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➼ Wandelen en de kracht van de natuur

Blik op de toekomst
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‘En, heb je ontdekt waarvan jij in een flow komt?’ Heb je zin om in actie
te komen, zodat je in de toekomst meer in flow leeft? Als dat is gelukt, ben je
er helemaal klaar voor om je verbeelding te laten spreken. Door je verbeelding te gebruiken, kun je ontdekken wat je écht wilt. In je werk en met je leven. In dit hoofdstuk doe ik een appèl op je voorstellingsvermogen. Hoe wil
je je leven de komende jaren gaan vormgeven? Welk doel wil je nastreven?
In het vorige hoofdstuk keek je naar je verleden en heden. Tijdens de flowoefening keek je naar de hoogtepunten in het verleden: waar was je trots
op? Bij de inventarisatie van energiegevers en energievreters keek je naar het
heden. In dit hoofdstuk kijken we naar de toekomst. Je authentieke wensen
komen ook naar boven wanneer je je verbeelding laat spreken. Dan gaat het
niet meer over wat je ouders willen, of hoe je goed scoort in de maatschappij. We vergeten even de druk van anderen. Dat is soms lastig, en dat is één
van de redenen waarom het goed is om de oefeningen uit dit hoofdstuk in de
natuur te doen. De natuur werpt je op jezelf terug. Zonder poespas. Het gaat
alleen om jou.
Sommige mensen vinden het lastig om in wensen te denken ‘Ik wéét
niet wat mijn wensen zijn, ik weet niet wat ik wil!’ Meestal lijkt dat alleen
maar zo. Maak het niet groter dan het is. Vaak heb je ook niet één antwoord
op de vraag wat je wilt. Maar meestal weet je wel veel kleine dingen te noemen. Geregeld kom ik mensen tegen in mijn coachbureau die aanvankelijk
geen idee hebben van welke kant ze het liefst op willen met hun werkende
leven. Toch verwoorden ze al tijdens het intakegesprek allerlei voorkeuren:
‘ik wil in ieder geval in een team werken’, ‘ik wil met mensen werken’, ‘ik wil
zelf de leiding hebben’. Die wensen zijn niet het resultaat van lange denkprocessen of testuitslagen. Ze zijn er al impliciet. Je hoeft de wensen alleen maar
te expliciteren. Soms durven mensen hun verlangens niet te realiseren, ze niet
waar te laten zijn. Ze denken aan de onmogelijkheid van hun wensen, en
zeggen vervolgens dat ze niet weten wat ze willen. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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Simon is een goed voorbeeld om het belang van fantaseren te benadrukken. Nog voordat hij zijn studie tot docent maatschappijleer
heeft afgerond, heeft hij al een baan. Hij is niet zo erg geboeid door
zijn studie maar is vooral op weg naar zijn diploma. Het lesgeven gaat
hem best goed af. Hij kan het vinden met de leerlingen. De discussies
over politieke en maatschappelijke issues vindt hij prima. Maar hij
voelt zich onbestemd. Is dit het nou? We wandelen. We zien een mol
die verdwaald is in het daglicht. We proberen hem van het pad af te
duwen. Dat blijkt niet eenvoudig. Simon zegt: ‘dat heb ik nu ook, die
gedachte: wat doe ik hier? Ik ben zo dolende’. Simon voelt zich steeds
rotter en raakt helemaal de weg kwijt. Dan moet hij lachen en zegt, ‘ja
die mol….ik mis diepgang!’
We wandelen verder. ‘Wat geeft hem diepgang?’ Simon weet het gelijk:
de mentoruren. Dan praat hij met leerlingen die zijn vastgelopen en
helpt hij hen weer op de rails. Die gesprekken zijn vruchtbaar en gaan
hem moeiteloos af. Sterker nog, hij doet ze met bijzonder veel plezier.
Bovendien kan hij het doen op zijn manier. ‘Als hij het werk van de
mentoruren nu zou kunnen uitbreiden?’ Simon vindt dat eerst wat
moeilijk om zich dat voor te stellen. Want tsja… een leraar zonder klas.
Maar na wat aansporing fantaseert hij er toch op door en wordt hij
steeds enthousiaster. Hij ziet zichzelf in een wit kantoor. Hij ontvangt
cliënten individueel, en begeleidt ze. Hij is eigen baas. Hij bepaalt zelf
zijn dagindeling. Hij voelt zich vrij. Simon krijgt het er helemaal warm
van. Zo graag wil hij het. Hij houdt van degelijke expertise en zou willen werken als… psycholoog. Als hij nu eens echt zou kiezen voor wat
hij wilde? Verderop in dit hoofdstuk zul je lezen dat het geen gemakkelijke weg wordt voor Simon, maar wel een heel vervullende.

