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Voorwaarden 

WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

 

 

Terwijl alles in het werk gesteld is om de informatie in dit boek te 

staven aanvaardt de uitgever geen verantwoordelijkheid voor fouten, 

omissies of verkeerde interpretatie van wat hierin wordt gesteld. Enige 

gelijkenis met bepaalde personen, volkeren of organisaties is 

onbedoeld.  

 

Net als alle dingen in het leven worden er ook bij dit soort praktische 

adviesboeken geen garanties gegeven. Lezers worden gewaarschuwd 

om hun eigen gezonde verstand te gebruiken wat betreft hun 

persoonlijke situatie, om dan vervolgens daarnaar te handelen. 

 

Alle lezers wordt aanbevolen om, als je er zelf niet uitkomt, kundige, 

professionele hulp te zoeken. 

 

Dit boek kan ook uitgeprint worden, zodat je het gemakkelijker kunt 

lezen. 
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Voorwoord 

Heuristiek, vreemd woord voor de kunst van het methodisch 

onderzoek, bestaat uit procedures die erop gericht zijn om jouw 

problemen op te lossen.  

Als er een bepaald thema of probleem is dat (te) groot of ingewikkeld 

is dan kun je gebruikmaken van heuristiek, waardoor je een nieuwe 

start kunt maken in de richting van een oplossing, ook al kun je het 

hele stuk vanuit jouw beginpunt niet eens helemaal overzien. 

 

Stel dat je naar een winkel wilt, maar je weet de weg niet daarheen. 

Dan zou de heuristiek hier zijn: Houd de directe richting van de 

winkel aan, tot je iets tegenkomt wat je tegenhoudt, waar je niet 

zomaar langs komt. Steeds wanneer je zo’n obstakel tegenkomt zoek 

dan je weg er omheen, waarna je weer de directe weg naar de winkel 

kunt vervolgen. Dit is niet een voorbeeld van de meest uitgekiende of 

begrijpelijke vorm van heuristiek, maar in veel gevallen werkt het 

gewoon prima, en daar gaat het om: uiteindelijk kom je bij de winkel 

waar je zijn moet. 

 

Met gebruik van heuristiek ben je dan misschien niet zeker van de 

meest optimale oplossing, en ook krijg je geen garantie dat er 

überhaupt een oplossing voorhanden is. Maar het werkt goed genoeg 

om bepaalde problemen op te lossen, zodat het toch zeker een 

bepaalde waarde heeft. De kracht ervan is dat dit soort oplossingen 

een impasse doorbreken als je niet meer weet wat je moet doen, zodat 

je toch weer verder kunt. Dan ga je kijken welke oplossing er is en 

waardoor je meer inzicht vergaart over het hele thema. Terwijl je dan 

meer kennis daarover krijgt kun je onderweg ook, indien nodig, 

koerscorrecties uitvoeren voor jezelf, waardoor jij geleidelijk een 

betere kans krijgt om een oplossing te vinden. Als je namelijk iets wilt 

oplossen waarvan je in eerste instantie nog maar weinig weet dan 

zoek je vaak naar een oplossing terwijl je er al mee bezig bent. Dan 

kom je na dit nieuwe proces, na deze nieuwe manier van doen, tot 
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uitkomsten die je toen je eraan begon nooit had kunnen bedenken. 

Dit gaat zeker op voor creatieve zaken, zoals productontwikkeling. 

Vaak heb je nog niet eens precies in je hoofd wat je wilt maken, totdat 

je er daadwerkelijk mee bezig gaat. 

 

Heuristiek kent veel praktische toepassingen, en een van mijn 

favoriete is persoonlijk rendement. Hierbij is de heuristiek opgedeeld 

in een stel gedragsregels (enkele algemene en een paar die specifiek 

gericht zijn op de situatie) die jou kunnen helpen om de dingen beter 

en effectiever uit te voeren.  

   

   

 

Maak kennis met 20 methoden  
voor de opbouw van een positieve geest… 

 

… en verbeter je effectiviteit ! 
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Hoofdstuk 1: 

Laat maar los – stel je dagelijkse doelen vast 
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Samenvatting 

 

Laat maar los! 

De meest effectieve manier om iets goed aan te pakken is om het 

in eerste instantie los te laten. Als het nu niet echt gedaan moet 

worden haal het dan maar snel van je lijstje af! 

 

Stel je dagelijkse doelen vast 

Zonder helder beeld kun je maar zo overspoeld worden door 

allerlei afleidingen. Zet vooraf elke dag weer opnieuw je 

doelstelling(en) neer. Besluit dan wat je gaat doen; en doe dat 

dan ook! 
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Loslaten of doen 

 

Laat maar los… 

De meest effectieve manier om iets goed aan te pakken is om het in 

eerste instantie los te laten. Als het nu niet echt gedaan moet worden 

haal het dan maar snel van je lijstje af! 

Een stellige mening van veel systemen voor beter omgaan met je tijd 

en een betere persoonlijk rendement is dat je meer tijd moet besteden 

aan de dingen die er echt toe doen als het gaat om het bereiken van je 

doelstellingen, en dat je minder tijd moet verspillen aan andere zaken 

die er minder toe doen. Je zult steeds de meeste tijd moeten steken in 

dingen waar je goed in bent, en andere moeten uitbesteden aan 

anderen die weer goed zijn in andere zaken. Door dat uitbesteden van 

dingen aan andere mensen (die wellicht beter onderlegd zijn of zelfs 

gediplomeerd, geschoold of ervaren) houd je zelf meer tijd en energie 

over om die meest urgente doelen te halen. Bijvoorbeeld: je kunt 

ervoor kiezen om een boekhouder te vragen om je belastingaangifte te 

regelen, in plaats van dat zelf te doen, waardoor jij een paar uur meer 

tijd over hebt – en wellicht ook een hoop stress minder! Uiteraard 

moet je altijd eerst goed bekijken wat je uitspaart door het inhuren van 

iemand anders voor dat soort andere klussen. 

 

Zet je dagelijkse doelen neer 

Zonder helder beeld kun je maar zo overspoeld raken door allerlei 

afleidingen. Zet vooraf elke dag weer opnieuw je doelstelling(en) neer. 

Besluit dan wat je gaat doen; en doe dat dan ook! 

 

We hebben het vaak over onze doelstellingen alsof het alleen maar 

dromen zijn die toch niet waar kunnen worden. Toch kunnen we in 

feite best veel, elke dag! Dagelijkse doeleinden tellen op tot wekelijkse. 
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Wekelijkse gaan samen in maandelijkse. Maandelijkse – je raadt het al 

– worden jaarlijkse doelstellingen. Met wat voorkennis en inplannen 

kunnen onze doelen elke dag verwezenlijkt worden! Hieronder leg ik 

uit hoe je kunt beginnen. 

