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Mentale Modellen 

Voor iemand met alleen een hamer lijkt ieder 
probleem een spijker. 

Mentale modellen helpen om de wereld om je heen 
beter te begrijpen. Zo verhogen mentale modellen 
de kwaliteit van je denken en je beslissingen. 

In dit e-book deel ik 25 mentale modellen die je 
regelmatig kunt gebruiken in zowel je professionele 
als je privé-leven.

Heb je nog niet scherp wat mentale modellen 
precies zijn? Lees eerst mijn blogpost.
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De kaart is niet het gebied 

Er is een mooi kort verhaal van Jorge Luis Borges over een 
rijk met erg bedreven kaartenmakers. De kaartenmakers 
gaan zo gedetailleerd te werk dat de kaart van een 
provincie zo groot is als een stad en de kaart van het land 
zo groot is als een provincie. Uiteindelijk nemen ze ook 
daar geen genoegen mee en maken ze een kaart zo groot 
als het land zelf. De wetenschap is overbodig geworden. 

Mentale modellen zijn een kaart, maar niet het gebied. Dat 
is ook niet erg. Geen enkele kaart is perfect. Kaarten zijn 
een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Gelukkig maar. 
Een kaart die samenvalt met het gebied is niet meer 
nuttig. 

Ook mentale modellen zijn imperfect, maar goede 
modellen zijn net als de goede kaarten wel nuttig.
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Inversie 

Mensen denken over het algemeen van voor naar achter 
(van links naar rechts). De Duitse wiskundige Carl Gustav 
Jacob Jacobi zei daarentegen altijd: “man muss immer 
umkehren”. Sommige problemen laten zich beter oplossen 
als je ze van achter bekijkt. 

Charlie Munger, de zakenpartner van Warren Buffet, zei 
ooit: “All I want to know is where I’m going to die, so I’ll 
never go there.” Inversie in optima forma. 

In plaats van dat je kijkt naar hoe je, je leven/bedrijf/
kinderen beter maakt kan het ook wijs zijn om te kijken 
wat ze slechter maakt. 

Inversie zal een probleem misschien niet altijd oplossen, 
maar het kan wel narigheid voorkomen.
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Cirkel van Competen?e 

Laat je, je leiden door je ego of je competentie? Iemand die 
zich laat leiden door zijn ego denkt vaak meer te weten 
dan hij echt weet. Terwijl iemand die weet wat hij wel en 
niet kan een voorsprong heeft op zijn concurrentie. 

Warren Buffet zegt dat de grootte van je cirkel er niet echt 
toedoet, maar dat het juist belangrijk is dat je de grenzen 
van je eigen cirkel van competentie kent. 
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Scheermes van Occam 

Als een fenomeen voor meerdere uitleg vatbaar is, is de 
simpelste uitleg meestal de juiste. Theorieën die 
eenvoudiger zijn, zijn makkelijker te verifiëren. 
Oplossingen die eenvoudiger zijn, zijn makkelijker uit te 
voeren. 

Ook Einstein gebruikte graag het scheermes van Occam. 
Zijn gevleugelde uitspraak was: "iedere theorie moet zo 
eenvoudig mogelijk zijn, maar niet eenvoudiger". Dat is 
meteen ook een waarschuwing om jezelf niet te snijden 
met dit scheermes. 
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Scheermes van Hanlon 

Het scheermes van Hanlon zegt: schrijf niet aan 
kwaadaardigheid toe, wat je afdoende kunt verklaren met 
domheid. 

Soms heb je het gevoel dat de wereld zich tegen je keert. 
Als iets misgaat, geven we nog weleens de schuld aan een 
groot complot tegen ons. 

Maak iemand een onhandige opmerking of word je tegen 
gewerkt? Bedenk dan twee keer of er kwade opzet in het 
spel is. 