Wat dit voorbeeld illustreert is dat je niet één eindbeeld hoeft te hebben.
Simon weet niet waar hij uitkomt. Maar hij fantaseert er toch op door en
wordt steeds enthousiaster.
Het kan ook andersom zijn. Dan weet je wél al wat je wilt met je werkende
leven, maar de weg erheen is nog niet helder. Dan gaat het erom die weg
concreet te maken. Ook dat gaan we in dit hoofdstuk doen. Gooi dus alle
deuren open, verbeeld en fantaseer!
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Het nut van fantaseren en verbeelden
Wandeloefening: Wensen die er toe doen
We beginnen met een opwarmertje, een voorbereiding op het echte
werk. Deze korte oefening kun je een paar keer doen. Ga naar buiten en begin
met de basiswandeling (blz. 22). Geef jezelf daarna de ruimte om alles te wensen.
Je hoeft niet te denken of het mogelijk of haalbaar is. Kijk maar naar wat er naar
boven komt. De wensen kunnen op alle levensterreinen liggen: werk, relaties,
wonen, de maatschappij, de natuur en je persoonlijke ontwikkeling. Realiseer
je dat elke wens goed is. Neem ongeveer een half uur de tijd en laat je wensen
opborrelen. Schrijf alles op wat er in je opkomt. Ga ook nog even door als je écht
niets meer weet. Laat je fantasie prikkelen door wat je ziet. Wil je zo vrij zijn als de
vliegende vogels? Ja? Hoe zou dat er uit zien? Of misschien wil je wel geworteld
zijn als de planten, in een gemeenschap of een stad. Wil je zo robuust zijn als de
bomen, of zo fragiel en mooi als de bloemen? Wil je groot zijn als de wolken, of
klein als de grassprieten? Wat zie je allemaal? Ga lekker naar buiten en laat je
inspireren.

Schrijf minstens 10 wensen op. En leg, als je klaar bent, het notitieboek weg. Wandel daarna door, of ga ergens zitten en lees een tijdschrift of
maak een praatje. Je hoeft er verder niet meer over te denken. Voor deze losmaakoefening is het juist goed om daarna iets geheel anders te doen. Dan geef je je
onbewuste de ruimte om verder te fantaseren.

Herhaal deze wandeloefening over een paar dagen weer. Als je geen tijd
hebt om de deur uit te gaan kun je hem ook thuis herhalen. Het helpt als je de
vorige wensen niet bekijkt en je gewoon weer opnieuw begint met wensen. Straks
heb je een lijst met wensen. Daaruit kies je een top 5. Wat komt steeds weer terug,
misschien elke keer in een andere vorm? Wat zijn jouw wensen die er toe doen?
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Sommige mensen staan te trappelen van ongeduld wanneer ze de
ruimte krijgen om hun ideale toekomst te verbeelden. Ze zijn niet te stuiten.
Ze hebben de grootste moeite om een top 5 te maken. Er zijn zoveel dingen
die ze willen! Maar het kan ook zijn dat de wensen helemaal niet naar boven
komen. Er zijn mensen die denken dat ze niet weten wat ze willen. Of ze
denken voortdurend dat hun echte, authentieke wensen onhaalbaar zijn.
Daar staan ze niet alleen in. Er zijn drie redenen waarom mensen het contact
met hun authentieke wensen kwijtraken, en we hebben er bijna allemaal op
de een of andere manier last van.
De eerste reden is stress. Veel mensen die met een coachtraject
starten, hebben het idee dat het ze niet lukt. Hun hoofd zit vol gepieker. Ze
geven aan dat ze vastlopen en geen beslissingen kunnen nemen over de belangrijke volgende stappen in hun leven. Tegelijkertijd zijn ze gestrest omdat
een aantal zaken niet goed verloopt in hun werk. Ze zoeken natuurlijk niet
voor niets een loopbaancoach op.
Wanneer ik aan mensen met zo’n gemoedstoestand vraag wat hun wensen
zijn, staan de belemmeringen al snel op de voorgrond. Ze zien beren op de
weg. En dat werkt ontmoedigend. Dan wordt het heel moeilijk om je verbeelding aan te spreken, en dromen na te jagen.

➼

Ben

Ben is met veel tegenzin bezig al zijn verplichtingen na te komen als
fractievoorzitter van een gemeentelijke politieke partij; hij is immers
gekozen. Hij heeft genoten van de race van de verkiezingen en de overwinning, maar nu houdt hij de langdradige vergaderingen nauwelijks
vol. Hij kan het niet uitstaan dat hij het verkiezingsprogramma niet
kan uitvoeren. Hij komt in de knoop. Hij wil vooruitgang boeken,
maar dat lukt niet. En hij mag ook niet vertrekken, want dan zal hij de
kiezers teleurstellen. Het is een enorme worsteling. In de wandelingen
komt hij tot zichzelf. Hij kan het bijna niet accepteren, maar langzaam
wordt duidelijk dat hij dolgraag leidinggevende of directeur wil zijn
van een organisatie waarin hij wel met zijn plan kan scoren. De stress
zat hem flink in de weg.
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Het kan ook zijn dat je er een gewoonte van hebt gemaakt om
te luisteren naar anderen. Dat bedoel ik zeker niet beschuldigend; we
worden tenslotte allemaal beïnvloed door de mensen om ons heen. Je luistert
naar je ouders, die zeggen dat het verstandiger is om wiskunde te studeren
dan naar de modeacademie te gaan, dat je beter rechten kunt studeren dan
psychologie. Je luistert naar je leerkrachten, die je goedbedoelde adviezen
geven voor je vervolgstudie en beroepskeuze. Of je laat je beïnvloeden door
wat de maatschappij ziet als succes. Geld verdienen, en de carrièreladder
beklimmen lijken soms een absolute must. Het kan ook leuk zijn, maar het
hoeft niet per se te zijn wat jij ook echt wilt in het leven.