 

Zorg ervoor dat je steeds een lijstje van doelstellingen hebt, elke dag 

maar weer. Zelfs wanneer je een luie dag inplant is het nog steeds een 

goed idee om een lijst van doelen voor jezelf neer te zetten. Hoe sneller 

je de gewoonte krijgt om dat te doen des te eerder je er aan gewend 

raakt om ze te halen ook! 

 

Leg zo’n dagelijks lijstje steeds op dezelfde plek. Je kunt daarvoor een 

opschrijfboekje gebruiken, of een kalenderprogramma op je computer, 

net wat voor jou het handigst is en het beste werkt. Als je zo je 

doelstellingen op één plek houdt kun je er zo nu en dan even naar 

kijken, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe methodisch je ermee 

omgaat, en op welke manier je je doelen bereikt.  

 

Wees wel eerlijk tegenover jezelf wat betreft die doelstellingen.  Een 

doelstelling als ‘vóór het eind van de dag € 2.ooo binnenhalen’ is veel 

te algemeen en ook niet bepaald realistisch (meestal), maar als je zegt 

‘met vier cliënten netwerken’ is dat heel goed te behappen – en het 

kan heel goed zijn dat je daarmee ook dichter bij die € 2.000 komt…  

 

Beschouw die dagelijkse doelen als de ‘bouwstenen’ van je wekelijkse 

en maandelijkse doelstellingen. Bijvoorbeeld: als jij graag tegen het 

eind van de week promotiemateriaal naar 10 mogelijke cliënten hebt 

gestuurd zet dan als doel neer om dagelijks 2 mogelijk nieuwe cliënten 

te benaderen. 
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Hoofdstuk 2: 

 Eerst gevreesd, dan hoogtepunten van 

productiviteit 

 

 

 



 - 12 - 

Samenvatting 

 

Eerst ben je er bang voor, loop je er voor weg… 

 

  Om de dingen niet meer voor je uit te schuiven ga je leren om 

de meest onaangename dingen eerst te doen, in plaats van te 

denken dat doe ik later nog wel! Deze kleine ‘overwinning’ zet 

dan de toon voor een echt productieve dag!  

 

 

Hoogtepunten van productiviteit 

 

Kijk op welk moment van de dag jij het meeste tot stand brengt 

en plan op die tijden je meest lastige, bewerkelijke, belangrijke 

klussen. Je kunt dan aan de minder cruciale taken werken op 

momenten dat je wat minder op je best bent. 
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Harmonie in tijd & planning 

 

Eerst ben je er bang voor, loop je er voor weg… 

Om de dingen niet meer voor je uit te schuiven ga je leren om de meest 

onaangename dingen eerst te doen, in plaats van te denken dat doe ik 

later nog wel! Deze kleine ‘overwinning’ zet dan de toon voor een echt 

productieve dag!  

 

Denk er eerst eens over na waaróm je dingen eigenlijk uitstelt. Ben je 

bang om je taak niet aan te kunnen? Ben jij een perfectionist die alleen 

maar wil beginnen als alles eerst tot in de puntjes geregeld is? Raak jij 

snel uit balans? Zorg ervoor dat je een groot, lastig project in kleinere 

stukjes knipt, en pak dan elk stukje apart aan. Bepaal ook hoe lang je 

met zoiets bezig bent om het af te krijgen (deadlines). 

 

Begin eerst maar eens met jezelf gemakkelijk te halen deadlines te 

stellen – bijvoorbeeld: spreek met jezelf af om het komende uur een 

bepaald aantal pagina’s te lezen. Werk in kleine periodes in plaats van 

uren achtereen. Probeer te werken in spurts van één of twee uur, 

waarbij je steeds daarna even rust neemt. Zorg voor zo weinig 

mogelijk afleiding of ga ergens heen waar je je helemaal kunt 

concentreren op je taak. Geen tv of radio, geen telefoontjes of mailtjes 

tussendoor of welke andere afleiding dan ook. 

 

Hoogtepunten van productiviteit 

Kijk op welk moment van de dag jij het meeste tot stand brengt en 

plan op die tijden je meest lastige, bewerkelijke, belangrijke klussen. 

Je kunt dan aan de minder cruciale taken werken op momenten dat je 

wat minder op je best bent. 

Welke periode van de dag is voor jou de meest productieve? Dat 

wisselt per persoon natuurlijk. Die vraag werd onlangs gesteld in een 

opiniepeiling. Ook al is hier dus geen vast antwoord op, de 181 mensen 
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die aan de peiling meededen gaven wel een beter inzicht in wie 

wanneer het meeste klaarspeelt. Hieronder staan een aantal van die 

zaken. 

 

Van het totaal aantal vulde zesendertig procent in dat zij ’s ochtends 

tussen negen en elf het meest productief waren. 

De tweede plaats was in de vroege ochtend, waarvoor eenendertig 

procent van degenen die antwoordden zei dat zij dan hun hoogste 

productiviteit leverden.  

De laagste productiviteit was tussen twaalf en twee, dus tussen de 

middag, met slechts zes procent van de deelnemers die zeiden dat dit 

hun meest productieve uren waren. Ook was er maar negen procent 

van de mensen die dat zeiden over de periode ’s avonds, tussen half 

acht en tien. 

 

Dus wat betekent dit alles voor jou, en hoe kun je daar in jouw leven 

gebruik van maken? Dit zijn de suggesties hoe jij jouw eigen meest 

productieve periode(s) van de dag kunt vinden, en daar je voordeel 

mee doen: 

 

Begin eerst met het vaststellen van jouw eigen meest productieve 

tijd(en) van je werkdag. Ben jij gewend aan vroeg opstaan, en begin je 

meteen aan die lastigste karweitjes met de geestdrift van een beer die 

honing eet? Of ben je meer een nachtuil, die je meest urgente 

projecten er ’s avonds na elven doorheen jaagt? Hoe dan ook, als jij 

weet wanneer dat voor jou geldt en je kunt profiteren van jouw 

natuurlijke energiepatroon – jouw eigen optimale energie – dan kun je 

daarmee zorgen voor het aanpakken van jouw meest uitdagende 

projecten op die gezette tijden. 
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Hoofdstuk 3: 

Momenten zonder communicatie  

- kleine mijlpalen 
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Samenvatting 

 

Momenten zonder bereikbaarheid 

Het inplannen van tijden waarop je niet gestoord kunt worden, 

voor werk in je eentje waarop je je volkomen moet kunnen 

concentreren.  Plan gemakkelijke opgaven waarbij je wel kunt 

worden onderbroken in je rooster met open communicatie, en 

de meer ambitieuze projecten in die perioden zonder contact 

met de buitenwereld. 

 

 

Kleine mijlpalen 

  Wanneer je begint met een opdracht benoem dan alvast je 

doelstelling voordat je kunt ophouden met werk. Bijvoorbeeld: 

als je bezig bent met een boek dan kun je besluiten om niet 

eerder op te houden dan dat je tenminste duizend woorden op 

papier hebt. En houd je daar dan aan, wat er ook gebeurt. 
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Prioriteiten 

 

 

Momenten zonder bereikbaarheid 

Het inplannen van tijden waarop je niet gestoord kunt worden, voor 

werk in je eentje waarop je je volkomen moet kunnen concentreren. 