Goethe zei het al een paar honderd jaar geleden in zijn 
meesterwerk Het lijden van de jonge Werther: “mis-
verstanden en nalatigheid veroorzaken meer verwarring 
in deze wereld dan bedrog en kwaadaardigheid. In elk 
geval komen de laatste twee veel minder vaak voor." 
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Globaal/Lokaal 
Wiskundige functies hebben meerdere lokale maxima, 
maar slechts één globaal maximum. Stel jezelf de vraag: 
optimaliseer ik een onderdeel van de machine of de 
machine zelf? 

Veel mensen werken had voor hun promotie die 15% 
loonsverhoging met zich meebrengt, terwijl overstappen 
naar een andere werkgever 25% had opgeleverd. 
Optimaliseer je dan voor je huidige baan (lokaal) of voor 
de arbeidsmarkt (globaal)? 

Een baan zelf is weer onderdeel van een andere machine: 
financiële stabiliteit. Deze machine bestaat ook uit andere 
onderdelen, zoals kostenbesparingen en het aanboren van 
meerdere inkomensstromen.  

Denken in termen van globaal en lokaal helpt om te kijken 
of je prioriteiten op orde hebt.
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Spijtminimalisa?e 

Ik weet niet of spijtminimalisatie al in de Van Dale staat. 
Het is een simpel, maar krachtig mentaal model dat Jeff 
Bezos (oprichter van Amazon en inmiddels de meest 
vermogende man ter wereld) gebruikt. 

Dit mentale model begint met een vraag: Heb ik er over X 
jaar spijt van dat ik dit niet heb gedaan? 

Als het antwoord ja is: doe het! Is het antwoord nee, laat 
het dan aan je voorbij gaan. 

Zelf heb ik spijtminimalisatie gebruikt voor een van de 
moeilijkste beslissingen in mijn leven. Dit mentale model 
helpt je voorbij het moment te kijken.  

Bekijk ook de video van Jeff Bezos.
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https://www.youtube.com/watch?v=jwG_qR6XmDQ


Eisenhower Matrix 
De Amerikaanse president Eisenhower zei: "I have two 
kinds of problems, the urgent and the important. The 
urgent are not important, and the important are never 
urgent.” Vanuit die optiek kun je, je taken in vier 
kwadranten verdelen.
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Urgent Niet-urgent

Belangrĳk Nu zelf doen Plannen

Niet-
belangrĳk Delegeren Niet doen

Een andere belangrijke les van dit mentale model is dat je 
ook tijd moet maken voor niet-urgente belangrijke taken, 
zoals het lezen van boeken.



IVE 

Het IVE-model helpt met korte termijn beslissingen. Als je 
veel verschillende opties hebt, kun je ze allemaal een cijfer 
tussen 1-10 geven op drie onderdelen. 

- Impact: de positieve impact bij succes 
- Vertrouwen: je vertrouwen in de slagingskans 
- Eenvoud: de eenvoud om het te proberen 

Het gemiddelde van de drie onderdelen per optie is de 
IVE-score. De opties met de hoogste IVE-score hebben de 
hoogste verwachte waarde. Dat zijn de opties die je 
prioriteit moet geven.
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Vijf Keer Waarom 

Een van de belangrijkste lessen die ik bij het vak 
geschiedenis heb geleerd is dat mensen de aanleiding vaak 
verwarren met de hoofdoorzaak.  

De hoofdoorzaak kan je vaak achterhalen door de waarom 
vraag te herhalen. Neem de niet startende auto als 
voorbeeld. 

1. Waarom? – De accu is leeg. (1e waarom) 
2. Waarom? – De alternator werkt niet. (2e waarom) 
3. Waarom? – De riem van de alternator is kapot. (3e waarom) 
4. Waarom? – De riem was voorbij zijn gebruikelijke levensduur ver 

voorbij en niet vervangen. (4e waarom) 
5. Why? – De auto was niet onderhouden volgens het aanbevolen 

onderhoudsschema. (5e waarom, hoofdoorzaak) 

Vaak moet je meerdere Waarom-vragen stellen om achter 
de hoofdoorzaak te komen. 
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Kri?sche Massa 

De kritische massa is de minimale hoeveelheid splijtbaar 
materiaal die nodig is om een nucleaire kettingreactie in 
stand te houden. Hoewel kritische massa een begrip is uit 
de kernfysica, is het ook een handig mentaal model. 