➼

Shireen

Hoe belemmerend het kan zijn wanneer je hecht aan status, of wanneer anderen je willen beïnvloeden, merkte ik toen ik Shireen coachte,
een wiskundelerares. Ze is vooral wiskunde gaan studeren omdat haar
moeder dat zo graag wilde. Ze staat inmiddels al een paar jaar voor de
klas, maar vindt het helemaal niet leuk. Als ik haar vraag te fantaseren,
zegt ze dat ze alleen maar weet dat ze meer in de natuur wil zijn. Tot
ik met de wondervraag kom (zie blz. 62) en ontdek dat ze wel degelijk
een stille wens heeft. Ze wil het liefste in de mode werken. Maar op het
moment dat ze serieus werk wil maken van haar diepste wens, ontmoedigt haar moeder haar opnieuw: van wiskundedocent naar werken in
de mode; dat is toch geen stap om trots op te zijn?

De derde beperkende reden wordt gevormd door je levenservaringen. Door alle ervaringen die je opdoet in het leven, verandert je
perceptie. ‘Als die grote stap me toen niet lukte, waarom zou het dan nu wel
kunnen?’ is zo’n gedachte die bij een aangepaste perceptie hoort. Je levenservaringen beperken je fantasie. Je wordt realistisch en praktisch. Daar is ook
helemaal niets mis mee, maar wel als die praktische realiteit je belemmert en
helemaal niet aansluit bij de persoon die je eigenlijk bent.

➼

Brigitte
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Brigitte heeft na haar studie journalistiek een vliegende carrière gemaakt
bij RTL en BNN. Ze floreert, ontwikkelt zich, voelt zich vrij. En toch,
om vage redenen, krijgt ze totaal onverwacht ontslag. Dat is een enorme
klap. Ze kan zich niet vinden in de redenen en piekert zich suf wat er
echt mis is gegaan. Maar het ontslag is een feit. Ze durft niet meer te
solliciteren. Ze heeft nu al 3 jaar haar eigen videobedrijf waarbij ze op
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safe speelt in haar opdrachten. Wanneer ze de ruimte neemt om echt vrij
te fantaseren, herinnert ze zich weer hoe enthousiast ze was tijdens haar
New Yorkse avonturen, ze heeft een prachtige documentaire gemaakt in
die stad. De grote hoeveelheid ideeën die onder de oppervlakte blijken te
smeulen stroomt naar buiten. Brigitte krijgt enorm veel zin in het maken
nieuwe documentaires en gaat nadenken over de concretisering ervan.
Ondanks al deze belemmeringen blijven jouw authentieke wensen in je
zitten, soms ergens diep verborgen. Je intuïtie – ofwel je onbewuste in combinatie met je ervaringen – weet best wat je wilt. Met fantaseren en verbeelden doe je een beroep op dat diepste verlangen.
Verbeelding stelt je in staat te bedenken op wat voor punten je jouw leven
anders zou willen inrichten. En verbeelding kan een ware stuwkracht zijn die
je helpt je leven vorm te geven. Het helpt om wensen concreet te maken in
je hoofd. De volgende stap is je wensen aan andere mensen te vertellen, ze te
uiten. En daarna kom je in actie. Met kleine en grote stappen. Maar eerst is
verbeelding nodig om te weten hoe je precies in actie gaat komen.
Marinus Knoope, oorspronkelijk natuurkundige, nu schrijver en begenadigd spreker, is auteur van onder andere De creatiespiraal. Hij schrijft over
de weg van wens naar werkelijkheid. Hij zegt dat als je zoveel mogelijk een
ideaalbeeld van je toekomst verbeeldt, dat kan werken als een ´selffulfilling
prophecy’. Gelukkig zegt hij er wel bij dat je over dat ideaalbeeld aan anderen
moet vertellen en dat je ook gericht in actie moet komen. Maar als je een
helder beeld hebt van wat je wilt, kun je ook gericht in actie komen.
‘Verbeelden komt vaak op het laatste plan’, zo schrijft Knoope in De Creatiespiraal. ‘We zijn maar aan het werk en druk met van alles. Maar verbeelden
is ook een vorm van arbeid. Verbeelden kost tijd en moeite en het vraagt
geconcentreerde aandacht.’ Hij geeft de tip om een paar aantrekkelijk scenario’s voor je toekomst te schetsen, en ervoor te zorgen dat het verbeelden een
prettige bezigheid is. Zullen we dat dan gelijk maar doen?
Zet bij het verbeelden gerust hoog in. Hoe wil je het allerliefste leven
en werken? Dan ontdek je je échte wensen. We bekijken hoe je die wensen
kunt vertalen naar concrete stappen, en hoe ze geheel of gedeeltelijk realiteit
kunnen worden. Later in het boek ga je er gericht werk van maken (in de
hoofdstukken 6 en 7).
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Wandelopdracht: De wondervraag

Zorg voor tijd en rust, maak ruimte in je agenda en ga naar een
wandelplek. Doe de basiswandeling (blz. 22) en geniet eerst van de natuur om je

De wondervraag helpt je om je verbeelding ten volle te laten spreken.

heen. Kijk om je heen, neem de tijd om je ogen de kost te geven en zie waar je van
geniet. Benoem in je hoofd de positieve oordelen die je geeft aan wat je ziet. Voel
de stappen die je maakt en je ademhaling.