Tegenwoordig is dit weer een hot item; de leiding van een bedrijf moet 

hier zelfs medewerking aan verlenen! Plan gemakkelijke opgaven 

waarbij je wel kunt worden onderbroken in je rooster met open 

communicatie, en de meer ambitieuze projecten in die perioden 

zonder contact met de buitenwereld. 

 

Ten eerste: zorg voor minder onderbrekingen 

Je kunt niet echt meer productieve bezigheden toevoegen voordat je 

ervoor zorgt dat je minder vaak onderbroken wordt, waardoor hetgeen 

je tot stand brengt minder wordt. Probeer onderstaande werkwijzen 

eens: 

 

1. Los problemen liefst al op voordat ze zich manifesteren. Begin met 

het nagaan waarom en hoe lang je gestoord wordt tijdens je 

werkzaamheden. Zijn er van die regelmatige stoorbronnen die net zo 

goed kunnen worden weggelaten als je alles iets beter vooraf plant?  

 

2. Het groeperen van activiteiten van anderen naar jou toe. Indien 

mogelijk, vraag de anderen om je in een bepaalde periode volkomen 

met rust te laten. Op die manier kan het zijn dat je al heel wat 

productie kunt maken voordat je onderbroken wordt.  

Evenzo kun je proberen om op bepaalde tijden van je werkdag geen 

telefoontjes te beantwoorden. Behalve als het echt dringend is 

natuurlijk – iets dat zelden zo is – heeft een cliënt er echt geen 

problemen mee als hij een regeltje terugkrijgt dat zegt: ‘ik bel je straks 
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terug tussen 11 en 12.’ En door het samenbrengen van al die 

telefoontjes en berichtjes zorg ik ervoor dat ik me lekker kan 

concentreren, in plaats van voortdurend alles steeds maar weer te 

moeten stopzetten om een telefoontje of een mailtje te beantwoorden. 

 

3. Breng meer structuur aan in onderbrekingen. Bestem bepaalde 

tijden door de dag heen – bijvoorbeeld rond lunchtijd – voor de 

momenten waarop je wél beschikbaar bent voor vragen van je 

medewerkers, om bij te praten met vriend(inn)en, of om iets met je 

kinderen te doen. Dit kun je zelfs doen binnen het gezin, behalve 

natuurlijk weer als het om een noodsituatie gaat. 

 

Kleine mijlpalen 

Wanneer je begint met een opdracht stel dan je doelstelling al vast 

voordat je ophoudt met werk. Bijvoorbeeld: als je bezig bent met een 

boek dan kun je besluiten om niet eerder te stoppen dan dat je 

tenminste duizend woorden op papier hebt staan. En houd je daar dan 

aan, wat er ook gebeurt. 

 

Je kunt het stellen van doelen beschouwen als een proces dat je helpt 

om exact te beslissen wat jij wilt, om daarna dan stap na stap de 

dingen te doen die nodig zijn om daar te komen. 

 

Het is een proces waardoor jij je tijd en energie beter kunt richten op 

je meest belangrijke doelstellingen, strategieën en plannen, om daar 

achteraan te gaan, actie te ondernemen, en eventueel aanpassingen uit 

te voeren, totdat je er helemaal bent! 
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Hoofdstuk 4: 

Planning – sta vroeg op 
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Samenvatting 

 

Planning 

 

 Gun jezelf een bepaalde tijd, zeg een half uur, om alvast een 

beginnetje te maken met een bepaalde opgave. Maak je niet 

druk hoe ver je daarmee komt. Het gaat om de tijd die je 

daarvoor neerzet. 

 

  

Sta vroeg op 

 

  Probeer ’s ochtends al vroeg op te staan, zeg om 5 uur, en begin 

meteen met de meest belangrijke taak van de dag. Voor 8 uur 

kun je vaak al meer voor elkaar krijgen dan de meeste mensen 

in een hele dag! 

 



 - 21 - 

Planning 

Gun jezelf een bepaalde tijd, zeg een half uur, om alvast een beginnetje 

te maken met een bepaalde opgave. Maak je niet druk hoe ver je 

daarmee komt. Het gaat om de tijd die je daarvoor neerzet.  

 

Het indelen van je tijd is een gemakkelijke manier van planning die ik 

zelf vaak toepas. Stel, je hebt een vaste deadline voor een nieuw 

product dat je wilt lanceren, zoals een nieuw boek. Dan moet je een 

kant-en-klaar bestand klaar hebben op een bepaalde datum. Dus zul je 

hoogstwaarschijnlijk je tijd goed moeten indelen om het beste ervan te 

maken binnen de tijd die je ervoor hebt gereserveerd. Dat tijdsbestek 

bepaalt (mede) hoe je nieuwe materiaal eruit komt te zien. Daarvan 

afwijken kan eigenlijk niet, anders kom je er niet op tijd mee klaar en 

zul je bepaalde dingen moeten weglaten. Geen optie, dus. 

 

Ook wat betreft het beter omgaan met wat je wilt doen kan dat 

plannen goed helpen. 

 

Om te beginnen, stel je wilt iets af krijgen, maar het kan zijn dat je er 

veel meer tijd aan kwijt bent dan het eigenlijk waard is. Dat komt dan 

omdat je zo graag alles zo perfect mogelijk wilt doen. Gun jezelf dan 

om die klus te klaren een bepaalde hoeveelheid tijd, waar je niet 

overheen gaat, en zo breng je het allerbeste tot stand binnen die 

gestelde tijd! 

 

De andere manier van beter omgaan met de tijd is wanneer ik een 

karwei of een project onder handen heb dat ik wil afmaken, maar 

waarbij ik echt niet weet waar ik moet beginnen, of waarbij het erop 

lijkt dat het nog wel even gaat duren voordat ik er een groot stuk van 

kan doen. Of misschien is het iets dat ik echt behoorlijk vervelend of 

saai vind en maar liever helemaal niet doe. Dan gebruik ik planning 

om gewoon maar bezig te gaan, voor een bepaalde tijd, zodat er 
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tenminste iets gebeurt. Meestal zet ik een tijd neer tussen een half uur 

en twee uur. Ik maak me helemaal niet druk of ik binnen die tijd een 

bepaalde iets afkrijg – ik houd me alleen aan de vastgestelde tijd die ik 

erin steek, ongeacht hoe ver ik ermee kom. 

 

Een bijeffect van deze laatste manier van werken is dat ik uiteindelijk 

merk dat ik er veel langer mee bezig ben dan wat ik eigenlijk van plan 

was. Als ik mij in eerste instantie houd aan een halfuurtje voor zo’n 

vervelende klus dan is het in elk geval gemakkelijk om na slechts dat 

halve uurtje ermee op te houden. Maar als ik eenmaal over die 

traagheid heen ben en ik mij helemaal richt op waar ik mee bezig ben 

dat kan het maar zo dat er al wel negentig minuten voorbij zijn 

voordat ik voel dat ik wil stoppen. 

