
Wat is TrioW? 
 

 
 

 
 
En dan nu de grote vraag: Hoe kunnen we, met de kennis die we in deel 1 hebben 
opgedaan over onze interne supercomputer, antwoorden krijgen op nagenoeg alle 
zakelijke en privé-levensvragen? Hoe kan de in deel 1 opgedane breinkennis ons 
helpen doorgronden wie we zijn en waaróm we die persoon zijn? Hoe kan deze 
kennis voorkomen dat we steeds dezelfde patronen ervaren? Hoe kan het ons 
helpen om van slechte gewoontes af te komen? Hoe kan het ons helpen met het 
maken van de juiste keuzes en datgene los te kunnen laten dat ons niet (langer) 
dient? En vooral, hoe kan al deze kennis ons navigeren naar ons persoonlijke 
geluk en succes? Hier is een wonder voor nodig zou je zeggen! 
En dat klopt, daar is ook een wonder voor nodig en laat je die net op dit moment 
aan het lezen zijn.  
 
Het kan niet anders dan dat de breinkennis uit deel 1 allemaal kwartjes heeft laten 
vallen en dat veel onduidelijkheden opeens duidelijker zijn geworden. Je begrijpt 
jezelf opeens veel beter en snapt waar je keuzes vandaan komen. Ook begrijp je 
meer van de mensen in je omgeving en van de interactie tussen jou en jouw unieke 
en subjectieve belevingswereld. Het is duidelijk geworden waarom je zo vaak ‘ja’ 
zegt en toch ‘nee’ doet of andersom. Je begrijpt waarom je jezelf niet altijd in de 
hand hebt en hier tegelijkertijd de mooiste excuses en rechtvaardigingen voor 
weet te bedenken. Maar hoe pas je al deze kennis vanaf nu toe in de praktijk?  
Om je toekomst te kunnen sturen moet het eerst goed tot je doorgedrongen zijn 
dat de huidige staat van je leven het gevolg is van je eigen keuzes. Ik hoop dat de 
informatie uit deel 1 je voldoende heeft weten te overtuigen van deze 
verantwoordelijkheid. Als je hier nog altijd niet uit bent, begin je met een valse 
start en zal je het wonder uit deel 2 van dit boek niet kunnen activeren. Maar als 
deze overtuiging wél voldoende tot je is doorgedrongen, weet je dus ook dat jouw 



toekomst puur en alleen bepaald zal worden door de keuzes die je vanaf NU zal 
gaan maken. Zoveel mag duidelijk zijn en het zal blijken hoe makkelijk je sturing 
aan je leven kan geven als je het stuur eenmaal stevig vasthebt. Want de manier 
waarop we onze toekomst beleven hebben we echt helemaal in eigen hand. Maar 
zolang we op dezelfde manier blijven denken, blijven we ook steeds dezelfde 
keuzes maken. En als we dezelfde keuzes maken, blijft ons gedrag ook hetzelfde. 
En als het gedrag hetzelfde blijft, blijven we ook dezelfde dingen doen en ervaren. 
En bij dezelfde ervaringen horen nu eenmaal dezelfde emoties. Onze emoties 
beïnvloeden altijd weer onze manier waarop we denken, waardoor deze cyclus 
vanaf hier opnieuw begint. 
 
Laten we dus inzicht proberen te krijgen in hoe je tot nu toe keuzes gemaakt hebt. 
Keuzes die je niet het geluk en succes hebben gebracht waar je naar zoekt. Keuzes 
waarvan de gevolgen je misschien onrustig maken of ervoor zorgen dat je steeds 
achter de feiten aanloopt en puin moet ruimen dat ontstaan is door die keuzes. 
Aangezien het maken van keuzes zo erg bepalend is voor je levensloop, moet het 
geheim van succes en mislukking dus ook liggen in de keuzes die je maakt. Als 
je zou begrijpen WAAROM jij jouw specifieke keuzes op jouw specifieke manier 
maakt, zou je álles in je leven kunnen veranderen. Zou dat geen wonder zijn? 
 
Vanaf dit deel van het boek zal je al lezend constateren dat veel onduidelijkheid, 
frustratie en verwarring waar je in je leven op stuit, puur te wijten is aan het gebrek 
aan breinkennis. Zowel op je werk, in het doen van zaken, bij het opstarten van je 
onderneming, bij het ontwikkelen van je talent, als in je privéleven en in de liefde. 
Je zal inzien dat je altijd zelf diegene bent die onbewust de barrières opwerpt als 
je vastloopt in die gebieden van het leven. Het opwerpen van barrières kan zich 
namelijk ook vertalen in een weerstand tegen het verwijderen van een ontstane 
barrière. En dat simpelweg omdat je niet beseft dat je altijd in de positie bent om 
elke barrière voor jezelf uit de weg te ruimen. De keuzes die je maakt bepalen 
uiteindelijk de resultaten die je terugziet of ervaart in je belevingswereld. Hoe pak 
je dit nu het beste aan? 
 
We moeten om te beginnen exact weten WAT het probleem is. Daarna ga je 
vaststellen WAAROM het een probleem geworden is en vervolgens ga je bepalen 
WAARMEE je het gestelde probleem kan oplossen. Dit doe je door middel van 
de wonderlijke drie W’s, die ik de naam ‘TrioW’ heb gegeven. Je spreek dit uit 
als “trio”. TrioW geeft als het ware de sleutel waarmee je de auto start, waarna je 
pas weg kan rijden. Zonder de auto te starten, zal je niet vooruitkomen, ongeacht 
de kracht van de motor. Van belang is wel dat je de sleutel, spreekwoordelijk, de 
juiste kant op draait. Hoe krachtig deze tool ook is, zonder de juiste input zal de 
output onjuist zijn. Dit concept is toepasbaar op het moment dat je een probleem 
of vraag hebt en daar een oplossing voor zoekt die verandering, groei, succes, 
geluksgevoel of rust zal bevorderen of creëren. Je moet voor de oplossing niet 



afhankelijk willen zijn van anderen of omstandigheden. Het moet je diepe wens 
zijn om dit in je eentje op te kunnen lossen. Dat kan met TrioW, je hebt hier 
helemaal niemand voor nodig. 
 