De wondervraag is bedacht door psychotherapeut Insoo Kim Berg. Zij schrijft in
haar boek De praktijk van oplossingen hoe de wondervraag werd geboren uit
wanhoop. Ze was in gesprek met een zeer depressieve vrouw die geen enkele
uitweg meer zag: ‘Ik weet niet of er ook maar iets aan mijn leven gedaan kan
worden.’ Insoo Kim Berg was ontmoedigd en wist ook geen antwoord op zo veel
hopeloosheid. Toen zei de vrouw: ‘alleen als jij een wonder kunt verrichten…’
Daar vroeg Berg op door. ‘Stel, dat het wonder echt gebeurt, wat dan? Hoe
ziet je leven er dan uit?’ De vrouw vertelde een lange lijst met dingen die haar
leven eenvoudiger zouden maken. Ze zou meer energie hebben. Ze zou haar
rol als moeder waarmaken. Ze beschreef wat er zou veranderen tussen haar en
haar man. Hoe haar kinderen zich zouden ontwikkelen. Berg zag hoe de vrouw
opklaarde. Sindsdien startte ze alle trajecten met de wondervraag en schreef
daar uitgebreid over.
Na veel experimenten kwam ze tot onderstaande formulering van de wondervraag. De vraag is uitgegroeid tot een beproefde techniek. Ik merk zelf in mijn
werk ook hoe krachtig de wondervraag is. Mensen krijgen door hun verbeelding
te gebruiken meteen energie en hoop. Een vrije, zelfverzekerde energie die hen
helpt om verborgen wensen naar boven te halen en erin te geloven.

Zo werkt de wondervraag het beste:

➼
➼
➼
➼
➼
➼
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Formuleer je antwoorden in wat je wél wilt, zo gedetailleerd en precies
mogelijk. Als je iets niet meer wilt of wenst, vraag je dan af wat je dan wel
wilt. Dat geeft helderheid, duidelijkheid en energie.
Geef je antwoorden in de tegenwoordige tijd. Zo voel je hoe het is, als die
wensen al werkelijkheid zijn.
Vergeet vooral niet over de kleine dingen te fantaseren. Hoe je ideale werkruimte eruit ziet, of je met de fiets naar je werk gaat, of per auto.
Neem ruim de tijd om de vragen te beantwoorden.
Schrijf je de antwoorden op in je notitieboek of onlinewerkboek.
Let er bij de wondervraag en bij al dit fantaseren en verbeelden op dat het
om jouw authentieke wensen gaat. Wat wil jij?

Het stellen van de wondervraag gaat als volgt in zijn werk:
Je wandelt in deze mooie omgeving. Misschien ga je zo nog even wat drinken. Na
de wandeling ga je naar huis of ergens anders naar toe. Je doet de dingen die je
gepland hebt. Je eet vanavond je avondeten en in de loop van de avond word je
moe en ga je slapen. Het is rustig in huis en je slaapt als een roos. Terwijl je slaapt,
gebeurt het wonder. Het wonder houdt in dat al je problemen in één keer, volledig
zijn opgelost. Maar doordat je sliep, weet je niet dat het wonder gebeurd is. Vanaf
het moment dat je wakker wordt, ben je zorgeloos en zal het gaan zoals jij wilt.

➼

Stap 1

➼

Wat is het eerste waaraan je merkt dat het wonder is gebeurd?

➼

Hoe voel je je als je zo wakker bent geworden?

➼

Wat zijn je gedachtes?

Stel je dit wonder voor. En stel je voor dat je daarna wakker wordt. Wandel
rustig door en realiseer je dat al je problemen zijn opgelost en de beste
toekomst voor je ligt.
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➼

➼

➼

➼

➼
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Hoe denk je nu over jezelf?
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➼

Stap 2

➼

Beschrijf deze heerlijke dag eens verder.
Denk na over wat je zou willen doen als je wist dat je niet kon falen. Wat zijn je concrete bezigheden? Hoe lang ben je ermee bezig?

➼

Wat doe je nog meer?

➼

Wie zijn erbij? Of ben je alleen?

➼

Wat is er zo heerlijk aan om dit te doen? Wat maakt dat het je
energie geeft?

➼

Waar draag je aan bij?

➼

Hoe ziet de ruimte eruit waar je werkt? Beschrijf de omgeving.

Als ik je zou zien, wat zie ik dan dat anders aan je is geworden?
Hoe kan ik zien dat je problemen zijn verdwenen?

Neem de tijd om vanuit deze ontspannen en energieke sfeer verder na te
denken over jouw dag. Ontdek wat voor jou echt belangrijk is.

En hoe ben je dan? Heb je een andere lichaamshouding? Hoe is
je gezichtsuitdrukking?

Je ligt nog steeds in je bed. Wat wil je als eerste doen?
Waar heb je zin in? In bed blijven? Of opstaan?

En hoe ziet je ochtendritueel er dan uit?
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Hoe zit het met je vrije tijd? Hoe vul je deze het allerliefste?
Met wie en hoe?

➼

Stap 3

➼

Wat is de best mogelijke toekomst voor jou? Hoe wil je leven?

Maak het ruimer en beschrijf je ideale leven.

➼

Hoe is je gezondheid? Je uitstraling?

➼

Stap 4
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Bekijk nadat je deze uitgebreide beschrijving hebt gemaakt, wat de drie
meest wezenlijke dingen zijn die je zo tevreden en gelukkig maken als je zo
zou leven. En schrijf ze op.

1
2

➼

Wat doe je het allerliefste?
3

➼
➼
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Stap 5
Maak er een moodboard (collage) of tekening van.

Welke mensen zijn daarbij?
Kijk eens rond en verzamel dingen uit de natuur die jij koppelt aan je
ideale dag en leven. Bijvoorbeeld een bloem of een blad om te drogen, een

➼

Waar speelt het zich af? Hoe ziet de omgeving eruit?