 

Sta vroeg op 

Probeer ’s ochtends al vroeg op te staan, zeg om 5 uur, en begin 

meteen met de meest belangrijke taak van de dag. Voor 8 uur kun je 

vaak al meer voor elkaar krijgen dan de meeste mensen in een hele 

dag! 

 

Er zijn diverse manieren waardoor je gemakkelijker elke dag vroeg op 

kunt staan. 

 

Eerste methode – Geleidelijke vermindering 

Lang doorslapen is een soort van verslaving, en net als bij elke 

verslaving kun je geleidelijk aan weer met minder slapen toe. Als jij 

een langslaper bent dan kun je het beste langzaamaan beginnen met je 

wekker eerder te zetten, totdat je aan jouw vooraf gestelde tijd bent.    

 

Deze techniek heeft als voordeel dat je je niet meteen hoeft vast te 

leggen met vroege tijden. Toch heb ik gemerkt dat er ook veel mensen 
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zijn bij wie dit te langzaam gaat, waardoor er gauw de neiging is om af 

te haken. 

 

Die anderen vinden de snellere aanpak veel aantrekkelijker. De 

geleidelijke benadering gaat zachter en zorgt er vaak voor dat er 

zomaar een verandering komt, waarbij het gevoel ontstaat dat men 

toch meteen maar heel vroeg gaat beginnen. 

 

Tweede methode – snelle verandering 

Als je maar genoeg redenen hebt en je wilskracht sterk genoeg is dan is 

de beste manier om meteen maar te beginnen met vroeg op te staan. 

Je geest probeert dan in eerste instantie van alles te verzinnen om 

spelletjes met je te spelen en om smoesjes te verzinnen, maar dat zul je 

dan van je af moeten zetten en sterk blijven, met alle touwtjes stevig in 

handen! 

 

Ik heb gemerkt dat dit het beste werkt. Na twee weken ben je eraan 

gewend en wordt het normaal. Na een maand kon ik zelfs niet meer 

verder slapen na 05:00 uur, ook al zou ik dat willen. Het was al een 

nieuwe gewoonte, een nieuw ritme geworden. Maar om aan je slaap te 

komen dien je uiteraard ook tijdig naar bed te gaan, zónder mobieltje 

of tablet! 

 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit de beste manier van werken 

is, om vroeg op te staan. Spreek met jezelf af dat je op een bepaalde 

tijd opstaat en doe dat dan gewoon. Verander dat niet, om welke reden 

dan ook.
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Hoofdstuk 5: 

Jouw eigen tempo – ruim de rommel op 
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Samenvatting 

 

Jouw tempo 

 

Kom met opzet tot een bepaald werkritme, en probeer net iets 

sneller te werken dan je gewend was. Praat sneller. Loop 

sneller. Typ sneller op je pc. Lees de dingen sneller. En wees 

eerder klaar! 

 

 

Ruim je rommel op 

 

  Breng je stressniveau omlaag door het inrichten van een 

rustige, opgeruimde werkplek. 
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Jouw tempo en rommel opruimen 

 

Je eigen tempo 

Kom met opzet tot een bepaald werkritme, en probeer net iets sneller 

te werken dan je gewend was. Praat wat sneller. Loop wat sneller. Typ 

wat sneller op je pc. Lees de dingen wat sneller. En wees eerder klaar! 

 

Zorg dat de kwaliteit van je slaap beter wordt. Als dat gebeurt kun je in 

wezen met minder slaap toe, maar toch heb je meer energie dan 

voorheen. Begin maar met het omlaag brengen van de hoeveelheid 

cafeïne die je gedurende je dag binnenkrijgt, vooral ’s avonds. Bedenk 

daarbij dat cafeïne niet alleen in koffie zit, maar ook (onder meer) in 

frisdranken (cola), zwarte thee en chocolade. Ga ook slapen als je er 

echt aan toe bent om te slapen, niet alleen omdat het nu eenmaal in je 

schema staat. 

 

Doe meer – wees actiever. Heb je gemerkt dat momenten dat je het 

meest vermoeid bent tevens momenten zijn waarop daar helemaal 

geen reden voor is? Je weet waar ik het over heb hier. Je bent net 

wakker na een lange dut en dan lig je alleen maar lui op de bank te 

niksen, maar eigenlijk wil je niets anders dan alleen maar nog meer 

uitrusten en slapen… 

 

Het klinkt een beetje als een paradox, maar als jouw bezig zijn echt te 

wensen over laat dan is je energieniveau ook laag. Zorg voor meer 

beweging. Als echt oefeningen doen net iets teveel gevraagd is ga dan 

in elk geval wat rekken en strekken. Neem ook wat vaker de trap in 

plaats van de lift, loop die kleine stukjes naar de markt in plaats van 

daar in de auto heen te gaan, speel en ren met de hond en/of met je 

kind(eren). Ook een paar veranderingen in je eetpatroon kunnen je 

energie drastisch omhoog brengen. Je zou al kunnen beginnen met het 

verdubbelen van de hoeveelheid schoon water die je elke dag drinkt 
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(en tegelijkertijd de hoeveelheid andere vloeistoffen afbouwen). En 

dan in plaats van je dag te beginnen met koffie met een stuk gebak of 

een croissant neem je een bakje (voorgeweekte) muesli en een glas 

versgeperst sap. 

 

Breng ook meer lijn in je denken. Als je jezelf teveel in je hoofd haalt, 

en liever niet wilt denken aan al die dingen die je nog moet doen, dan 

kun je ze beter opschrijven. Maar een lijstje van alles dat in je opkomt, 

dingen die je nog wilt doen, waar je nog nader over wilt denken, of 

waarover je je zorgen maakt. Je zult er dan al gauw achter komen dat 

die dingen niet eens zo erg zijn als je wel dacht. Accepteer die 

innerlijke dialoog. Praat jij met jezelf zoals ouders met hun kind 

praten? Jij bent nu zelf groot. Nu is het tijd voor een andere manier 

waarop je kijkt naar je taken en verantwoordelijkheden. In plaats van 

te denken dat ‘JIJ dit of dat moet doen’ denk je liever: ‘ik wil dit en dat 

graag doen, omdat …’ en bedenk dan meteen een goede reden 

waarom. 

 

Ruim je rommel op 

Breng je stressniveau omlaag door het inrichten van een rustige, 

opgeruimde werkplek.  

 

Steeds als je voor het eerst naar je werkplek kijkt dan zou dat helemaal 

goed moeten voelen. Je zou ertoe aangetrokken moeten worden. Het 

zou je favoriete plekje in het hele gebouw moeten zijn, in je hele huis, 

op de hele campus. Als jij nu op je werkplek bent kijk er dan eens even 

op een afstandje naar, en kom dan weer naar binnen terwijl je goed let 

op wat je daarbij voelt. Wat is het allereerste wat er aan gevoel in je 

opkomt? Voel je spanning? Overweldigd? Blasé? Apathisch? 