Je zal verder in dit deel van het boek zien dat als je de W’s op de juiste manier 
invult en in de juiste volgorde toepast, de oplossing niet veel anders kan dan zich 
openbaren. Dit is een automatisch en logisch gevolg van TrioW. Het is een zeer 
effectieve zelfanalyse-tool, die je uiteindelijk altijd voor keuzes zal plaatsen. Na 
de TrioW-analyse zullen de mogelijke oplossingen en antwoorden zich 
overduidelijk aan je presenteren. Je zal de keus krijgen tussen alles laten zoals het 
is (met als gevolg dat alles zal blijven zoals het is) of je zal ervoor kunnen kiezen 
om dingen anders te gaan doen (waarmee de resultaten ook anders zullen zijn). 
Ook zal TrioW aangeven hoe je dingen anders zou kunnen doen, zodat je ervoor 
kan kiezen het resultaat van je analyse direct in praktijk te brengen. Let op! Of je 
er nu voor kiest om dingen te laten voor wat ze zijn of om dingen anders te gaan 
doen, maakt niet zoveel uit. Beide keuzes zijn goed, zolang je deze maar met je 
volle verstand maakt en de verantwoordelijkheid neemt voor de onvermijdelijke 
gevolgen van elke keuze. Zolang je weet WAAROM je een bepaalde keuze 
maakt, is het gevolg haast voorspelbaar. 
De WAAROM-vraag speelt de hoofdrol in TrioW, maar hier ga ik later uitgebreid 
op in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1 
Het Wonder van TrioW 

                                                                   
WAT: 
De eerste W staat voor de vaststelling van WAT er feitelijk aan de hand is; wat is 
het probleem, wat gaat er verkeerd of wat is de vraag waar je een antwoord op 
zoekt? Ervaring uit mijn praktijk leert dat het vaststellen van een probleem of het 
juist en duidelijk formuleren van een brandende vraag heel simpel lijkt, maar dat 
het nog best lastig is om te doen. En als het bij het zoeken naar een oplossing al 
misgaat bij het vaststellen van het probleem, begin je vanaf een verkeerd startpunt. 
Dan kom je wellicht met oplossingen voor de symptomen van het probleem, maar 
niet bij de oorzaak. De omschrijving van het probleem is allesbepalend, omdat 
alles dat hierna volgt daarvan afhankelijk is. Een omschrijving als: “Ik ben 
ontevreden.”, is te vaag omschreven en geeft onvoldoende fundament voor een 
effectief startpunt. 
Een beter omschrijving van de WAT zou zijn: 
 “Ik ben ontevreden omdat ik te weinig verdien om rond te kunnen komen van 
mijn salaris.” 
 
 
 
 



Gegarandeerde oplossingen 
TrioW heeft 2 gegarandeerde oplossingen, waarvan de uitkomsten wel grote 
verschillen hebben. De oorzaak van deze verschillen zit vooral in de aard van de 
oplossingen. Ik spreek hier dan van een directe oplossing en een indirecte 
oplossing. Zodra de WAT duidelijk is omschreven, dienen beide oplossingen zich 
direct aan. Vanaf hier wordt het een keuze welke van de twee oplossingen het 
meeste past bij het probleem, de aanpak en de gewenste uitkomst.  
 
De ‘directe oplossing’  
Dit is de eerste oplossing die overwogen moet worden omdat deze simpel, logisch 
en zeer effectief is. Met deze oplossing ga je direct van de ‘WAT gaat er verkeerd’ 
naar de ‘WAARMEE ga ik het oplossen’ en wordt de ‘WAAROM gaat het 
verkeerd’ overgeslagen. Deze oplossing is gegarandeerd maar ook zeer rigoureus 
en de gevolgen hiervan mogen niet worden onderschat.  
 
De directe oplossing voor de beschreven WAT uit het voorbeeld zou zijn:  

• Probleem 1 (WAT): 
o “Ik ben ontevreden omdat ik te weinig verdien om rond te kunnen 

komen van mijn salaris.” 
• Directe oplossing (WAARMEE): 

o Ontslag nemen bij deze werkgever en op zoek gaan naar een baan 
met een salaris waarmee ik wel mee rond kan komen. 

 
Of 
 

• Probleem 2 (WAT): 
o “Ik ben niet gelukkig in mijn huwelijk/relatie omdat we steeds ruzie 

hebben en mij partner mij niet begrijpt” 
• Directe oplossing (WAARMEE): 

o Scheiden en op zoek gaan naar een partner waar je niet zoveel ruzie 
mee hebt en die je wel begrijpt. 
 

Er wordt hier geen rekening gehouden met de gevolgen van de directe oplossing 
noch met de nieuwe uitdagingen die er voor in de plaats kunnen komen. Het enige 
doel is om het aanvankelijk gestelde probleem (de beschreven WAT) opgelost te 
krijgen. Ook is het zo dat deze oplossing voldoet aan de voorwaarde dat de sleutel 
tot deze oplossing in eigen hand moet liggen. Het is een beslissing die individueel 
genomen kan worden, hier is niemand anders voor nodig.  
De directe aard van deze oplossing ligt in de snelheid waarmee je tot de oplossing 
komt. Omdat de WAAROM wordt overgeslagen, zijn er geen tussenstappen. 
Onderzoek naar de oorzaak van het probleem (de WAAROM) is niet relevant. 
Het gaat hier slechts om de constatering van dit specifieke probleem en het 
elimineren hiervan.  