➼

Hoe woon je?

welgevormd takje, een beukennoot of kastanje, afhankelijk van het jaargetijde
(hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is dat je paddenstoelen plukt). Je kunt
ook foto’s maken. Deze symbolen kun je ook op je moodboard plakken. De collage
helpt je er steeds weer aan herinneren wat je echt wilt.
Nu je je ideale dag en authentieke wensen in beeld hebt gebracht, kunnen we verder kijken naar de concrete uitwerking ervan. Er is één belangrijke tip: ga er maar
vanuit dat je je ideale leven zal gaan leven in de toekomst. Soms haken mensen
af omdat ze niet kunnen geloven dat het waar kan worden en verzanden ze weer
in hun oude leven (en gaan ze door met klagen). Of ze haken af omdat het eerder
ook niet lukte. Maar je wensen realiseer je in klein stappen. Dus niet in één keer.
Daarom stellen we de schaalvraag.
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Wandelopdracht: De bomen-schaalvraag en je huidige
werk/leven
De schaalvraag helpt je om inzicht te krijgen in hoe je er nu voor
staat, en vooral in wat er moet gebeuren om jouw authentieke wensen tot waarheid te maken. Hiermee kun je je weg in haalbare stapjes verdelen. Je begint
eenvoudigweg met stap één. Daarmee is de kans op succes groter. Je krijgt meer
overzicht én je krijgt er meer zin in. Het is leuk om op weg te zijn naar je doelen!
Met de schaalvraag ontdek je hoe ver je nu al bent met de realisering van je doelen, en welke stappen je nog kunt zetten.
Je kunt de schaalvraag direct aansluitend stellen op de wondervraag, maar
je kunt het ook in een volgende wandeling doen.
Je kunt de schaalvraag alleen aan jezelf stellen, maar het kan helpen als je
je de vraag samen met een vertrouwd iemand doet. Deze kan de vragen aan
je stellen en aantekeningen maken.

➼
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Stap 2
Zet letterlijk een stap naar voren.

Wat is er anders op de ‘5’-positie in vergelijking met de ‘4’? Waaraan merk je dat
je van een ‘4’ naar een ‘5’ bent gegaan? Wat zou voor jou het eerste signaal zijn?
Zou je dan bijvoorbeeld met meer energie opstaan? Zou je minder moe worden
van je werk, en waardoor? Zou je wellicht zelfs een vrolijker mens zijn? Wat is er
anders in jouw leven als je op die 5 bent beland, iets dat je vrolijker en minder
moe maakt?

➼
➼

Hoe gaat de bomenschaalvraag in zijn werk?
Kies twee bomen in het bos die ongeveer 10 meter uit elkaar staan. Eén boom
hoort bij je wonderdag en scoor je met een 10, op een schaal van 0-10. De andere
boom staat voor de afwezigheid van alle dingen die je wenst en scoor je met een 0.
Waar, op welk cijfer, zit je nu met de situatie in je huidige werk en leven? Loop letterlijk naar dat cijfer.
Let op: elk cijfer is goed. Je hoeft jezelf niks kwalijk te nemen als je nu bijvoorbeeld op een 2 of een 4 zit. Het gaat erom welke kleine stappen je kunt maken om
steeds verder omhoog te komen.

➼

Stap 1
Onderzoek wat maakt dat je ‘al’ op dit cijfer zit en niet lager.

➼

Stap 3
Wat is er voor nodig om een cijfer hoger te komen?

Wat is het eerste kleine stapje dat je kunt zetten om iets hoger te komen? Een
gesprek met iemand? Iemand in die ene organisatie spreken? Iemand spreken die
de baan heeft die jou leuk lijkt? Naar een open dag gaan? Tijd nemen voor jezelf?
Sporten? Meer wandelen? Marij, bijvoorbeeld, voelde weer iets van haar vrolijkheid van vroeger terugkomen en besloot haar kleurrijke kleren weer eens uit de
kast te halen en haar werkplek anders in te delen – met een opgeruimd bureau,
en een paar mooie planten om zich heen. Ze nam ook tijd om thuis een dvd’tje te
kijken. Dat lijken kleine dingen, maar ze voelde zich wel meteen nóg vrolijker en –
door haar nieuwe look – ook assertiever.

Met andere woorden: kijk eens richting de 0-boom en bedenk wat al in die
(bijvoorbeeld) ‘4’ zit? Hoe is het je gelukt daar te komen? Wat heeft je werk al in
zich dat het geen 0 is? En wat heb je zelf al allemaal in huis aan talent, contacten,
houding, motivatie en ondersteuning waardoor je al op een 4 staat?
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Soms weten mensen niet welke kleine stappen ze kunnen zetten. Misschien gebeurt jou dat nu ook. Maar als je ervan uitgaat dat iets in jou wel een
kleine stap weet te maken, dan komt er meer naar boven. Vaak is het vooral een
kwestie van durf. Als je toegeeft dat je weet wat er anders kan, heeft dat namelijk
consequenties.
Als je denkt dat je het helemaal niet weet, kun je toch beginnen met de allerkleinste dingen, of met een enkel detail dat anders kan. Misschien besluit je om tijdens
je pauze een wandeling te maken of vraag je hulp bij een vervelende klus. Of: wie
weet neem je een dag vrij zodat je tijd kunt stoppen in je toekomstplannen. Je
ideale dag of werk verwezenlijken hoef je natuurlijk niet even in een paar weken te
doen. Daar kan meer tijd voor nodig zijn. En soms lukt het niet zo gemakkelijk, en
krijg je te maken met tegenslagen. Ga dan vooral niet zitten simmen.