Geconcentreerd? Rustig? Is dit een emotie die je vaker ‘overkomt’ als 

je aan het werk bent? 
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Kies nu de emotie, het gevoel dat je graag wilt voelen, en 

experimenteer met meerdere elementen om je heen, of die er juist 

(nog) niet zijn, om te kijken hoe deze kunnen bijdragen aan, of juist 

verstorend werken op dat gevoel. Kijk eens wat ander meubilair kan 

doen, foto’s, posters, spiegels, bloemen, prullaria (die voor jou een 

bepaalde betekenis hebben), speeltuigjes, beelden, kleedjes, kunst aan 

de muur of als beeld in de ruimte, kristallen, en vul dat lijstje zelf nog 

maar aan. Als jij helemaal weet wat je wilt dan krijg je er steeds meer 

grip op hoe jouw werkplek er volgens jou moet uitzien en hoe deze 

moet aanvoelen, zodat je daar steeds in de juiste stemming kunt 

werken.
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Hoofdstuk 6: 

Niets voor je uit schuiven – instant-besluiten 
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Samenvatting 

 

Niets voor je uit schuiven 

 

  Stop resoluut met de dingen voor je uit te schuiven door ze 

gewoon meteen te doen nadat je een bepaald doel hebt 

vastgesteld, zelfs als datgene op voorhand niet helemaal perfect 

is uitgedacht. Je kunt altijd nog dingen bijstellen terwijl je 

ermee bezig bent. 

 

 

Instant-beslissingen 

 

 Als je eenmaal de informatie hebt die nodig is om een 

overwogen beslissing te nemen geef jezelf dan hooguit een 

minuut om die beslissing ook werkelijk te nemen! 
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Aan de slag 

 

Niets voor je uit schuiven 

Stop resoluut met de dingen voor je uit te schuiven door ze gewoon 

meteen te doen nadat je een bepaald doel hebt vastgesteld, zelfs als 

datgene op voorhand niet helemaal perfect is uitgedacht. Je kunt altijd 

nog dingen bijstellen terwijl je ermee bezig bent. 

 

Een van de meest belangrijke dingen die je jezelf kunt schenken is om 

meer orde te brengen in de chaos van je leven. Maak lijstjes, leer meer 

over het organiseren van dingen, of werk met een systeemagenda, fysiek 

of op je computer. Doe wat nodig is voor jou. Eén waarschuwing: volg 

het principe van hoe simpeler hoe beter. Als jouw hele systeem te 

ingewikkeld is dan wordt het juist een blok aan je been, in plaats van 

dat het een hulpmiddel is om de boel op orde te krijgen! 

 

� Schrijf op wat er allemaal nog moet gebeuren. Dat kan in een 

bepaalde volgorde opgeschreven worden, en je krijgt meer grip 

op de dingen die je moet doen. 

� Stel dan prioriteiten. Mijn eigen manier om daarmee om te gaan 

is het koppelen ervan aan deadlines, wanneer iets af moet zijn. 

Ook zou je kunnen beslissen om ze te rangschikken naar 

belangrijkheid om ze gedaan te hebben. Bijvoorbeeld: het op tijd 

overmaken van de rekeningen zou voor jou belangrijker kunnen 

zijn dan het schoonmaken van je kasten. Dus doe dan eerst maar 

die betalingen de deur uit.  

� Zorg voor een kalender of agenda met genoeg ruimte om 

aantekeningen in te maken. Ook kun je hierin de gegevens 

noteren van plannen op de lange duur, en maak een aparte lijst 

van dingen die op korte termijn gedaan moeten worden. 
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� Pak als eerste wat bovenaan je prioriteitenlijst staat en bepaal 

hoe lang het mag duren voor je daarmee klaar bent. Als het een 

snelle taak is zet deze dan neer voor de huidige dag. Als het 

langer gaat duren smeer het geheel dan uit over meerdere kleine 

taken de komende dagen. Schrijf dat ook op in je kalender of 

agenda, met exact wat op welke dag af moet zijn. Met ook de 

datum erbij waarop je uiteindelijk helemaal klaar wilt zijn met 

die opdracht.  

� Blijf je kalender goed bijhouden, inclusief de tijd wanneer jij elk 

ding rustig kunt uitvoeren en toch op tijd de boel af kunt 

hebben. Hierdoor zul je je veel zekerder voelen over de periode, 

en dat je binnen de tijd die je hebt alles kunt bereiken wat nodig 

is. Pas als je dat weet kun je echt op je gemak aan één ding gaan 

werken zonder het gevoel dat je al die andere dingen ook nog 

moet doen. 

 

Instant-beslissingen 

Als je eenmaal alle informatie hebt die nodig is om een overwogen 

beslissing te nemen geef jezelf dan hooguit een minuut om die 

beslissing ook werkelijk te nemen! 

Neem die minuut om pas op de plaats te maken en nog eens goed na te 

denken over je besluit, maar kom dan uiteindelijk tot een 

kristalheldere keuze. Wanneer jouw besluit eenmaal duidelijk is 

genomen ga er dan meteen mee bezig, om de boel op gang te brengen. 

 

Als je jouw keuzes gaat zien als meer dan alleen maar bepaalde wegen 

die je bewandelt; meer als vindingrijke manieren van zelfexpressie, 

dan wordt het veel gemakkelijker om bepaalde beslissingen te nemen. 

Dan zou je tegen jezelf kunnen zeggen: ‘Wat ik nu ga doen gaat niet 

eenvoudig zijn, maar ik weet dat dit de juiste manier is, omdat dit is 

wie ik ben.’ Of je zou juist kunnen besluiten: ‘Maakt niet uit hoe ik dit 
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laat binnenkomen, maar ik weet gewoon dat dit niet aansluit bij wie ik 

ben. Het past gewoon niet bij mij.’ 

 

Het is daarbij van groot belang dat je deze stap (evaluatie) gescheiden 

houdt van het hele motivatieproces om vanuit deze kennis aan de gang 

te gaan. Het kan zijn dat je niet helemaal bent waar je wilt zijn, zelfs 

als je er op dat moment verder zelf niets aan kunt doen. De moed om 

werkelijk te gaan handelen komt pas later. 
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Hoofdstuk 7: 

Eigen verantwoordelijkheid – visualiseren 
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Samenvatting 

 

Je eigen verantwoordelijkheid nemen 

 

 Vertel anderen wat jij wilt bereiken, want zij zullen jou weer 

helpen om je daaraan te houden! 

 

Visualiseren 

 

 Visualiseer jouw doel(en) alsof je ze al hebt bereikt. Breng jezelf 

in een toestand waarin je daar werkelijk al bent. Maak dat 

plaatje van binnen zo reëel mogelijk – dan ga je het ook gauw in 

je werkelijkheid zien! 
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Zien en ernaar handelen 

 

Je eigen verantwoordelijkheid nemen 

Vertel anderen wat jij wilt bereiken, want zij zullen jou weer helpen 

om je daaraan te houden! 