Soms lijkt het alsof grote veranderingen spontaan 
plaatsvinden, maar als je goed kijkt kan je bijna overal 
kritische massa waarnemen. Vergelijk het met een 
kookpunt. 

Je hebt een bepaald aantal mensen om een dictator omver 
te werpen (of een video viraal te laten gaan). Voordat de 
kritische massa is bereikt, lijkt niets te veranderen. Nadat 
de kritische massa is bereikt, is het niet meer te stoppen. 
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Wet van Goodhart 

De Wet van Goodhart luidt: “als een maatstaf een doel 
wordt, is het al snel niet meer een goede maatstaf.” 

Een mooi voorbeeld is de rattenplaag ten tijde van de 
Franse koloniale overheersing in Vietnam. De Fransen 
dachten de plaag te bestrijden door een beloning te geven 
voor iedere gedode rat. 

Om de beloning te innen moesten de Vietnamezen 
rattenstaarten inleveren. Na een tijdje viel het de Fransen 
op dat er wel erg veel ratten zonder staart rondliepen. De 
Vietnamezen hadden door dat het in hun belang was om 
de ratten te laten leven om voor nageslacht en extra 
rattenstaarten te zorgen. 

Als je goed kijkt, zie je de Wet van Goodhart op heel veel 
plaatsen (ik hoop dat politici dit lezen). 
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Pareto-principe  

Het Pareto-principe is een wetmatigheid die ook bekend 
staat als de 80-20-regel. Vaak kan 80% van de uitkomsten 
verklaard kan worden door 20% van de oorzaken. Ofwel: 
20% van je acties leidt tot 80% van je resultaten. 

20% van je klanten zorgen voor 80% van de omzet. 

20% van een schoolklas produceert 80% van het lawaai. 

20% van de patienten maken 80% van de zorgkosten. 

Om onze problemen aan te pakken kunnen we ons het 
beste op de 20% focussen. 
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Overlevingsfout 

Het systematisch overschatten van onze vooruitzichten op 
succes noemen psychologen de overlevingsfout. In het 
gewone leven is succes zichtbaarder dan mislukking. 

De Romeinse filosoof Cicero schreef in de 1e eeuw 
v.Chr. hoe een vriend Diagoras probeerde te overtuigen 
van het bestaan van de goden. De vriend gaf aan hoeveel 
mondelinge verklaringen er wel niet waren van mensen 
die gered werden uit stormen op zee nadat zij de goden 
hadden aangeroepen. Diagoras reageerde dat nergens 
werd bijgehouden hoeveel mensen na zoiets toch 
schipbreuk leden en in zee verdronken. 

De overlevingsfout is van alle tijden. Nauw verwant met 
dit mentale model is het idee dat overwinnaars de 
geschiedenis schrijven.
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Bewuste oefening  

“Oefening baart kunst.” Het wordt tijd om dit 
spreekwoord in de ban te doen.  Oefening zonder doel, 
hersenloze herhaling, baart geen kunst. 

Neem een golfer. Amateur of professioneel maakt niet, 
beide worden niet beter van enkel en alleen ballen 
wegslaan zonder plan. De Zweedse psycholoog Anders 
Ericsson heeft veel onderzoek gedaan naar “expert 
performance”. Hij kwam tot de conclusie dat uitblinkers 
niet zomaar oefenen, maar bewust oefenen. 

Voor bewuste oefening is onverdeelde aandacht en een 
specifiek doel voor prestatieverbetering nodig. 