Sara
Sara
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Neem Sara. Ze werkt bij een softwarebedrijf in een HR-functie. Ze
maakt onder andere elke maand de financiële rapportages voor het management. Met ongelooflijk veel tegenzin. Ze houdt namelijk helemaal
niet van cijfers. Wanneer ik met haar wandel en haar de wondervraag
stel, ontvouwt zich voorzichtig een beeld van werken met honden. Ze
is haar levenlang al dol op honden. Op haar ideale dag helpt ze klanten
met honden met gedragsproblemen en geeft ze gedragstrainingen en
puppycursussen. Ze durft haar wensen haast niet waar te laten zijn.
Toch brandt het verlangen en gaat ze ermee aan de slag.
Op de schaalvraag zit ze op een 5. Ze heeft eerder vrijwilligerswerk gedaan
met honden en daarin heeft ze gemerkt dat ze nooit bang is. Zelfs een
vervaarlijk agressieve hond wist ze tot bedaren te brengen. ‘Als je naar een
6 gaat, wat is er dan anders?’ ‘Dan heb ik weer gepraat met de man bij wie
ik eerder werkte. Ik vraag aan hem wat een goede volgende stap kan zijn.’
Sara gaat vol goede moed aan de slag. Ze belt de man gedurende 3 weken wel 5 keer. Ze zou worden teruggebeld, maar dat gebeurt niet. Sara
informeert waar ze een cursus kan volgen om hondentrainer te worden.
Maar de opleidingen zijn allemaal ver weg van haar woonplaats. En
haar partner wil geen hond. Dat wist ze al. En ze moet wel een hond
hebben, wil ze de opleiding tot trainer kunnen volgen.
Natuurlijk kan Sara nu een potje gaan zitten balen, en dat heeft ze ook
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gedaan. Maar toch raapt ze de moed bij elkaar en informeert verder.
Ze weet waar haar 6 voor staat en ze wil de 6 halen. Na lang zoeken op
internet en na een gesprek met de plaatselijke hondentrimmer vindt ze
uiteindelijk een nieuwe opleiding, die nog verder weg is, in België.
Ondertussen verdiept ze zich in hondenboeken en wordt ze steeds
enthousiaster. Met haar enthousiasme stijgt ze al op de schaalvraag.
Ze zegt: ‘ik weet nog niet hoe, maar dit gaat gewoon lukken’. Ze praat
met de directeur van deze opleiding en ze is er helemaal weg van. Ze
schrijft zich in en besluit de lange reistijd voor lief te nemen. Het idee
was dat ze een leenhond zou regelen. Maar haar man is zo onder de
indruk van haar plezier en geluk dat hij overstag gaat. Samen zoeken ze
een hond uit die past bij hun gezinssituatie. Sara is gelukkig. Voor haar
gevoel zit ze op een 10. Ze studeert hard. ’s Avonds na werktijd duikt
ze in de boeken. Deze stap geeft haar zo veel zelfvertrouwen dat ze haar
onvrede over de financiële rapportages bespreekt met haar manager. Er
komt een nieuwe vacature (die stond al in de planning) en de nieuwe
medewerker mag ze inwerken in de door haar verafschuwde taak.
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Stap 4
Loop nu naar de 10 en beleef hoe het daar is.

Hoe is het leven op een 10?
Hoe voel je je hier?
Hoe loop je?
Hoe is je uitstraling?
Neem je tijd om je echt voor te stellen hoe het is op een 10.
Kun je al iets van het leven op een 10 meenemen in je huidige leven? Waar kun je
al een start mee maken?
Pak je notitieboek of onlinewerkboek erbij, zoek een plek op en schrijf je antwoorden op. Misschien heeft je vertrouweling(e) het voor je opgeschreven. Dan kun je
gelijk door naar de laatste stap van deze oefening.
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Stap 5
Bespreek je wensen, en de uitkomst van de schaalvraag met
een vertrouwd iemand die optimistisch en ondersteunend is.

Praat met mensen die positief staan tegenover je ideeën. Dus nog even niet met
je bezorgde partner, maar wel met een vriend of vriendin. Of zoek een netwerk op
(bijvoorbeeld via LinkedIn) met mensen uit het vakgebied. Als je met hen praat,
krijg je niet alleen heldere en realistische feedback maar vaak ook enthousiasme
of tips waarmee je verder komt.
Stel hen de vraag wat ze denken over je wensen. Wat zien zij dat jij in huis hebt om
de eerste stappen te zetten waardoor je wens in vervulling kan gaan? Vraag hen
hoe zij je verder kunnen ondersteunen in het realiseren van je wens. Welke ideeën
hebben zij? Waak ervoor dat je gaat praten over wat er allemaal niet kan en wat je
allemaal niet hebt.