 

Neem je tijd om te bepalen of jouw eigen belofte wel uitvoerbaar is of 

niet. Het helpt als je realistisch bent en je niet verder gaat dan wat jij 

kunt. Bekijk alle stappen die nodig zijn om dat doel te halen. Dit 

kunnen stappen zijn die nu eenmaal moeten worden gedaan, of dingen 

waar je aan moet denken om te stoppen met roken, zoals het 

meenemen van fruit of andere gezonde etenswaar naar je werk. Houd 

bij hoe je vooruitgang boekt. Je kunt je beter aan je eigen voornemen 

houden als je het zwart op wit hebt gezet. Dus schrijf alles maar op. Als 

er stukken zijn van je plan die niet werken breng dan wijzigingen aan. 

Praat met anderen over waar je mee zit. Op die manier kun je door 

anderen geholpen worden, als dat nodig is. 

 

Visualiseren 

Visualiseer jouw doel(en) alsof je ze al hebt bereikt. Breng jezelf in een 

toestand waarin je daar werkelijk al bent. Maak dat plaatje van binnen 

zo reëel mogelijk – dan ga je het ook gauw in je werkelijkheid zien! 

 

Vind een rustige, aangename plek waar je een paar minuten niet 

gestoord kunt worden. Doe je ogen maar dicht en tel rustig terug van 

zeven naar één, waarbij je geleidelijk aan steeds meer laat gaan. Bij 

nummer één stel je je voor dat je een paadje afloopt. Dat kan in het 

bos zijn, door een veld, langs het strand – het pad naar waar JOUW 

eigen magische plek is om te ontspannen. Wéét gewoon dat dit JOUW 
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pad is. Aan het eind van dit pad is dan datgene wat je wilt visualiseren. 

Dat kan een nieuw huis zijn, nieuw werk, een nieuwe relatie, of iets 

abstracts, zoals beter kunnen luisteren. Probeer bij het voorstellen van 

die visualisatie al je zintuigen te gebruiken – maak er een zo helder 

mogelijk beeld van, voel het, ruik het… Geniet ervan en voel de 

emoties die erbij horen. Belangrijk: voel en ervaar de blijdschap van 

wat je visualiseert! En laat het dan los. Stuur jouw verzoek het 

universum in, bijvoorbeeld in een ballon, waardoor de dingen die je 

nodig hebt om dat wat je visualiseert te materialiseren vanzelf naar je 

toe komen.  

 

Let op de aanwijzingen die in je leven opduiken – mensen die je 

tegenkomt, artikelen die je leest, gesprekken die je opvangt – 

waardoor je dichterbij de realisatie komt van je ideeën. Pas op voor 

een te stevige greep. De dingen gaan stroef als je er teveel aan 

vasthoudt, waardoor je bepaalde uitwegen of oplossingen niet meer 

kunt zien. Het belangrijkste om op te letten: discrepantie tussen wat je 

in eerste instantie hebt gevisualiseerd en wat je werkelijk voelt direct 

daarna, of later op de dag. Dan kan je negatieve ego sarcastisch om de 

hoek komen met opmerkingen als: ‘Ach, da’s toch niets voor mij, zo’n 

mooi huis.’ Of: ‘Wie denk je wel dat je bent?’, ‘Dat verdien je niet!’, 

‘Die weg kun jij niet gaan, het is gewoon te mooi om waar te zijn!’ Pik 

ook dat soort dingen op, luister naar wat er gefluisterd wordt en schrijf 

alles op. Vraag jezelf af of jij zelf iets te maken hebt met zulke 

beperkende overtuigingen. Schrijf zo’n afgezaagde overtuiging op, en 

verbrand dan het papier op een veilige plek. Schrijf dan de nieuwe 

overtuiging op die je daarvoor in de plaats zet, en die zet je dan op 

diverse plekken neer of je hangt ze op waar je ze vaak ziet. Ga dan 

weer terug naar je visualisatie.  
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Hoofdstuk 8: 

Wees aardig voor jezelf –  

een maand vooruit plannen 
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Samenvatting 

 

Wees aardig voor jezelf 

 

Geef jezelf regelmatig een schouderklopje of een presentje voor 

hetgeen je bereikt hebt. Ga naar de film, maak een afspraak 

voor een goede massage of ga ergens naartoe waar je het fijn 

hebt. 

 

Maand vooruit plannen 

 

 Kies voor een nieuwe gewoonte die je jezelf wilt aanleren, en 

houd je daar dan aan, een maand lang. Een tijdelijke 

verplichting kun je veel gemakkelijker volhouden dan een 

definitieve. 
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Beloning en planning 

 

Wees aardig voor jezelf 

Geef jezelf regelmatig een schouderklopje of een presentje voor 

hetgeen je bereikt hebt. Ga naar de film, maak een afspraak voor een 

goede massage of ga ergens naartoe waar je het fijn hebt. 

 

Het is belangrijk om jezelf te belonen als je een mijlpaal hebt bereikt. 

Zo word je aangezet om nog net iets meer te doen of iets verder te 

gaan, bij het behalen van jouw doelstellingen. 

 

Wanneer je eenmaal een van die doelen bereikt hebt geef je jezelf een 

flinke schouderklop – je hoeft er echt niet veel geld aan te besteden. 

Verzin iets leuks. Je kunt jezelf trakteren op een lekker bubbelbad met 

kaarsen en wijn, of gewoon maar lekker zitten met een goed boek. 

   

Bedenk al die kleine dingetjes die je kunt doen om jezelf te belonen 

voor wat je gedaan hebt om je doel te bereiken. Maak een lijstje van 

wat jij prettig vindt en doe iets voor jezelf. Het hoeft echt niet altijd 

geld te kosten. Doe mee aan die workshop over kunst die je altijd al 

graag had willen doen, of ga mediteren – er zijn oneindig veel 

mogelijkheden om jouw leven verder te verrijken! 

 

Zorg ervoor dat je dit steeds weer toepast nadat je iets met goed gevolg 

hebt afgemaakt. 
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Maand vooruit plannen 

Kies voor een nieuwe gewoonte die je jezelf wilt aanleren, en houd je 

daar dan aan, een maand lang. Een tijdelijke verplichting kun je veel 

gemakkelijker volhouden dan een definitieve.  

 

Stel, je wilt een nieuwe gewoonte aanleren, zoals een 

oefenprogramma, of stoppen met een slechte gewoonte zoals het 

roken. We weten allemaal wel dat de eerste paar weken het zwaarst 

zijn; als je eenmaal volop in de run bent is het veel gemakkelijker om 

door te gaan en vol te houden. 

