
66

|  
E

IN
D

H
O

V
E

N
 B

U
S

IN
E

S
S

SUZA  |  COLUMN

Is het je wel eens opgevallen dat je anderen ongevraagd  
beoordeelt (en veroordeelt)? Meestal gaat dat oordelen als 
vanzelf. Mensen bekritiseren, een mening als waarheid  
verkondigen, is dan ook een makkie. 

Wist je dat frequent oordelende mensen onzeker zijn? Door oordelen te vellen, 
halen ze anderen naar beneden, waardoor ze zichzelf eventjes iets beter voelen. 
Wie echter meer zelfvertrouwen heeft, voelt veel minder drang om anderen de 
maat te nemen. 

Oordelen belemmert ook nog eens de persoonlijke groei. Zo moet ik in mijn vak 
oordeelsvrij zijn. Niks is raar of ongepast. Daardoor voelen cliënten zich vrij, hebben 
ze het gevoel dat ze er mogen zijn en durven ze alles te vertellen. Een speciale 
oordeelsvorm is het duiveltje ‘zelfkritiek’ dat over je schouder meekijkt en  
becommentarieert wat beter had gekund. Soms tilt je dat op, maar meestal,  
zeker op de langere termijn, put zelfkritiek je uit. 

Cadeautje
Alles wijst er dus op dat stoppen met oordelen in je eigen belang is. Niettemin 
bestaat het hardnekkige idee dat vooral een ander er baat bij heeft. Maar het is  
precies andersom. Oordelen maakt je leven moeilijker en jou geen fijner persoon 
om mee om te gaan. Dus is stoppen met oordelen een cadeautje aan jezelf. 
Als je anderen accepteert zoals ze zijn, geeft dat rust omdat je niet bezig hoeft  
te zijn met of iets goed of slecht is. Je kunt meer warme contacten met anderen 
onderhouden. Zij voelen zich prettiger en hoeven er niet op bedacht te zijn dat  
je meteen je oordeel klaar hebt. Het leven wordt een stuk leuker en eenvoudiger. 
Gún jezelf dat cadeautje en voorkom (voor)oordelen. Dat doe je door jezelf ervan 
bewust te worden. Dat is best lastig, gelukkig zijn er enkele handige oefeningen.  
Ik geef er twee. 

Mooi weer
De eerste noem ik oordeelsvrij wandelen. Stel dat tijdens een ommetje de zon 
schijnt. Mooi weer, kun je vervolgens als feit constateren. Maar het is een oordeel. 
Voor een akkerbouwer of boekenwinkel kan dat weer helemaal niet zo mooi zijn, 
want te droog en geen klanten. Feit is dat de zon schijnt. Jij vindt dat mooi weer. 
Leer dus op een eenvoudige manier de feiten te beschrijven. Dan besef je pas hoe 
vaak je oordeelt. 

De tweede oefening is dat je elkaar in een gesprekje erop attent maakt  
wanneer wordt geoordeeld. Bijvoorbeeld als het gaat over een restaurantbezoek, 
de ontmoeting met een kennis of vaccinweigeraars. Maak van zo’n gesprekje  
met een vriend(in) of partner een spelletje. Elke keer als je merkt dat jezelf of  
de ander oordeelt, steek je je vinger op. Veel succes en plezier, en blijf vooral om 
jezelf lachen!
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Deze verzameling columns is een 

kompas om af en toe jezelf te 

heroriënteren. Met de aangereikte 

en gemakkelijk hanteerbare 

maatregelen kan de lezer gewoon 

weer leren lief te zijn voor zichzelf. 

T. Blux (man 63 jaar)

suza.uitgeverij@gmail.com 

ISBN 9789083097824  |  € 14,50

Ook via Bol.com of de betere 

boekhandel.

Niet oordelen biedt 
jezelf voordelen