Aan het einde van dit hoofdstuk wil ik je nog een tip meegeven die je kan
helpen bij het zetten van de eerste, concrete stappen. Van een grote wens kun
je eerst ook een kleinere maken. Ik coachte organisatieadviseur Ronald die
bij de wondervraag helemaal voor zich zag hoe hij een trainingsprogramma
voor jonge managers opzette. Hij wilde met ze naar Azië vliegen, om ze daar
aan het werk te zetten in een rozenkwekerij, waar hij goede contacten had en
zelf ook had gewerkt. Daar konden ze dingen leren als kostenbesparend werken en improviseren onder moeilijke omstandigheden. Maar omdat Ronald
dacht dat zo’n trainingsprogramma nu nog even een stap te ver was, deed hij
eerst iets anders. Hij vertaalde het naar een training in Nederland: leidinggeven voor jonge mensen.
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En hoe ging het verder met Simon (zijn voorbeeld vind je in het begin
van dit hoofdstuk)? In de weken na onze eerste wandeling bezocht
hij verschillende studierichtingen op universiteiten. Hij sprak met
docenten en studenten. En toen stond zijn besluit vast: hij wilde weer
studeren: psychologie. Van dat idee werd hij echt blij. Hij koos voor
de studie sociale psychologie en media psychologie in Twente. Er
waren veel belemmeringen: hij woonde in Rotterdam en moest dus
verhuizen naar Twente, want hij wilde al zijn aandacht geven aan deze
pittige studie, en voltijds studeren. Hij kwam tot de conclusie dat dit
financieel haalbaar was door een goedkope kamer te nemen en heel
zuinig te leven.
Dit inzicht en zijn grote wens maakten het helder waar het hem om
ging. Aan het eind van de tweede wandeling wist hij het zeker: ik
neem ontslag! De volgende dag mailde hij me dat hij dat al gedaan
had en dat hij zich geweldig voelde. ‘Voor het eerst in jaren voel
ik me opgelucht en zeker van mijn beslissing.’ Twee maanden later
startte hij met een bijvak onderzoeksmethoden en data-analyse.
Daarna startte hij met zijn premaster psychologie. Een paar maanden
daarna mailde hij me: ‘Wat is het leuk! Ik voel me thuis binnen deze
studie. Er komen zoveel interessante dingen op me af. Ik geniet van
alle mogelijkheden en kansen. Ik moet wel wennen aan de mensen
en mentaliteit in Twente, maar dat neem ik voor lief.’ Wat fantaseren
niet teweeg kan brengen!

Misschien heb jij ook een mooi, wild verlangen, dat je stap voor stap gaat
realiseren? Het hoeft niet zo te zijn dat het op korte termijn helemaal gerealiseerd is. Het helpt wel als je voor ogen houdt wat je grootste wens is.
Vaak geven wensen voor de toekomst hoop en dat maakt dat je in actie komt
om stappen te zetten. Maar het kan ook zijn dat je het (tijdelijk) niet ziet
zitten. In het volgende hoofdstuk kijk je wat je kunt doen als de moed je in
de schoenen zinkt.
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Voorbereidende thuisopdracht: Vraag anderen naar jouw
talenten.
In hoofdstuk 5 zie je waar jouw authentieke wensen aansluiten bij je talenten. Je ontdekt wat je talenten zijn en hoe je die optimaal kunt inzetten. Daarvoor is de Talenten360°scan een mooie en zinvolle opdracht. Om alvast vooruit te
lopen op hoofdstuk 5 over talenten wil ik je nu vragen om de Talenten360°scan
uit te zetten. Vraag anderen wat zij als jouw talenten zien, en hoe zij denken dat je
goed uit de verf komt.
We gaan dus hulptroepen inschakelen. Hoogleraar psychologie Roos Vonk heeft
het als volgt verwoord: ‘Om tot werkelijke zelfkennis te komen heb je er meer aan
je feitelijke gedrag te bekijken, vanuit het perspectief van een buitenstaander.’ Veel
mensen leggen hun tekortkomingen onder een vergrootglas en nemen talenten als
vanzelfsprekend aan. Andersom gebeurt het ook; sommige mensen hebben juist
weer een té rooskleurig beeld van zichzelf. In geen van beide gevallen is het beeld
realistisch.
Vraag het buitenstaanders en je zelfkennis neemt dus toe. Kies een gevarieerd
palet van mensen om je heen: vrienden, vriendinnen, broers en zussen, ouders,
(ex-)collega’s, docenten, je manager, je directeur of klanten. Kies ongeveer drie
mensen uit je privéleven en drie mensen uit je werkende leven. Dat kan ook van je
vorige baan zijn.

➼
➼
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Wat is mijn grootste belemmering om mijn talenten vorm te geven in het
leukste werk?
Wat is hiervoor, volgens jou, de beste oplossing?

Je vindt de vragen ook in het onlinewerkboek.

Met één van de mensen die de vragen uit de Talenten360°scan beantwoorden,
maak je binnenkort een wandeling om er uitgebreider over te praten. Denk dus na
met wie van deze zes personen je het liefst uitgebreid over je talenten wilt praten,
nodig hem of haar uit voor een wandeling en leg meteen een datum en tijdstip
vast.
In het volgende hoofdstuk kijken we hoe je kunt omgaan met je kritische gedachten. Want als je de smaak te pakken hebt en ontdekt waar je plezier van krijgt
en uitkijkt naar een heerlijke toekomst, komt je innerlijke kritische stem soms
opzetten. Die stem die zegt ‘dat kan helemaal niet!’. Als je weet om te gaan met die
kritische stem, lukt het je om het energieke gevoel vast te houden en om onbekommerd van de flow te genieten en te bouwen aan je nieuwe toekomst.

Stuur ze een mail met het verzoek de volgende vragen over jou te beantwoorden:
Wat zijn volgens jou mijn belangrijkste drie talenten? Welke concrete
voorbeelden heb je en welk gedrag zag je bij me, waaruit blijkt dat ik die
talenten heb?
Wat heb ik nodig om het beste uit de verf te komen in mijn werk? Wanneer
werk ik met plezier en lever ik de beste prestaties?
Welk werk of welke werkzaamheden passen volgens jou het beste bij mij?
Wat zie je me met plezier doen?
Waar word ik gelukkig van in werk en leven, denk je?