De meeste mensen kiezen niet voor deze oplossing omdat die nogal wat gevolgen 
kan hebben die kunnen resulteren in nieuwe issues, problemen, onzekerheden en 
levensvragen. In het voorbeeld van het te lage salaris hierboven kan het kiezen 
voor de directe oplossing onmiddellijk effect hebben op inkomsten, 
betalingsverplichtingen, mogelijkheden, sociale leven, etc. Er zal ook gezocht 
moeten worden naar een nieuwe baan, in de hoop dat de situatie daar anders zal 
zijn dan daar waar het probleem begonnen is. 
In het voorbeeld van het huwelijk/relatie zijn er ook nogal wat gevolgen van de 
directe oplossing. Een relatiebreuk of scheiding heeft nogal wat voeten in aarde, 
zeker als er ook nog eens gezamenlijke verplichtingen zijn, zoals huis, inboedel, 
hypotheek, lening, gezamenlijke onderneming en kinderen. De situatie moet wel 
erg hoogopgelopen zijn voordat men zou kiezen voor deze oplossing. Dat neemt 
niet weg dat die wel effectief is en het aanvankelijk probleem overduidelijk oplost. 
 
TrioW is toepasbaar op elk soort probleem, ook de eventuele problemen die 
opduiken als gevolg van de eerste directe oplossing. Bij elke analyse zal je in deze 
fase voor dezelfde twee keuzes komen te staan en elke keuze zal weer eigen 
gevolgen hebben, die je ook elk weer apart zal moeten oplossen. Besef dus wel 
goed wat de impact kan zijn van de keuze die je hier maakt. 
 
De ‘indirecte oplossing’  
Over het algemeen blijkt de directe oplossing uiteindelijk toch niet het soort 
oplossing te zijn waar men naar zoekt. Men zoekt bij voorkeur naar een oplossing 
die relatief simpel aanvoelt, beheersbaar is en vooral autonoom uitvoerbaar moet 
zijn. En dat allemaal zonder in een vijver van nieuwe problemen terecht te komen, 
die je vervolgens weer moet oplossen, zoals bij de directe oplossing. Daarom zal 
men over het algemeen toch kiezen voor de indirecte oplossing. Tenslotte kan er 
altijd daarna nog gekozen worden voor de directe oplossing. 
De indirecte oplossing is de oplossing waarmee je het probleem zonder al te veel 
schokken en escalaties voor jezelf kan analyseren en uitvoeren. Alles blijft onder 
controle en ook het tempo en de impact van de gevolgen van deze beslissing 
blijven beheersbaar.  



 
In tegenstelling tot de voorwaarden van de directe oplossing, speelt de oorzaak 
van het probleem hier wél een hoofdrol. De WAAROM is hier allesbepalend, 
maar is dan ook wel meteen de grootste uitdaging voor de meeste mensen. We 
zijn namelijk in het vaststellen van oorzaken, snel geneigd om deze buiten onszelf 
te zoeken. Het zijn vaak andere mensen, omstandigheden en onverwachte 
gebeurtenissen die we verantwoordelijk stellen voor dingen die misgaan in ons 
leven. In deel 1 van dit boek hebben we al een paar keer geconstateerd dat dit in 
de praktijk echter nooit het geval is. We maken altijd zelf de keuzes en zijn dus 
ook altijd zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van deze keuzes. Gelukkig 
maar, want alleen dan kunnen we ook helemaal zelf zorgen voor de benodigde 
verandering in ons leven en zijn we van niks en niemand afhankelijk.  
Om te weten waarmee je een probleem oplost, is het van belang te weten hoe dat 
probleem is ontstaan. Je moet onderzoeken welke keuzes je hebt gemaakt die 
geleid hebben tot de huidige ongewenste resultaten. Bij gebrek aan kennis 
hiervan, loop je anders het risico dat je, nadat het probleem is opgelost, exact 
dezelfde keuzes zal maken waarmee het aanvankelijke probleem ooit is ontstaan. 
Het maken van dezelfde keuzes zal zorgen voor steeds terugkerende, soortgelijke 
ervaringen. Eerlijkheid en alertheid tijdens de analyse, zal eventueel ontstane 
patronen simpel bloot kunnen leggen.  
 
Als we dus eenmaal de WAT hebben vastgesteld en we kiezen voor de indirecte 
oplossing om tot de WAARMEE te komen, moeten we zo duidelijk mogelijk 



vaststellen hoe de WAT is ontstaan. De reden WAAROM dingen niet goed gaan 
moet gevonden worden. Door vaststelling van de WAAROM zal de WAARMEE 
zich vanzelf aandienen. De WAARMEE staat voor de tools waarmee, of de 
manier waarop, het probleem opgelost kan worden. 
 
Omdat je voor de juiste WAAROM altijd bij jezelf uit moet komen, zal je 
integriteit tijdens de analyse behoorlijk op de proef worden gesteld. Laten we de 
eerdergenoemde twee voorbeelden nu eens met de TrioW-methode benaderen 
waardoor je zal zien hoe je met de vragen en antwoorden bij jezelf kan blijven. 
Dit is de enige manier waarop je gegarandeerd bij de oplossing komt. 
 
De indirecte oplossing voor de beschreven WAT uit het eerste voorbeeld zou zijn:  

• Probleem 1 (WAT): 
o “Ik ben ontevreden omdat ik te weinig verdien om rond te kunnen 

komen van mijn salaris.” 
• Indirecte oplossing (WAAROM): 

o “Waarom vind ik dat ik te weinig verdien om rond te kunnen komen 
van mijn salaris?” 

