
DOORBREEK de “EIGENLIJK-ZOU-
IK-DAT-MOETEN” frustratie 

Stop uitstellen en ervaar direct de positieve 
persoonlijke en zakelijke effecten. 
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Copyright:	The	Pink	Walnut	|	Elsbeth	van	Lienden	
Uitgave:	versie	1.1.	april	2020	

Niets	uit	dit	essay	mag	gekopieerd	worden	voor	eigen	gebruik.	Wil	je	wel	aan	delen	
refereren,	vermeld	dan	de	bron	erbij.		
Je	bent	en	kunt	beter	dan	simpelweg	kopiëren	wat	anderen	maken!	
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“THOSE WHO CANNOT CHANGE 

THEIR MINDS CANNOT CHANGE 

ANYTHING.” 

gEORGE BERNARD SHAW 
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INTRODUCTIE	

Aan	wie	ik	het	ook	vraag,	iedereen	kan	voorbeelden	van	situaPes	aandragen	
waarover	later	werd	dacht:	ja,	eigenlijk	had	ik	dat	moeten	zeggen,	doen,	

opzeRen,	laten,	starten,	vertellen,	opbouwen…		

Hier	achteraan	volgt	in	100%	van	de	gevallen	een	van	de	volgende	reacPes:	
- en	ik	heb	het	niet	gedaan	
- en	ik	heb	het	geprobeerd	maar	het	is	niet	gelukt	
- maar	dat	kan	ik	niet	omdat…..	
- maar	dat	doe	ik	later	omdat…..	
- dat	is	nu	niet	meer	gepast,	de	volgende	keer…	

Dit	kost	je	Pjd,	energie,	geld,	levensvreugde	en	gezonde	relaPes.	

Dat	kan	en	mag	anders,	in	het	bijzonder	bij	ondernemers	en	leiders	zoals	jij!	Jij	
hebt	een	impact	op	de	samenleving	met	je	business!	Als	jij	leert	hoe	dit	

onwerkbare	gedrag	om	te	turnen,	ga	jij	ook	andere	hiervan	opmerkzaam	
maken	en	kan	een	geweldig	ripple	effect	ontstaan.	Laten	we	klein	beginnen,	

gewoon	bij	jouzelf!	

Ben	jij	er	aan	toe	om	iets	dat	belangrijk	voor	je	is	in	business	of	de	organisaPe	

waarvan	je	tot	nu	toe	zegt	‘dat	zou	ik	eigenlijk…’	nu	wél	daadwerkelijk	te	
realiseren,	lees	dan	verder.		

Dit	essay	zal	je	helpen	te	begrijpen	waarom	je	het	tot	nu	toe	niet	deed	en	wat	
je	eraan	kunt	doen	om	daarin	verandering	te	brengen.	

Enjoy!	

Elsbeth van Lienden 
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UITSTELGEDRAG	

Je	wilt	allereerst	weten	dat	je	je	in	goed	gezelschap	bevindt.	95%	van	de	
Nederlands	stelt	uit.	Want	uitstelgedrag	is	waar	het	hier	grotendeels	om	draait.	

En	in	dit	essay	gaat	het	met	name	om	de	zaKen	die	je	uitstelt	waarvan	je	weet	
dat	ze	een	impact	maken	op	je	leven	of	business.	Soms	is	dit	uitstelgedrag	al	
zo	met	jezelf	verbonden,	dat	je	het	niet	eens	meer	in	de	gaten	hebt…	En	soms	

is	uitstelgedrag	gewoon	heel	logisch	omdat	je	denkt	iets	te	willen	maar	wat	je	
werkelijk	helemaal	niet	echt	wilt.		

Ik	deel	een	aantal	definiPes	van	onderzoekers	naar	uitstelgedrag:	

Joseph	R.	Ferrari	(DePaul	University	Chigago):	
Doelbewust	en	frequent	het	beginnen	aan	of	het	voltooien	van	een	taak	

uitstellen	tot	je	subjecPef	ongemak	ervaart,	zoals	angst	of	spijt.	

Siegried	DewiRe	(KU	Leuven):	

De	beslissing	om	iets	uit	te	stellen	in	het	volle	besef	dat	je	daarmee	je	kans	op	
succes	vermindert.	

Joel	Anderson	(Universiteit	Utrecht):	
Er	op	irraPonele	gronden	niet	of	niet	Pjdig	in	slag	iets	te	doen	wat	je	hebt	

gepland	en/of	dat	moet	gebeuren,	waardoor	je	jezelf	negaPef	gaat	beoordelen.	

Je	ziet	hieraan	dat	uitstellen	impact	heei	op	jou	als	persoon:	
- je	krijgt	een	negaPever	zeljeeld	
- vertrouwen	in	eigen	kunnen	wordt	ondermijnd	
- je	gelooi	irraPonele	gedachten	nog	meer	
- je	krijgt	spijt	
- het	vermindert	het	succes	waarvan	je	weet	dat	het	mogelijk	was	
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- door	het	idee	te	hebben	dat	je	zaken	uitstelt	die	in	de	werkelijkheid	niet	echt	
belangrijk	voor	je	zijn,	wordt	het	brein	gevoed	met	negaPeve	ervaringen	

Redenen	genoeg	dus	om	zodra	je	de	gedachte	‘eigenlijk	zou	ik…’	in	je	opkomt,	

juist	direct	in	acPe	te	komen	óf	weg	te	leggen	omdat	het	niet	een	echte	
noodzaak	is.	En	toch	lukt	ons	dat	maar	moeilijk.	Dat	komt	door	ons	brein.	