 

En toch raken we vaak helemaal van slag door voortdurend te denken 

dat de verandering permanent is, nooit meer veranderd kan worden, 

zelfs nog voordat we ook maar begonnen zijn. Het lijkt wel of het 

teveel van ons vergt, om ook maar te dénken aan het veranderen van 

zoiets groots en om daar dan voor de rest van ons leven aan vast te 

zitten, terwijl we eigenlijk nog gewend zijn aan precies het 

tegenovergestelde. Hoe meer jij die verandering als iets ziet waar je 

aan vast zit, des te meer je helemaal niets meer uitvoert. 

 

Maar wat dan als je die verandering alleen maar als iets tijdelijks 

beschouwt – zeg voor een maand – om daarna rustig je oude 

gewoontes weer op te pakken? Dat lijkt opeens lang niet zo moeilijk. 

Oefen dagelijks die dertig dagen, en stop er dan mee. Houd je bureau 

een maand lang opgeruimd, en houd er dan weer mee op. Lees 

dagelijks een uur, een maand lang, en ga dan weer door met tv-kijken. 

 

Daarvoor heb je natuurlijk nog steeds wat discipline en toewijding 

nodig, maar lang niet zoveel als dat je die verandering blijvend maakt. 

Elke bewuste onthouding is alleen maar tijdelijk. Je kunt zelfs de 
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dagen aftellen tot het weer voorbij is. En je kunt dan tenminste dertig 

dagen een beetje vooruitgang boeken. 

 

Wat gebeurt er nu eigenlijk als jij echt door die proefperiode van dertig 

dagen heen komt? Ten eerste kom je diep genoeg om er een nieuwe 

gewoonte van te hebben gemaakt, en zal het aan het eind 

gemakkelijker zijn vol te houden dan toen je nog maar net begon. Ten 

tweede breek je in die periode door je oude gewoonte heen. Ten derde 

heb je dan al dertig dagen succes achter de rug, waardoor je meer 

vertrouwen in jezelf hebt gekregen om ermee door te kunnen gaan. 

Tenslotte heb je dan al dertig dagen lang resultaat geboekt, waardoor 

je praktisch inzicht krijgt in wat je kunt verwachten als je er wél mee 

doorgaat, zodat je een veel beter uitgangspunt hebt om gedegen 

beslissingen op langere termijn te kunnen nemen. 
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Hoofdstuk 9: 

Delegeer – breid je belangen uit 
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Samenvatting 

 

Delegeer 

 

Overtuig iemand anders ervan om het voor jou te doen. 

 

 

Breid je belangen uit 

 

Schrijf je in voor een oosterse vechtsport, zet een blog op, of 

sluit je aan bij een of andere groeigroep. Dan kom je vanzelf 

ideeën tegen in een bepaald gebied, waardoor jij weer op een 

ander terrein gestimuleerd kunt worden. 
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Delegeer en breid je belangen uit 
 

Delegeer 

Overtuig iemand anders ervan om het voor jou te doen. 

 

Het kunnen delegeren is in feite essentieel als het gaat om succes te 

hebben, of het nu gaat om je bedrijf of om je huishouden. Als jij je 

bewust wordt van het feit dat jij niet alles in je eentje kunt doen dan 

wordt het de hoogste tijd om te gaan delegeren. En zie dan hoeveel 

meer je voor elkaar krijgt, samen met anderen! 

 

Schrijf eens op wat er allemaal moet gebeuren. Zo’n lijstje laat je zien 

hoeveel dat meestal is. Maak eerst een verdeling van taken aan de 

hand van de datum dat zoiets klaar moet zijn. Begin dan met hetgeen 

als eerste gedaan moet worden en eindig met de dingen die niet 

meteen af moeten zijn. Beoordeel dan na afloop of degenen die je 

helpen met het project het goed hebben gedaan (of niet). 

 

Overzicht van en inzicht in de dingen die iemand goed kan, bij de 

betreffende mensen die je helpen, kan de doorslag geven bij het 

doeltreffend delegeren. Geef anderen opdrachten die passen bij wat ze 

kunnen en waarin ze geïnteresseerd zijn. Als je dat doet krijg je de 

beste resultaten. Wees helder over wat jij wilt. Maak duidelijk, zowel 

mondeling als op papier, welke taken er gedaan moeten worden. Wees 

heel specifiek, als dat moet. Geef iemand, als dat van toepassing is, de 

nodige ruimte en vrijheid om deze taak of taken op hun manier te 

doen. En geef ze ook een compliment, een blijk van erkentelijkheid, als 

ze het goed gedaan hebben. Zo’n aanmoediging is cruciaal voor hun 

motivatie bij volgende projecten. 

 

Bekritiseer ook, indien nodig, maar doe dat steeds privé, niet waar 

iedereen bij is. 
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Breid je belangen uit 

Schrijf je in voor een oosterse vechtsport, zet een blog op, of sluit je 

aan bij een of andere groeigroep. Dan kom je vanzelf ideeën tegen in 

een bepaald gebied, waardoor jij weer op een ander terrein 

geïnspireerd kunt worden. 

 

Ten eerste zijn er een paar manieren om gemotiveerd te worden om 

nieuwe dingen te leren of uit te proberen, waardoor je ergens beter in 

kunt worden: 

 

Als het gaat om het aanleren en/of uitbreiden van dingen die jij leuk 

vindt of die je interessant vindt dan kun je uitvinden wat jij met zo’n 

hobby of dat leerproces wilt of kunt doen. Wil jij dokter worden – wil 

jij mensen helpen? Of wat moet je doen om beroepsatleet te worden en 

mee te doen met de Olympische Spelen? Er is niets mis mee als je 

miljoenen wilt verdienen, als dat is wat jij wilt. Wanneer je eenmaal 

weet wat jij uiteindelijk wilt dan wordt het veel gemakkelijker om 

jezelf doelen te stellen en om helemaal gemotiveerd te zijn om ze te 

verwezenlijken. 

 

Er zijn heel wat bronnen waaruit je kunt putten om erachter te komen 

op welke manier jij je interesses kunt uitbouwen en welke stappen je 

moet ondernemen om ze te bereiken. Daarbij is het vinden van de 

juiste leraren, voorbeelden, opleidingen en mentoren steeds heel 

belangrijk. Natuurlijk kunnen televisie en internet ook goede bronnen 

zijn om van te leren of om je belangstelling uit te breiden. Het internet 

biedt genoeg aan dit soort achtergronden en gelegenheden om te 

groeien en te leren. En, hoewel veel van wat je op tv ziet ronduit 

stompzinnig is, er zijn zeker ook programma’s die je gedachten op 

scherp zetten en waarvan je wat kunt opsteken. Daarbij gaat het om de 

juiste selectie van dingen die jij graag wilt leren. 
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Hoofdstuk 10: 

Voorgevoel – maak optimaal 
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Samenvatting 

 

Voorgevoel 

 

Luister goed naar de stem van je intuïtie.  

Die heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk! 