§ “Omdat ik….” 
• Oplossing (WAARMEE) 

o “Ik zal mijn uitgaven moeten aanpassen aan mijn huidige salaris of 
ik zal extra cursussen moeten volgen om zo een hogere functie en een 
hoger salaris te kunnen krijgen. Daarmee heb ik mijn huidige 
probleem opgelost” 

Of 
 

• Probleem 2 (WAT): 
o “Ik ben niet gelukkig in mijn huwelijk/relatie omdat we steeds ruzie 

hebben en mij partner mij niet begrijpt” 
• Indirecte oplossing (WAAROM): 

o “Waarom vind ik dat we steeds ruzie hebben en mijn partner mij niet 
begrijpt?” 

§ “Omdat ik…” 
• Oplossing (WAARMEE) 

o “Ik moet duidelijker zijn in mijn communicatie en ook beter 
luisteren, dan begrijpen we elkaar beter. Hiermee heb ik mijn 
probleem opgelost.” 

 
Je ziet dat je bij de indirecte oplossing de oorzaak altijd zoekt bij jezelf. Dit is de 
reden waarom de waarom-vraag altijd afgeleid moet worden van de WAT en moet 
beginnen met “waarom… (werkwoord) ik dat… (probleem)?” (zie voorbeeld). 
Het kan namelijk zijn dat je de situatie niet helemaal juist beoordeelt en het 
probleem in je hoofd groter maakt dan het eigenlijk is. De oplossing kan dan 



zomaar al liggen in het veranderen van je perceptie op de situatie. Hier kom je 
echter alleen achter als je in de vraagstelling bij jezelf blijft. 
Het antwoord op de vraag moet altijd beginnen met “omdat ik…”. Dit is een hele 
belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd ook de lastigste. Dit is namelijk ook waar 
we in de gebruikelijke probleemanalyse-tools al snel op een verkeerd spoor 
terechtkomen. We zijn namelijk snel geneigd om te antwoorden met: “omdat mijn 
baas/personeel/collega’s…” of “omdat de economie…” of “omdat mijn 
man/vrouw…” of “omdat het leven…”. Zodra we op deze manier de vraag 
beantwoorden zullen we verdwalen in het proces en steeds verder van de 
oplossing raken. Dit is precies de valkuil uit ons dagelijkse leven die altijd 
resulteert in de bekende patronen. Als we geen verantwoordelijkheid nemen voor 
situaties, zien we ook geen redenen om zelf dingen anders te doen, met als gevolg 
dat we steeds hetzelfde mee blijven maken. Dit is een rechtstreeks en logisch 
gevolg van de, al dan niet bewuste, keus om vooral extern te projecteren. 
Bij jezelf blijven in het geven van het antwoord betekent overigens niet dat jij ook 
automatisch de schuldige bent in het ontstaan van het probleem.  De schuldvraag 
is hier absoluut niet relevant en draagt ook niet bij aan het doel. Nee, je bent 
slechts op zoek naar WAAROM er gebeurt wat er gebeurt, wat hier jouw eigen 
invloed op is (geweest) en WAAROM jij doet wat je doet, met de huidige situatie 
als gevolg. Hier kom je alleen achter door het stellen van bepaalde vragen en het 
geven van bepaalde antwoorden, beide in de juiste formulering. Daar vind je de 
mogelijkheid om dingen te veranderen, daar zit de controle en de kracht. Daar 
vind je het Wonder van WAAROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“IK BEN DE REGISSEUR VAN MIJN LEVEN. WAAR IK OP 
FOCUS, CREEËR IK” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2 
Het wiel van WAAROM 

 

 
 
Keuzes maken, het lijkt zo simpel: Er is een situatie en je besluit het één of het 
ander, klaar! Ja in principe zou het zo moeten werken inderdaad. En toch blijken 
we in de praktijk meesters in misleiding te zijn. En dit begint bij zelfmisleiding. 
Dit maakt het allemaal wel erg ingewikkeld. Want als wij onszelf al niet begrijpen, 
hoe kan een ander ons dan begrijpen? En als een ander ons niet begrijpt, hoe 
kunnen we dan goed samenwerken of samenleven? Los hiervan kunnen we ons 
ook afvragen hoe we de keuzes van de ander zouden moeten beoordelen, want de 
kans is groot dat die zichzelf ook misleidt. En dan heb ik het nog niet over de 
dynamiek binnen een groep. 
Daarom is het goed om te beginnen bij jezelf. Want ik kan je nu vast verklappen 
dat hoe beter je jezelf begrijpt, hoe meer je van de wereld om je heen zal begrijpen. 
Je zal zoveel meer inzicht krijgen in WAAROM jij bent zoals je bent en 
WAAROM alles om je heen is zoals het is. En als je dat eenmaal weet, zal er een 
nieuwe wereld voor je opengaan. Een wereld die net zo maakbaar is als het altijd 
geweest is, alleen ga jij zelf die wereld nu bewust ‘maken’, je gaat creëren. De 
enige reden waarom je in jouw eigen wereld vanaf nu de mooiste rol zal gaan 
spelen, is omdat je gaat begrijpen WAAROM het tot nu toe was zoals het was. 
Die antwoorden zullen je alle tools aanreiken die je nodig hebt om te creëren. Ik 
weet het, het klinkt als een wonder. En dat is het ook… 



Als we eenmaal de verantwoordelijkheid nemen voor onze huidige situatie door 
te beseffen dat deze het logische resultaat is van onze eigen keuzes, staan we aan 
het begin van onze autonomie. Als we vervolgens beslissen dat we voortaan 
andere keuzes gaan maken, zodat we andere resultaten krijgen, zijn we alweer een 
grote stap verder. Maar het echte wonder vinden we in WAAROM je tot nu toe 
juist die keuzes gemaakt hebt. Het startpunt van de analyse zit dus iets dieper, bij 
de wortel van het gedrag en dus bij de eerste trigger van de keuze.  
 
 
De juiste WAAROM-vragen brengen je de sleutel van die trigger. 
 

