 10-10-10

 
10-10-10: Een helder, eenvoudig en transparant proces. 

We willen allemaal ons eigen leven inrichten. Maar in de snelle moderne wereld met zijn
conflicterende prioriteiten, verwarrende opties en overvloed aan informatie kan het gemakkelijk
gebeuren dat we ons laten sturen door impulsen, stress of opportunisme. Zijn onze beslissingen
juist? Of worden we steeds weer, tegen onze goede bedoelingen in, geleid door de eisen van het
moment?  

10-10-10 is een methode ontwikkeld door Suzy Welch. Zij ontdekte dat het stellen van een vraag en
daarbij 3 verschillende momenten te overdenken, haar hielp om weloverwogen beslissingen te
nemen die houvast boden. Het hielp haar bij het maken van beslissingen waarmee ze de regie over
haar leven weer in handen kreeg, thuis, in de liefde en op haar werk.  

10-10-10 is uniek omdat het overal van toepassing is. Het is een helder, eenvoudig en transparant
proces. Wanneer je voor een dilemma staat, hoef je alleen maar de vraag te stellen: Wat zijn de
consequenties van mijn beslissing over 10 minuten, over 10 maanden en over 10 jaar?  

Of het nu gebruikt wordt door studenten, drukke moeders of succesvolle zakenmensen, kunstenaars,
ambtenaren of ondernemers, 10-10-10 is effectief bij grote en kleine beslissingen, routineus of
radicaal, en verandert levens ten goede. 

Kom je lastige zaken tegen, pas deze oefening toe en laat het je helpen bij het komen tot inzichten.
Door 10-10-10 toe te passen bij levensvragen waar je zo geen antwoord op weet, helpt het je om
meer te kijken naar de effecten op verschillende termijnen. Het helpt je om een brug te slaan tussen
emotie en ratio en met behulp van beide een weloverwogen beslissing te nemen.



EEN VOORBEELD  

Deze man zat in een burn-out en besefte dat dit kwam doordat hij niet goed op zijn plek zat in zijn
functie en soort werkgever. 

De bedrijfsarts had gesteld dat hij kon gaan opbouwen in zijn eigen functie en dus aan het werk
moest gaan. Het idee alleen al maakte dat hij zoveel spanning kreeg dat er een terugval dreigde. 

Mijn vraag of hij niet beter weg kon gaan zorgde echter ook voor zeer veel spanning. Totdat we deze
oefening deden: Zie onderstaand.  
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DOORBRAAK

En met dat hij het laatste uitspreekt voelt hij aan alles dat hij iets heeft doorbroken. Er vindt een
kentering plaats en hij weet wat hij moet doen. Hoe moeilijk de stap op korte termijn ook lijkt en voelt,
voor de lange termijn moet hij dit nu doen. Hij voelt dat zijn angsten weg beginnen te vloeien. Ze
hebben geen vat meer op hem. Blijft het spannend? Jazeker. Is het moeilijk? Hartstikke. Maar als hij
dit nu doet, helpt hij zichzelf niet alleen op korte termijn. Hij behaalt ook een overwinning op zichzelf.
En wat de uitkomst van het gesprek ook zal zijn, dat zou zijn grootste winst zijn.  

Uiteindelijk is deze man met goede afspraken bij dit bedrijf weggegaan en kon aan zichzelf werken.
Momenteel is hij aan zijn eigen onderneming aan het bouwen. 

Was hij alleen op de korte termijn blijven kijken, dan had hij nooit deze beslissing kunnen nemen.
Door het uitvragen en uitschrijven van deze 3 termijnen kon hij zijn emotie en ratio met elkaar
verbinden en stevig een nieuwe keuze maken. 

AAN DE SLAG
Deze oefening kun jij ook prima zelf doen. Op de volgende pagina vind je een blanco formulier
waarmee jezelf jouw vraagstukken kan uitwerken.  