 

 

Maak optimaal 

 

Ga na welke processen jij het vaakst gebruikt, en schrijf deze 

puntsgewijs op. Herschrijf ze dan nog eens, zodat ze nog beter 

werken. Pas ze dan toe in de praktijk, om te kijken of ze nu 

inderdaad beter werken. Soms krijgen we alleen maar te zien 

wat er vlak voor ons is, totdat we erachter kunnen kijken en het 

onder de microscoop leggen, zodat we werkelijk zien wat er 

speelt. 
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Vertrouwen en nog beter 

 

Voorgevoel… 

Luister goed naar de stem van je intuïtie.  

Die heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk! 

 

Je krijgt ongetwijfeld vragen. Als je onzeker bent over jouw positie en 

je hoort jezelf vragen stellen die beginnen met wat als…, hoe…, 

maar… of waarom… dan weet je dat je denken het overneemt. Neem 

dan maar even een diepe ademteug en stel de vraag: waar ben ik bang 

voor dat er gaat gebeuren? En sta dan open voor het onverwachte dat 

kan gebeuren. 

 

Als je gewoon maar openstaat voor wat er gaat gebeuren dan is wat er 

komt vaak niet eens zo erg als je misschien zou verwachten. Het kan 

zelfs zijn dat je best tevreden bent met wat er gebeurt. Over de essentie 

hoef jij niet in te zitten. Dat is geen emotionele toestand waard. Wat er 

aan antwoorden komt is altijd heel praktisch en nuchter. 

 

Je hoeft er ook geen moeilijke dingen voor te doen – je hoeft geen 

rustig plekje op te zoeken, te mediteren, te chanten, op je hoofd te 

gaan staan, over vuur te lopen of vegetariër te worden om je af te 

stemmen op jouw intuïtie. Als jij je eenmaal openstelt daarvoor dan 

komt de boodschap vanzelf. Het enige dat je hoeft te doen is je ervoor 

open te stellen, zonder angst of twijfel, en te vertrouwen op je 

innerlijke stem. 
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Soms wil die stem zich laten horen, maar kom je er maar niet bij. Het 

lijkt alsof je je oren en ogen dicht hebt – je wilt je oude gewoontes niet 

loslaten. Ook al weet je dat ze niet echt werken, ze voelen zo bekend en 

gemakkelijk. Op zulke momenten is het echt fijn om te kunnen 

vertrouwen op je intuïtie, om je naar een plek te brengen waar jij moet 

zijn. 

 

Optimaliseren 

Ga na welke processen jij het vaakst gebruikt, en schrijf deze 

puntsgewijs op. Herschrijf ze dan nog eens, zodat ze nog beter werken. 

Pas ze dan toe in de praktijk, om te kijken of ze nu inderdaad beter 

werken. Soms krijgen we alleen maar te zien wat er vlak voor ons is, 

totdat we erachter kunnen kijken en het onder de microscoop leggen, 

zodat we werkelijk zien wat er speelt. 

 

Wát jouw doelstelling ook is – overtollig gewicht verliezen, een 

bepaald eind kunnen hardlopen, meer spierkracht ontwikkelen, een 

bepaald project afwerken – stel je dat dan innerlijk voor alsof het al af 

is, alsof je er al bent. Hoe ziet het er dan uit, hoe voelt zoiets dan, hoe 

zie jij eruit, enzovoort, als je dat doel hebt bereikt? Je gedragen alsof je 

er al bent (binnen de mogelijkheden die je hebt natuurlijk, doe geen 

domme dingen!) zorgt ervoor dat het realiseren van wat jij je voorstelt 

iets is waar je je steeds, elke dag, op kunt richten. 

 

Inzicht in wie jij bent als mens en waarom jij jouw keuzes maakt is zo 

cruciaal voor hoe je leven eruit ziet. Ga niet in tegen jouw natuurlijke 

neigingen – werk juist daarmee samen! Als jij graag rustig wandelt 

probeer jezelf dan niet te forceren om lange einden te gaan hardlopen. 

Als jij graag veel met anderen omgaat ga dan met een vriend(in) op 

fitness, of als je liever in je eentje oefent bekijk dan eens een pilates-

video thuis. 

 



 - 51 - 

Er zijn maar kleine dingen voor nodig om belangrijke veranderingen 

in je leven te creëren. Probeer je gebruikelijke hoeveelheid koffie ’s 

ochtends voor minstens de helft te vervangen door gewoon schoon 

water, of bij je broodmaaltijd één boterham minder te eten, en meer 

sla ter vervanging. Verruil je favoriete televisieprogramma met een 

halfuurtje met een goed boek dat je al zolang wilde lezen. Pas eens een 

middagje op de kinderen van je vriendin, zodat zij een paar uur voor 

zichzelf heeft, dan kan zij later eens iets soortgelijks terugdoen. Na 

verloop van tijd kunnen deze kleine stapjes bijzonder grote resultaten 

opleveren! 

 

Op het moment dat je je bewust wordt van het feit dat je goed bent 

geweest voor jezelf, geef je daar dan iets voor terug! Vind een beloning 

waardoor je weer geïnspireerd wordt – een nieuw paar sneakers of 

turnkleding, een nieuwe muziek-cd voor bij je looptraining, of laat je 

voeten eens verwennen bij een goede voetverzorger, als schouderklop 

voor je harde werk. Je zult er versteld van staan wat dat allemaal kan 

doen om gemotiveerd te zijn en te blijven! 

 

Nu en dan hebben we allemaal dat steuntje in de rug nodig, en op 

sommige momenten is dat MINDER, niet NOG MEER. Ga nooit over 

je grenzen of tegen je gevoelens in. Probeer eens een yogales, trakteer 

jezelf op een massage, of ga gewoon stil zitten, met 10 minuutjes je 

aandacht bij je rustige, vloeiende adem, meer niet. 
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Tenslotte 

 

Soms raken mensen helemaal in de ban van al die zogenaamd 

belangrijke dingen in hun leven, en jagen ze maar steeds dat grote 

volgende doel na, terwijl er nooit tijd overblijft voor eerdere projecten 

die ze begonnen, of voor de broodnodige rust tussendoor. Als ze dan 

op een bepaald moment geconfronteerd worden met al die projecten 

die ze niet hebben voltooid dan worden ze nogal eens overweldigd en 

gaan ze dingen uitstellen en voor zich uit schuiven. Je zult merken dat 

dan je productiviteit beduidend minder wordt, en je minder resultaten 

boekt of minder in de ideale leefomgeving zit dan wat je gewend was. 

Wat zijn dan écht de dingen van je lijst die gedaan moeten worden? 

 

Nadat je de adviezen uit dit boek in praktijk hebt kunnen brengen zul 

je niet alleen tot meer productiviteit komen, maar ook worden de 

resultaten van jouw werkzaamheden beter en geven ze je meer een 

voldaan gevoel. Je motivatie en doorzettingsvermogen worden dan 

ook beter, terwijl je de vruchten plukt van al die positieve resultaten. 

 

 

 

 

EINDE 