 
 

 
Het Wiel van Waarom is een soort route langs een aantal vragen en antwoorden, 
die uiteindelijk zullen leiden naar de sleutel van jouw oplossing en/of het 
antwoord op jouw probleem, dilemma of levensvraag. Het wonderlijke van het 
Wiel van WAAROM is dat het altijd, zonder uitzondering, mogelijkheden, 
oplossingen en antwoorden zal geven, ongeacht vanuit welke hoek van je leven 
de vraag gesteld wordt. Het leven komt nu eenmaal niet met een 
gebruiksaanwijzing en levensvragen kunnen we net zo goed in ons privéleven als 
in ons zakelijke leven hebben.  Het is een relatief simpele tool, waarbij 
zelfintegriteit echter de grootste uitdaging zal blijken te zijn.  



De route die gevolgd wordt kan voor iedereen anders zijn. Wat echter voor 
iedereen hetzelfde is, is de start en de bestemming. De route begint en eindigt 
altijd bij jezelf. Elke andere uitkomst is een indicatie dat er verkeerde afslagen 
zijn genomen in de vragen of in de antwoorden. Het onderbewuste reageert op 
emotie, intentie en intrinsieke motivatie. Zonder deze motivatie om bij jezelf te 
blijven, zal je onderbewuste je snel laten afdwalen en ontwijkende antwoorden 
bedenken. Op het eindpunt moet het actieplan min of meer vanzelf verschijnen. 
Dit is de reden waarom de route van het wonder altijd moet eindigen bij jou (zie 
afbeelding). 
 
Het Wiel van WAAROM in de praktijk 
 
Start met het stellen van de juiste WAAROM-vraag. Elke vraag wordt gevolgd 
door een antwoord, wat weer richting geeft voor de volgende WAAROM-vraag. 
Het is een dialoog tussen jou en jezelf. En zo bestaat het Wiel van WAAROM uit 
een aaneenschakeling van vragen en antwoorden, die uiteindelijk leiden tot vaak 
verrassende en onverwachte antwoorden en/of actieplannen die de weg naar de 
oplossing openzetten. Het Wiel van WAAROM is eerlijk en recht door zee maar 
wel confronterend, niet iedereen durft deze confrontatie aan te gaan. Maar ook dit 
vind ik een wonder op zich. 
 
IK: De route moet beginnen én eindigen bij jezelf. Vandaar ook dat de WAT 
vraag bij jezelf vandaan dient te komen.  
 
WAT: Benoem het probleem (of vraag) en beslis of je gaat voor de directe of 
indirecte oplossing; 
 
Waarom…ik…: Stel jezelf een aantal vragen die betrekking hebben op het 
gestelde probleem, waarbij elke vraag dient te beginnen met waarom-werkwoord-
ik. Bijvoorbeeld: ‘waarom heb ik…’ of ‘waarom doe ik…’ of ‘waarom ben ik…’ 
of ‘waarom vind ik…’ of ‘waarom denk ik’, etc. 
 
Omdat ik…: Beantwoordt elke voorgaande vraag met een antwoord dat dient te 
beginnen met ‘omdat ik…’.  
  
Let op: Waarom … ik en Omdat ik… vormen met elkaar een kleine loop (cyclus), 
want als het goed is dien je hier te gaan verdiepen en keer op keer een aanvullende 
vraag op het vorige antwoord te geven. Dit doe je net zo lang tot bij de WAAROM 
bent. Dit is de WAAROM die je nodig hebt in TrioW! 
  
 
Bijvoorbeeld: 

1) Ik kom niet uit in mijn tijd, heb teveel te doen en dat geeft stress 



2) Waarom kom niet uit in mijn tijd, heb ik teveel te doen en dat geeft mij dat 
stress?  

3) Omdat ik mijn ToDo-lijst alleen maar langer zie worden en ik niet weet hoe 
ik dit kan veranderen… 

 
Elke volgende waarom-vraag dient een verdieping te zijn van het vorige 
antwoord. In het voorbeeld zou een volgende vraag en antwoord kunnen zijn:  
2) Waarom wordt mijn ToDo-lijst alleen maar langer en weet ik niet hoe ik dit 
kan veranderen? 
3) Omdat ik mijn dag-doelen bijna nooit haal, maar er wel elke dag nieuwe taken 
bijkomen en ik maar blijf doorschuiven. Ik sta ook voor iedereen klaar omdat ik 
ze graag wil helpen. De ToDo-lijst wordt hierdoor steeds langer en ik raak het 
overzicht kwijt.  
 
De volgende vraag zou dan kunnen zijn:  
2) “Waarom haal ik mijn dag-doelen niet en waarom sta ik voor iedereen klaar 
als ik weet dat mij ToDo-lijst nu al te lang is?” etc. etc. 
 
Let goed op dat je in je antwoorden niet gaat naar bijvoorbeeld; “omdat iedereen 
zoveel van mij verwacht en mensen ook vaak met hun problemen naar mij 
toekomen. Het is gewoon teveel!”. Hiermee ga je bij jezelf vandaan en de 
bedoeling is dat jij de oplossing bent van het ontstane probleem of dilemma. 
De juistheid van de toepassing is makkelijk te meten aan de eindconclusie van de 
vragen en antwoorden. Een juiste eindconclusie bestaat namelijk altijd uit een 
eigen verantwoordelijkheid voor de huidige situatie in combinatie met een eigen 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige situatie. In de eindconclusie mogen 
andere mensen of omstandigheden nooit een hoofdrol spelen. Je moet altijd zelf 
in staat zijn iets te veranderen of aan te passen dat een dienend effect zal hebben 
in de toekomst.  
In het voorbeeld zal de eindconclusie altijd de reden aan moeten geven hoe het 
komt dat JIJ jouw ToDo-lijst niet onder controle krijgt (gebrek aan planning, 
gebrek aan time-management, teveel afleiding, te moeilijke taken, angst om 
afgewezen te worden, prestatiedrang, etc.). Hiermee is ook duidelijk hoe JIJ de 
situatie kan veranderen zodat de toekomst anders wordt (anders gaan plannen, 
bewustwording van wat je met je tijd doet, eerst goed nadenken voordat je een 
taak aan- of overneemt, andere sociale kring zoeken, etc.). 
 