➼
➼
➼
➼
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Met je gevoel en verstand in de clinch. En dan?
Willem (40) werkt al negen jaar met succes als psycholoog/trainer bij verschillende trainingsbureaus. Hij heeft een grote workload, veel verantwoordelijkheden
en kan het werk goed aan, maar hij verveelt zich en is snel geïrriteerd. Hij laat
steeds vaker steken vallen en dat ergert hem nog meer. ‘Ik voel me ontzettend moe,
en breng het niet meer op om wéér een tweedaagse training te geven in een hotel
in Zandvoort of Eindhoven. Ik pieker me suf hoe ik hier nu uit kom.’ Willem is
zijn drive kwijt. Hij wil iets anders, maar wat? Hij wil ook veel geld verdienen
en ontleent eigenwaarde aan de seniore rol die hij binnen het bureau verwierf.
Gevoel en ‘moeten’ liggen met elkaar in de clinch.
In de eerste wandeling draai ik het om en vraag hem wat er zou gebeuren als hij piekerloos en zorgeloos zou leven en werken? Willem vertelt me dat hij dan vol energie
is. Hij schetst zijn idealen: hij zou werken in een lichte ruimte, met jonge mensen.
De interactie met het jonge volk inspireert hem. Hij heeft een enorme passie om ze
anders, bewuster te laten kijken naar hun gedachten en gevoelens. Ik moedig hem
aan om door te fantaseren, maar Willem laat zich ontmoedigen door zijn ‘ratio’.
‘Wie zit er nou te wachten op iemand die jonge mensen bewuster wil leren kijken?
En met zulk vaag omlijnd werk kan ik toch nooit mijn brood verdienen?’
We onderzoeken Willems talenten en ontdekken hoe hij heel precies en analytisch observeert. Hij is enorm gemotiveerd om mensen te prikkelen het beste uit
zichzelf te halen. Hij is creatief en flexibel, en in staat verschillende manieren
te bedenken om zijn ideeën en kennis over te dragen. Een baan als docent zou
goed aansluiten bij zijn verlangens naar diepgang in materie, naar langduriger
contact met een jongere doelgroep, en bij zijn talenten.
Als huiswerksuggestie loopt Willem mee met een docent op een opleiding voor
maatschappelijk werk. Onverwacht doet hij een stukje mee en geeft les. Hij vindt
het zeker inspirerend en leuk. De studenten zijn geboeid maar kritisch. En wat
opvallend is: als hij fouten maakt, laat hij dit gemakkelijk van zich af glijden.
We constateren iets heel belangrijks: de piekerstand waar Willem zo veel last van
heeft, staat volledig uit als hij lesgeeft. Dat verbaast hem ook. Zou het docentschap iets voor hem zijn? Maar dan gaat Willems ratio in werking: met doceren
kun je geen droge boterham verdienen en het heeft geen status. Maar tegelijkertijd
dringt ook het besef bij hem door: als ik lesgeef aan deze jonge kritische mensen,
dan voel ik me goed, zeker van mijzelf en geïnspireerd!
Willem spreekt nog een docent en hij mag een deel van de les voorbereiden. In zijn
les merkt hij dat hij zich nooit hoeft te forceren. Hij laat mensen bewust kijken
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naar hun eigen gedrag en gevoelens: precies wat hij wenst. Het moet nog een beetje
bezinken maar hij wordt enthousiaster. Willem besluit zijn gevoel te volgen: dit is
wat hij écht wil. En kan! Zijn besluit om docent te worden staat vast.
Willem zat vast tussen ratio en gevoel: ik moet geld verdienen, ik moet status
hebben, ik moet me optimaal ontplooien binnen dit bedrijf. Dat is prima als het
matcht met wat je wilt en kunt. Maar wanneer het niet klopt en je je gevoelens negeert raak je je motivatie kwijt. Er ontstaat een vicieuze cirkel die pas te
doorbreken is als je weer in contact komt met je gevoel. Aan het eind van het
traject zegt Willem: ‘Ik voel me gelukkig dat ik deze weg insla; ik ben creatief en
draag wezenlijk bij aan de ontwikkeling van mensen. Dat geeft me een enorm
rijk gevoel!’

e te voegen
Tips om gevoel to
aan je ratio
Het is van groot belang dat je niet alleen naar je verstand luistert, maar ook
naar je intuïtie.

➼

Sta jezelf toe uitgebreid te fantaseren. Vooral voor plichtsgetrouwe, verantwoordelijke mensen is dit belangrijk. Wat wil je nou echt, hoe ziet jouw
ideale werk eruit als er géén obstakels zijn? Wat geeft jou energie, waar
word je blij van en wat gaat jou met gemak af, zonder dat je twijfelt aan
jezelf?

➼

Ga wandelen of fietsen. Als je een belangrijke beslissing wilt nemen en
je komt maar niet dichter bij je gevoel en verlangens, dan kan fietsen,
wandelen of met toewijding en aandacht koken of een klusje in huis doen,
je uit de gedachtestroom halen. Daarna kun je gemakkelijker je gedachten
ordenen.

➼

Lees Intuïtie van Malcolm Gladwell en Het slimme onbewuste van Ap
Dijksterhuis. Beide auteurs zeggen dat we zoveel informatie te verwerken
krijgen dat we op basis daarvan geen besluiten kunnen nemen. We moeten
het hebben van onze onbewuste besluiten. Leuk geschreven boeken met
veel voorbeelden.
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