EXTRA TIP: Belangrijk is dat je de vraag zo kloppend en concreet als mogelijk maakt. Blijf blij jezelf
doorvragen. In het voorbeeld hierboven begonnen de argumenten ook veel groter om aan het werk
te moeten.  

Ik kan niet zonder inkomen zitten, Ik mag niet zonder werk komen, Ik mag dus deze baan niet
kwijtraken. Als ik dan doorvraag blijkt dat hij nog liever in een fabriek gaat staan dan de functie als
Veiligheidskundige nog langer uit te voeren. Deze baan mag dus best weg want hij vindt heus wel iets
anders. 

Dan inkomen. Na doorvragen blijkt dat ze het best even kunnen redden met het inkomen van zijn
partner. Als we doorvragen en kijken wat nu echt het probleem is, is het dat hij geen confrontatie
durft aan te gaan. En daar zit m de crux.  

Dit is dan de vraag waar we mee aan het werk gaan. Begrijp je? Dus als je bij jezelf een dilemma
merkt, voel dan goed of dat echt de vraag is of dat er nog iets achter zit. Als je dit lastig vindt kan je
misschien iemand om hulp vragen.
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Neem de vraag in je op en stel de vraag en overdenk de consequenties op de hele korte termijn.
Laten we zeggen 10 minuten. Hoe voel je je dan als je ja zegt tegen deze vraag? Vul dat dan in.  
De volgende overdenking gaat over de iets langere termijn. Stel je voor dat je ja hebt gezegd en je
ben 10 maanden of een jaar verder. Wat voel je dan? Hoe sta je ervoor? Wat heeft het je
gebracht?  
En dan laat je deze los en ga je naar de lange termijn. Hoe voel je je over 5 tot 10 jaar als je Ja
hebt gezegd? Hoe denk je dat je er op de lange termijn voor staat als je nu ja zegt tegen deze
vraag? 

OEFENBLAD 10-10-10  

Kopieer het blanco document uit of teken het even over. 

Neem het dilemma of het complexe vraagstuk in je gedachten op en begin bij de Ja, Ik doe het wel.  

1.

2.

3.

Zo vul je vervolgens het onderstaande overzicht in.  Vaak heb je het antwoord al helder door de Ja te
kiezen maar twijfel je nog, vul dan ook de Nee, Ik doe het niet in. En observeer wat er bij jezelf
gebeurt.
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Verdieping 

Deze methode is prachtig om dilemma’s op te lossen en inzichten te verkrijgen. 

Het krijgt echter nog een veel diepere waarde als jij deze vragen koppelt aan jouw kernwaarden. Hoe
sta jij in het leven, wat vind jij nou echt belangrijk. Als jij deze kernwaarden inzichtelijk hebt en jij
koppelt dan een dilemma aan deze 3 vragen, zal je zien dat je op een veel diepere laag beslissingen
gaat nemen die levens veranderend kunnen zijn. 

Voor nu is het vooral goed om deze oefening eerst uit te proberen op de complexe vraagstukken die
op dit moment spelen. Ik wens je heel veel succes en de mooiste inzichten toe. Zoals ik ook
aangeboden heb op LinkedIn spar ik graag even kosteloos met je over het vraagstuk dat je hier hebt
onderzocht. Ik hoop je dan ook snel te spreken.

Ik ben heel erg benieuwd en hoop natuurlijk zeer dat het je nieuwe inzichten geeft. 

Hartelijke groet,

Can Kroezen-Cornelissen

PS: De oefening die je nu gedaan hebt maakt onderdeel uit van o.a. mijn coachingstrajecten V.I.T.A.
Helder® en  V.I.T.A. KI®. Deze trajecten draaien om kernwaarden, het inzichtelijk maken van jouw
echte authentieke drijfveren. Hier kan een prachtige verdiepende koppeling gemaakt worden op deze
oefening. Laat het me maar weten als je hier meer over wilt weten.
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