De juistheid van de toepassing is makkelijk te meten aan de eindconclusie van de 
vragen en antwoorden. Een juiste eindconclusie bestaat namelijk altijd uit een 
eigen verantwoordelijkheid voor de huidige situatie in combinatie met een eigen 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige situatie. In de eindconclusie mogen 
andere mensen of omstandigheden nooit een hoofdrol spelen. Ze kunnen er 



uiteraard wel een bijrol in spelen. Je moet altijd zelf in staat zijn iets te veranderen 
of aan te passen dat een dienend effect zal hebben in de toekomst.  
 
 
Let ook goed op dat je niet generaliseert, veronderstelt, bagatelliseert of overdrijft. 
Dit zijn namelijk onwaarheden en leiden je van je analyse-doel af. Als je dit bij 
jezelf constateert, is dit je eerste winst. Het legt je perceptie bloot en dat kan het 
begin van je oplossing zijn. Wees hier dus alert op en neem dit mee in je volgende 
vraag.  
 
Hierna volgen wat uitgebreidere voorbeelden die ik doortrek tot aan de 
eindconclusie. 
 
Probleem: Ik voel me niet gelukkig. 
 

 
 

Start route:  
• Waarom voel ik me niet gelukkig? 

o Omdat ik me depressief voel 
• Waarom voel ik me depressief? 

o Omdat ik altijd negatieve gedachten heb 
• Waarom heb ik altijd negatieve gedachten? 

o Omdat ik alleen maar negatieve dingen meemaak (onwaarheid) 



o Omdat ik nooit iets doe dat lukt (onwaarheid) 
o Omdat ik alleen maar negatieve mensen om me heen heb 

(onwaarheid) 
• Waarom vind ik dat ik alleen maar negatieve dingen mee maak, dat me 

nooit iets lukt en dat ik alleen maar negatieve mensen om me heen heb, 
terwijl ik weet dat dit onwaarheden zijn? 

o Omdat ik altijd op zoek ga naar het negatieve in dingen en mensen 
o Omdat ik positieve dingen snel vergeet of altijd iets weet te bedenken 

waardoor het toch niet helemaal goed is 
o Omdat ik vanuit mijn focus alleen negatieve mensen zie 

• Waarom focus ik op negatieve dingen? 
o Omdat ik hiermee mijn beperkende overtuiging kan blijven 

bevestigen en mijn negatieve houding kan blijven rechtvaardigen 
• Waarom wil ik mijn beperkende overtuiging bevestigen en negatieve 

houding rechtvaardigen? 
o Omdat ik dan altijd verzorgende aandacht krijg, gespaard blijf, 

nergens de schuld van krijg en nergens aan hoef te beginnen of te 
doen 

• Waarom wil ik dat? 
o Omdat ik eigenlijk niks durf te doen 

• Waarom durf ik niks te doen? 
o Omdat ik onzeker ben en faalangst heb (EINDCONCLUSIE) 

 
Deze eindconclusie leert dat je jezelf in die positie houdt en geeft ook aan waarom 
je dat doet. Door wat je, al dan niet bewust, besluit te doen of juist te laten, zit je 
in deze situatie. Hier is niemand anders verantwoordelijk voor. De eindconclusie 
plaatst je tevens voor een keuze. Want nu je weet wat er speelt en waarom, 
verschijnt ook automatisch de WAARMEE van de TrioW-analyse. Dit is datgene 
WAARMEE je verandering in de situatie aan kan brengen. In dit voorbeeld komt 
de WAARMEE neer op werken aan je faalangst en onzekerheid, waardoor je 
andere keuzes zal maken met andere resultaten. De vraag is alleen wat je met de 
verschenen WAARMEE zal doen. Ga je werken aan je onzekerheid of kies je 
ervoor om je depressief te blijven voelen? Hoe dan ook zal je toekomst afhangen 
van deze belangrijke keus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een ander voorbeeld 
Probleem: Ik voel me niet gelukkig in de liefde. 
 

 
 
Start route: 

• Waarom voel ik me niet gelukkig in de liefde? 
o Omdat ik mijn relaties nooit lang kan volhouden 

• Waarom kan ik mijn relaties nooit lang volhouden? 
o Omdat ik me snel aan iemand irriteer of op iemand afknap 

• Waarom irriteer ik me snel aan iemand of knap ik snel af? 
o Omdat er steeds iets mis is met mijn partners (onwaarheid) 

• Waarom vind ik dat er iets mis is met mijn partners, terwijl dit een 
onwaarheid is? 

o Omdat ik dit toch iedere keer weer zie/merk 
• Waarom zie/merk ik dit toch iedere keer? 

o Omdat ik hiernaar op zoek ga  
o Omdat ik hier op let 

• Waarom let ik hier op? 
o Omdat ik het belangrijk vind dat er niks mis is met mijn partner 

• Waarom wil ik dat er niks mis is met mijn partner als ik weet dat er altijd 
wel iets zal zijn dat ik minder leuk vind? 

o Omdat ik het belangrijk vind om dat wat er mis is, te vinden 



• Waarom vind ik het belangrijk om dat wat er mis is te vinden? 
o Omdat ik iets wil vinden wat ik irritant vind of waar ik op af kan 

knappen 
• Waarom wil ik iets wil vinden wat ik irritant vind of waar ik op af kan 

knappen? 
o Omdat ik dan niet verliefd zal worden 

• Waarom wil ik niet verliefd worden? 
o Omdat ik me dan aan iemand ga hechten en er dan emotioneel 

afhankelijk van word 
• Waarom wil ik me niet aan iemand gaan hechten of er emotioneel 

afhankelijk van worden 
o Omdat ik bang ben dat ik me dan kwetsbaar op ga stellen en me zal 

willen binden aan die persoon 
• Waarom ben ik bang om me kwetsbaar op te stellen en me te binden aan 

die persoon? 
o Omdat ik bang ben om dan verlaten te worden en verdriet te krijgen. 

