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Onbevangenheid 

 

Wat is onbevangenheid?  

 

Het 1e onderdeel van de Toolbox van veerkracht, welke ik met regelmaat inzet tijdens 

mijn coachtrajecten, is onbevangenheid. Onbevangenheid is het vermogen om 

opmerkzaam in het leven te staan en als het ware geen geheugen te hebben ten 

aanzien van eerdere gebeurtenissen. Je bekijkt iedere gebeurtenis steeds met een 

schone lei.   

 

Wanneer je situaties, ontmoetingen en uitdagingen onbevangen ingaat, kijk je als het 

ware zonder verwachting én zonder oordeel over dat wat komt. Ongeremd door het 

ontbreken van vooroordelen, vrijmoedig, ongedwongen en zonder schroom.  

 

Het is niet erg als je er halverwege een situatie achter komt dat je de situatie niet 

onbevangen tegemoet trad. Je kunt dan gewoon de situatie omdraaien en alsnog 

onbevangenheid inzetten.    

 

Het gevolg van vooroordelen 

 

Onze (voor)oordelen kunnen overweldigende emoties uitlokken en leiden vaak tot 

teleurstelling en lijden. Ze weerhouden ons vaak van de aandacht hebben voor het hier 

en nu. Er zijn verschillende vormen van oordelen: 

 

Oordeel over jezelf:  

• Ik ben te dik  

• Ik ben te gevoelig 

• Ik ben slecht in vreemde talen 

• Ik ben niet creatief  

• Ik ben niet sportief 

 

Oordeel over iets of iemand in je omgeving:  

• Mijn vader luistert nooit naar me 

• Er is hier te veel lawaai 

• Door dit huis voel ik me niet thuis  

• Dankzij deze leerkracht haal ik onvoldoendes 

• Door dit koekje ben ik te dik 
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We kunnen er soms enorm in blijven hangen en soms kan een oordeel onze hele dag 

in beslag nemen. Deze gedachten prikkelen onze negatieve emoties, waardoor we ons 

niet prettig voelen.  

 

Kun jij nog voor de geest halen, wanneer een oordeel over jezelf of over iemand 

anders, jouw stemming negatief beïnvloedde?  

 

Onderdelen van onbevangenheid 

 

Als ik met kinderen en volwassenen aan de slag ga met de Toolbox van veerkracht, 

gaan we heel praktisch aan de slag met allerlei oefeningen die betrekking hebben op 

ons: denken, doen en zijn.  

 

De onderdelen van onbevangenheid zijn:  

 

• Herkennen van je vooroordelen en verwachtingen 

• Erkennen van alles wat er op dat moment opkomt 

• Naar het grotere geheel kijken, i.p.v. focus op 1 negatief onderdeel 

• De positieve waarde van iets negatiefs vinden 

• Andere werkelijkheden onderzoeken. Wat kan ook waar zijn?  

• De positieve intentie begrijpen 

• Eerdere successen beschrijven 

• Minder moeten en meer mogen 

 

Oefening omdenken 

 

De eerste stap in het oplossen van een probleem is bewust worden, wanneer het 

probleem optreedt. Wanneer jij jouw oordelende manier van denken wilt veranderen, 

moet je eerst herkennen, wanneer je oordelend en kritisch bent. 

 

Dit is een van de vele oefeningen uit het onderdeel onbevangenheid.  

 

Je zet 4 x 2 vlakken op papier. In de linker kolom beschrijf of teken je een voorbeeld, 

waarin jij het jezelf zo moeilijk maakt. Je beschrijft een vooroordeel of een verwachting 

die jij hebt, waardoor je niet meer onbevangen een situatie ingaat.  
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In de rechterkolom beschrijf of teken je vervolgens wat iemand die geen last van 

schaamte, een fixed mindset of het imposter syndroom zou denken, doen of zeggen. 

Hoe zou iemand die onbevangen in het leven staat reageren.  

 

Links zie je dan 4 voorbeelden staan, hoe jij soms dingen aanpakt. Rechts zie je hoe je 

onbevangen een situatie in kunt gaan, waardoor je minder last hebt van vooroordelen 

en met een positieve mindset (groei mindset) naar de situatie kunt kijken.  

 

Hieronder zie je een voorbeeld van 2 vlakken:  

 

 

 

Met deze opdracht wordt dus inzichtelijk wanneer jij niet onbevangen een situatie 

bekijkt. Hierdoor krijg je meer inzicht in jouw eigen handelen en kun je er vervolgens 

mee aan de slag om dit te veranderen.  

 

Aan de slag met onbevangenheid 

 

Heb jij het idee dat jij en/of jouw kind hierin nog wel wat stappen te zetten hebben? 

Dan ga ik graag met jou/jullie aan de slag om meer emotieveerkracht te ontwikkelen.  

 

Plan jouw gratis intakegesprek 
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