Niet honderd ballen wegslaan (oefenen), maar honderd 
ballen wegslaan binnen een straal van 1 meter rondom het 
doel (bewust oefenen).  Bewuste oefening baart kunst.
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Dunning-Kruger Effect 
Dunning en Kruger hebben veel onderzoek gedaan naar 
hoe mensen zichzelf beoordelen. Hun belangrijkste 
conclusie is dat de meest incompetente mensen zichzelf 
het vaakst overschatten. Ze missen de competentie om 
hun eigen competentie in te schatten. 

Onwetenheid leidt vaker tot zelfvertrouwen dan kennis.
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Onbewuste incompetentie

Bewuste 
incompetentie

Bewuste  
competentie

Onbewuste 
competentie

Verkeerde intuïtie

Verkeerde analyse

Juiste analyse

Juiste intuïtie



Strategie vs. Tac?ek 

De Chinese militair strateeg Sun Tzu schreef ruim 2500 jaar 
geleden De kunst van het oorlogvoeren. Het boek bevat 
talloze wijsheden op het gebied van oorlogvoeren die ook 
nu nog steeds relevant zijn (ook buiten het slagveld). 

Sun Tzu wees op het belang van het onderscheid tussen 
strategie en tactiek: “Strategie zonder tactiek is de 
langzaamste route naar de overwinning. Tactiek zonder 
strategie is de ruis voor de nederlaag.” 

Tactieken toepassen zonder strategie is zinloos, maar met 
alleen een strategie ben je er ook niet.  

Strategie gaat over winnen voor de slag begint, tactiek gaat 
over toeslaan op een moment van zwakte van de opponent.
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Het Front Zien 

Zelf het front zien is een belangrijke militaire tactiek. Door 
zelf het front te zien hoef je niet enkel af te gaan op 
adviseurs, kaarten en memo’s. Informatie uit tweede hand 
kan vaak niet kloppen of vooringenomen zijn. 

Zelf het front zien helpt niet alleen met het verkrijgen van 
informatie uit eerste hand, het verhoogt ook de kwaliteit 
van de informatie uit tweede hand. 
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Wet van Hofstadter 

De Wet van Hofstadter luidt: “alles duurt langer dan je 
denkt, zelfs als je rekening houdt met de Wet van 
Hofstadter.” 

(Het schrijven van dit e-book bleek een perfect voorbeeld.) 

Lees ook het boek van Hofstadter: Gödel, Escher, Bach.
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Twee mindsets 

Er zijn twee soorten mensen: zij die geloven dat er twee 
soorten mensen zijn en zij die dat niet geloven. 

Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Carol 
Dweck blijkt dat mensen grofweg twee soorten mindsets 
hebben. 

Een gedeelte heeft een vaststaande mindset. Deze mensen 
geloven dat hun sterke en zwakke punten min of meer 
vaststaan en blijven dit ook tegenover zichzelf bewijzen. 

Aan de andere kant heb je mensen met een groeimindset. 
Zij willen zichzelf juist verbeteren en leren van hun fouten.  

Ben je niet slim genoeg om een probleem op te lossen of 
heb je het probleem gewoon nog niet opgelost? 
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An?fragiliteit 
Antifragiliteit is een mentaal model van de Libanese 
denker Taleb. Het viel hem op dat er in alle grote talen 
geen woord is voor het tegenovergestelde van fragiel. 

Een glazen glas is fragiel. Als je het glas laat vallen breekt 
het in duizend stukjes. Een plastic glas is robuust. Als je de 
beker laat vallen blijft deze heel. Maar dat maakt robuust 
nog niet het tegenovergestelde van fragiel. 

Het tegenovergestelde van fragiel wordt sterker van een 
schok: antifragiel. Denk bijvoorbeeld aan Hydra, de 
veelkoppige slang uit de Griekse mythologie. Voor iedere 
kop die werd afgehakt, groeiden twee koppen terug. 