Volgens mij heb ik bindings- en verlatingsangst 
(EINDCONCLUSIE) 

 
Ook hier is er weer een eindconclusie die de WAARMEE uit TrioW duidelijk aan 
je presenteert en je voor een keuze stelt; wat ga je aan je bindings- en 
verlatingsangst doen? Kies je ervoor om te blijven ploeteren in je relaties en iedere 
keer dezelfde patronen mee te maken? Of kies je voor een training of therapie 
waarmee je van de hechtingsangst af kan komen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een ander voorbeeld 
Probleem: Ik heb steeds conflicten met collega’s en/of leidinggevenden 
 

 
 

Start route: 
• Waarom heb ik steeds conflicten met collega’s en/of leidinggevenden? 

o Omdat ik vind dat ze mij niet begrijpen 
• Waarom vind ik dat ze mij niet begrijpen? 

o Omdat ik merk dat ze niet luisteren naar wat ik te zeggen heb of 
voorstel 

• Waarom denk ik te merken dat ze niet luisteren naar wat ik te zeggen heb 
of voorstel 

o Omdat ik goed en duidelijk communiceer en uitleg maar er nooit een 
voorstel of suggestie van mij aangenomen of uitgevoerd wordt 
(onwaarheid). 

• Waarom vind ik dat een voorstel of suggestie van mij aangenomen zou 
moeten worden? 

o Omdat ik vind dat mijn voorstellen en suggesties goed zijn 
• Waarom vind ik dat mijn voorstellen en suggesties goed zijn als ik moet 

concluderen dat ze niet worden aangenomen of worden uitgevoerd? 
o Omdat ik moeite heb met erkennen dat mijn voorstellen en 

suggesties misschien niet zo goed zijn  



• Waarom vind ik dat ik goed en duidelijk communiceer als ik moet 
concluderen dat wat ik zeg niet aankomt, niet wordt aangenomen of wordt 
uitgevoerd? 

o Omdat ik me niet afvraag of mijn manier van communiceren 
effectief is en of ik dit kan verbeteren (EINDCONCLUSIE) 

 
 
Een ander voorbeeld 
Probleem: Ik heb steeds conflicten met mijn echtgenoot/echtgenote 
 

 
 

Start route: 
• Waarom heb ik steeds conflicten met mijn echtgenoot/echtgenote? 

o Omdat ze eigenwijs is, denkt dat ze alles weet en altijd haar zin wilt 
hebben 

• Waarom vind ik dat ze denkt dat ze alles weet en altijd haar zin wilt hebben? 
o Omdat ik dat merk aan de manier waarop ze praat en kijkt. Ik raak 

direct geïrriteerd als ze tekeer gaat en niet naar mij luistert 
• Waarom raak ik geïrriteerd als ze tekeer begint te gaan en niet naar mij 

luistert 
o Omdat ik dan net thuis kom, hard gewerkt heb, moe ben en geen zin 

heb om meteen gezeur te hebben 
• Waarom vind ik dat het direct gezeur is? 



o Omdat ik dit altijd zo mee maak, het lijkt wel alsof ze het erom doet 
• Waarom denk ik dat ze het erom doet en dat ze er dus op uit is om te zeuren 

en ruzie te maken? 
o Omdat ik dit iedere keer meemaak en mezelf er al op instel als ik 

binnenkom. Ik blijk trouwens ook altijd gelijk te krijgen 
(onwaarheid) 

• Waarom probeer ik niet met een open mind en verwachting binnen te 
komen en te luisteren om dan pas te zien of het wel klopt wat ik steeds 
vermoed?  

• Waarom sta ik niet stil bij de mogelijkheid dat mijn energie bij binnenkomst 
een trigger is voor een bepaald gedrag bij haar? 

• Waarom sta ik niet stil bij de mogelijkheid dat ik eigenlijk niet eens echt 
goed luister wat zij zegt, omdat ik ervan uit ga dat het gezeur zal zijn? 

• Waarom probeer ik niet een keer te zien of haar reactie anders is, als ik op 
een andere manier binnenkom? 

o Omdat ik de verantwoordelijkheid voor de slechte sfeer en de 
conflicten vooral bij haar zoek en niet bij mezelf 
(EINDCONCLUSIE) 

 
 
Als je genoeg vragen hebt gevonden voor de reden waarom je in de huidige 
situatie zit, kan je de vraag terug te brengen naar NU. Waarom zit ik nu nog in de 
situatie waar ik zo van baal? Waarom verander ik zelf niks aan mijn huidige 
situatie? 
Bijvoorbeeld: 

• Waarom zit ik nu nog in dezelfde situatie? 
o Omdat ik genoegen neem met hoe het is en het teveel gedoe vind om 

alles nu om te gooien 
• Waarom neem ik genoegen met hoe het nu is? 

o Omdat ik niet weet wat er gebeurt als ik alles omgooi 
• Waarom ben ik bang voor het onbekende? 

o Omdat er een kans is dat een nieuwe situatie er niet veel beter van 
wordt 

• Waarom denk ik dat een nieuwe situatie hetzelfde wordt als (bijna) alles 
verandert? 

o Omdat ik zelf niet wens te veranderen (EINDCONCLUSIE) 
 
OF: 
 

• Waarom zit ik nu nog in dezelfde situatie? 
o Omdat ik genoegen neem met hoe het is en het teveel gedoe vind om 

alles nu om te gooien 



• Waarom klaag ik dan of voel ik me ontevreden, terwijl ik zelf niks doe om 
de situatie te veranderen? 

