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Vlak voor het jaar 2000 leerde ik de oplossingsgerichte aanpak kennen 

nadat mijn collega Gwenda Schlundt Bodien me hiermee in aanraking had 

gebracht. In de jaren die volgden, hebben zij en ik hard aan de weg 

getimmerd om de aanpak te bestuderen, toe te passen en uit te dragen. We 

hebben in die eerste jaren veel artikelen en ook enkele boeken geschreven 

over de aanpak.  

In 2008 besloten we ieder opnieuw een boek te schrijven waarin we 

zouden beschrijven wat we allemaal geleerd hadden. Gwenda schreef het 

boek Oplossingsgericht aan de slag en ik schreef het boek dat je nu in 

handen hebt. We besloten ieder om de ander als medeauteur op te voeren 

vanwege de intensieve samenwerking die we in de loop der jaren hadden 

opgebouwd en de vele dingen die we samen hadden ontwikkeld.  

Dit boek, Paden naar oplossingen, is een tijdje uitverkocht geweest. Op 

verzoek van lezers breng ik het hierbij opnieuw uit in vrijwel 

ongewijzigde vorm, zij het met een nieuw omslag. Aanvankelijk had ik 

een lichte aarzeling over het opnieuw uitbrengen van het boek omdat ik 

inmiddels een flinke ontwikkeling in mijn denken en doen heb 

doorgemaakt. Sommige van de concepten en technieken die in dit boek 

beschreven zijn, noem ik nu niet meer oplossingsgericht maar 

progressiegericht. Mijn boeken Progressiegericht werken (2013) en De 

Psychologie van Progressie (2017) doen daarvan uitgebreid verslag. Ook 

Gwenda Schlundt Bodien heeft enkele interessante boeken geschreven 

over progressiegericht werken, waaronder het boek Ontwikkel je mindset 

(2013). Vanwege al deze ontwikkelingen beschouw ik sommige dingen 

die ik schreef in Paden naar oplossingen niet meer als volledig actueel. 

Maar ik had twee redenen om het toch opnieuw uit te brengen.  

Ten eerste is er nog belangstelling voor het boek. Veel mensen willen 

het graag blijven kopen en lezen en vinden het een waardevol boek. Ten 

tweede vind ik het goed om de ontwikkeling die je als professional 

doormaakt te eren en daarbij je geschiedenis niet te verloochenen. Ten 

derde gaf het heruitgeven mij de gelegenheid om twee interviews die niet 

eerder in boekvorm verschenen, te publiceren. Het eerste is een interview 



uit 2009 met Eve Lipchik. Het tweede is een interview uit 2010 met Wally 

Gingericht. Eve en Wally waren beide collega’s van Insoo Kim Berg en 

Steve de Shazer en leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 

van de oplossingsgerichte aanpak. Beide interviews geven een levendig 

beeld van de inspirerende omgeving waarin oplossingsgericht werken 

ontwikkeld werd.  

Dit boek herlezend, had ik veel prachtige herinneringen aan een 

inspirerende tijd. De meeste dingen in het boek vind ik bovendien nog 

steeds interessant en bruikbaar. Ik hoop dat ik niet alleen mijzelf maar ook 

andere mensen een plezier doe met deze heruitgave.  
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