In een fragiel systeem komen weinig fouten voor, maar de 
fouten zijn desastreus. Een antifragiel systeem kenmerkt 
zich door veel kleine fouten, waar zij beter van wordt. 

Meer weten? Lees het boek Antifragiel van Taleb!
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Alterna?eve Kosten 

Het leven bestaat uit keuzes maken. Dat betekent dat de 
kosten van de keuze die je maakt niet alleen bestaan uit de 
directe kosten van die keuze. Ook de kosten van het niet 
kunnen genieten van de voordelen van het beste 
alternatief kun je zien als kosten.  

Het beste voorbeeld is tijd. Een uur netflixen betekent ook 
een uur niet lezen of of aan iets waardevols werken. Dat 
uur krijg je niet meer terug. Dat wil niet zeggen dat je 
nooit mag netflixen, maar Nederlanders kijken gemiddeld 
3 uur en 5 minuten per dag… Grote kans dat ze lang niet 
allemaal beseffen welke alternatieve kosten ze maken. 

Alternatieve kosten zijn de kern van de economische kant 
van het leven. Het maken van keuzes in schaarste. Keuzes 
maken is ook dingen opgeven.
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Principaal-Agent Probleem 

Niet iedereen handelt in jouw beste belang. Dat is de les 
van het principaal-agent probleem. 

De principaal is een eigenaar (opdrachtgever) en de agent 
werkt namens de principaal (opdrachtnemer). Voor jou is 
belangrijk dat de agent alleen in jouw belang werkt. Maar 
de agent heeft ook een eigen belang… Denk bijvoorbeeld 
aan een adviseur die uurtje-factuurtje werkt. 

Het principaal-agent probleem laat zich het best oplossen 
door de agent prikkels te geven om in jouw belang te 
werken. Nicholas Nassim Taleb werkt dat uitgebreid uit in 
zijn boek Skin in the game. 

Caesar zei al: “Als je iets gedaan wilt krijgen, ga! Als je dat 
niet wilt, stuur!”
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MODEL 24

Theorie van Beperkingen 

Elk systeem heeft een maximale capaciteit. De 
beperkingentheorie zegt dat er in elk proces knelpunten 
zijn die verhinderen dat de maximale capaciteit wordt 
bereikt. 

Een uur gewonnen op een knelpunt is een  uur gewonnen 
voor het totale proces. Een uur gewonnen op een niet-
knelpunt is een verloren inspanning. Het knelpunt zal dat 
(uiteindelijk) verhinderen. 

Beperking of bottleneck



Wet van Gates 

Gates is Bill Gates. Zijn inzicht luidt: “de meeste mensen 
overschatten wat ze in een jaar kunnen bereiken, maar 
onderschatten wat ze in tien jaar kunnen bereiken.” 

Het toepassen van mentale modellen kunnen dit jaar een 
verschil maken in je leven, maar ze zullen je leven 
waarschijnlijk niet direct op zijn kop zetten. Maar wie 
weet wat het toepassen van mentale modellen je over tien 
jaar brengt?
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Aan de slag 

Leer mentale modellen gebruiken in drie stappen:

1. Leer een model kennen (hopelijk heeft dit e-
book geholpen met stap 1).

2. Probeer het model toe te passen in je 
professionele en/of privé leven. 

3. Evalueer je beslissingen die je neemt op basis 
van het model.

In eerste instantie moet je nieuwe mentale 
modellen bewust toepassen. Na verloop van tijd zul 
je merken dat je het model ook onbewust gaat 
toepassen.

Hopelijk heb je na lezen van dit e-book meer dan 
alleen een hamer in je gereedschapskist. 

Wat vond je van deze 25 modellen? Wil je zelf graag 
een model dat je gebruikt delen? 

Ik hoor graag van je! Stuur een mail naar:

mail@mels.land

mailto:mail@mels.land?subject=E-book%2025%20Mentale%20Modellen