o Omdat ik de verantwoordelijkheid voor mijn ontevredenheid het 
liefste neerleg bij de ander (EINDCONCLUSIE) 

 
Een ander voorbeeld 
Probleem: Mijn onderneming is niet succesvol 
 

 
 

Start route: 
• Waarom vind ik mijn onderneming niet succesvol? 

o Omdat ik vind dat ik te weinig omzet 
• Waarom vind ik dat ik te weinig omzet? 

o Omdat ik denk dat anderen, in dezelfde branche, met dezelfde 
middelen, veel meer omzetten 

• Waarom denk ik dat anderen, in dezelfde branche, met dezelfde middelen, 
veel meer omzetten? 

o Omdat ik dat op facebook zie 
• Waarom vind ik dat wat ik op facebook zie, waar is? 

o  Weet ik niet… 
Of 
 



• Waarom denk ik dat anderen, in dezelfde branche, met dezelfde middelen, 
veel meer omzetten? 

o Omdat ik de cijfers heb gezien 
• Waarom vind ik dat ik hetzelfde zou moeten omzetten? 

o Omdat ik er alles aan doe en er net zo hard voor werk (onwaarheid) 
• Waarom zeg ik dat ik er alles aan doe, terwijl ik weet dat een onwaarheid 

is? 
o Omdat ik eigenlijk niet weet wat ik er nog meer aan kan doen 

• Waarom weet ik niet wat ik er nog meer aan kan doen? 
o Omdat ik me er niet voldoende in verdiept heb 

• Waarom heb ik me er niet voldoende in verdiept? 
o Omdat ik daar de tijd niet voor heb 

• Waarom heb ik daar niet de tijd voor? 
o Omdat ik andere dingen belangrijker vind (EINDCONCLUSIE) 

 
 
Dit is slechts een aantal situaties die uit het leven gegrepen zijn, die duidelijkheid 
geven door de juiste manier van vragen stellen en beantwoorden. Het wonderlijke 
is dat je bij de eindconclusie altijd beseft dat jijzelf de sleutel naar de oplossing in 
handen hebt. Dit is een kritiek punt. In de praktijk kan het zomaar zijn dat je 
achteraf het probleem liever helemaal niet meer opgelost ziet. Je vindt dan 
misschien die verantwoordelijkheid eng en wil die sleutel helemaal niet in handen 
hebben. Het stelt je namelijk voor de keuzes: actie om dingen te veranderen of 
acceptatie van hoe het is en ervoor kiezen om het zo te laten. Er bestaat geen 
middenweg. Je kan dan niet meer passief zijn, je zal moeten beslissen. En 
nogmaals; niet willen beslissen is ook een keuze.  
Als je door het vinden van de WAAROM bij de WAARMEE beland bent en je 
kiest er toch voor om niks te willen veranderen, heb je een nieuwe vraag te 
beantwoorden: ‘WAAROM besluit ik niks te willen veranderen aan een situatie 
die mij niet gelukkig maakt terwijl ik hier wél de sleutel voor heb?’. Dit is een 
hele interessante vraag en het antwoord hierop zegt alles over je triggers, ambitie 
en diepliggende tegenstrijdigheden. 
 



 
Maar als je juist wél leiding willen nemen over wat er in je leven gebeurt is het 
wiel juist een geweldige en wonderlijke uitkomst. Eindelijk ben je erachter hoe 
het probleem is ontstaan en ben je opgelucht dat de oplossing feitelijk afhankelijk 
is van een eigen keuze om er iets aan te doen. Hier is niemand anders voor nodig, 
het ligt helemaal aan jezelf. Het accepteren en nemen van de verantwoordelijkheid 
maakt je sterk en geeft je een gevoel van zelfleiderschap. Hopelijk besef je door 
de voorbeelden ook waarom de WAAROM-vraag zo’n hoofdrol speelt binnen de 
TrioW analyse. Want zelfs als je de WAT aanvankelijk niet helemaal duidelijk 
hebt omschreven, komt deze vanzelf naar boven drijven zodra je op zoek gaat 
naar de WAAROM. Maar als je de vragen en antwoorden van het wiel op een 
onjuiste manier formuleert, kom je altijd op de onjuiste WAARMEE. Hiermee 
ben je feitelijk weer terug bij af en zullen de patronen aanhouden. De WAAROM 
is de lastigste W van de analyse, maar als je die op de juiste manier activeert, 
openbaart het wonder zich vanzelf aan je. 
 
In de volgende hoofdstukken gaan we nog verder kijken naar hoe Het Wiel van 
WAAROM in de praktijk werkt. Hiervoor ga ik langs verschillende gebieden van 
het leven: Gezondheid & lifestyle, liefde en werk & carrière. 
Ook zal ik dieper ingaan op de situatie na de eindconclusie; de WAT NU-vraag. 
Deze is uiteraard van belang om niet alleen inzicht te krijgen in de dynamiek van 
de huidige (of vorige) situatie, maar vooral controle te krijgen over je toekomstige 
situatie. Ik geef je tips en adviezen over de invulling van jouw unieke en 



subjectieve belevingswereld met de kleuren die jij zelf het mooiste vindt. Je zal 
volledige duidelijkheid krijgen over wat je wilt en hoe je dat voor elkaar kan 
krijgen. Als je de geheimen van succes en mislukking eenmaal hebt ontrafeld, sta 
je wederom voor de keuze: wat ga ik doen en WAAROM? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk is een fragment uit het boek ‘HET WONDER VAN WAAROM’ van 
Stacey Seedorf (www.stateofmindnetwork.com) 
 
Voor meer informatie over het boek of bestellen, kijk achter deze link: 
http://bit.ly/HWvW_EbookWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