Ons	brein	is	goed	in	staat	om	uitstelgedrag	te	vergoelijken	en	het	is	in	staat	de	
meest	briljante	en	zeer	geloofwaardige	gedachten	te	produceren	om	

uitstelgedrag	goed	te	praten.	Het	is	onder	andere	deze	kennis	die	een	wereld	
van	verschil	voor	je	zal	gaan	maken!	
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HET	UITGANGSPUNT	

Ondernemers	en	leiders	moeten	in	staat	zijn	om	door	te	pakken	op	drie	
belangrijke	gebieden	waarin	zij	gedachten	ervaren	ala	‘dat	zou	ik	eigenlijk	

moeten	doen’	en	dat	zijn	in	willekeurige	volgorde:	

1. bedrijfsgroei	

2. communicaPe	
3. persoonlijke	groei	

Op	deze	gebieden	doorpakken	heei	posiPeve	gevolgen	voor	henzelf,	
medewerkers,	opdrachtgevers,	partner	en	gezinsleden,	teamleden,	afnemers,	

etc,	kortom:	een	breed	scala	van	mensen	profiteert	ervan	als	ondernemers	en	
leiders	leren	doorpakken.	Andersom	geldt	ook:	pak	je	niet	door,	dan	ontneem	

je	jezelf	en	anderen	posiPeve	ervaringen!	

Doorpakken	is	mogelijk	zodra	je	inzicht	krijgt	in:	

1. eigen	patronen	
2. wat	je	werkelijk	wenst	

3. taalgebruik	
4. en	prakPsche	handvaRen	aangereikt	krijgt	om	‘dat	wat	ik	eigenlijk	zou	

moeten	doen’	nu	daadwerkelijk	simpelweg	te	doen.	

In	de	volgende	hoofdstukken	lees	je	hierover	meer.	Eerst	kort	de	uitleg	rondom	
de	drie	gebieden	waarin	je	in	staat	wilt	zijn	door	te	pakken.	
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BEDRIJFSGROEI	

SPlstand	is	achteruitgang	en	de	ondernemers	die	vandaag	roepen	dat	het	best	

goed	gaat	en	er	geen	reden	is	voor	groei	bevinden	zich	in	de	gevarenzone.	Het	
voorbeeld	van	Nokia	is	veelzeggend.		

Als	ondernemer,	maar	ook	als	CEO	van	een	organisaPe,	heb	je	de	taak	de	winst	
te	verhogen.	Alleen	zo	zorg	je	goed	voor	jezelf	en	de	medewerkers.	Alleen	zo	

maak	je	meer	mogelijk	voor	anderen	want	de	winst	is	voor	velerlei	doeleinden	
aan	te	wenden!	Ben	jij	terughoudend	in	het	doen	van	de	acPes	die	bijdragen	

aan	de	groei	van	jouw	bedrijf,	dan	gaat	dit	alPjd	ten	koste	van	de	winst.	En	dus	
ten	koste	van	de	mogelijkheid	impact	te	maken	op	de	samenleving.	
Bedrijfsgroei	kan	op	vele	manier	bekeken	worden,	van	nieuwe	diensten	of	

producten	tot	het	meer	samenhangend	maken	van	het	aanbod	-funnels-	
waardoor	relaPef	eenvoudig	meer	winst	gemaakt	kan	worden,	het	

kostenplaatje	te	onderzoeken	of	medewerkers	anders	in	te	zeRen.	Zo	wat	
voorbeelden.	

Bedrijfsgroei	hangt	trouwens	vaak	nauw	samen	met	de	persoonlijke	
groeibereidheid	van	de	ondernemer,	waar	ik	zo	op	terugkom.	

COMMUNICATIE	

Zovelen	met	jou	vinden	het	lasPg	een	bepaalde	boodschap	te	moeten	brengen	

of	een	boodschap	goed	over	te	brengen.	Een	verkeerde	werkwijze,	een	ontslag,	
een	verlofaanvraag,	te	laat	komen,	inefficiënte	projectvergaderingen	en	een	
heel	belangrijke:	duidelijke	afspraken	maken.	Vragen	om	wat	je	wilt	of	

verduidelijking,	ga	zo	maar	door,	ik	zie	ze	allemaal	voorbij	komen	in	mijn	werk.	
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Mensen	zijn	nu	eenmaal	pleasers,	we	willen	aardig	gevonden	worden	en	erbij	
horen.	Inmiddels	denken	veel	mensen	dat	zeggen	wat	er	gezegd	moet	worden	
hierin	niet	past.	Omdat	dit	niet	vriendelijk	overkomt.	Omdat	we	niet	weten	hoe	

de	ander	gaat	reageren.	Omdat	wat	we	zeggen	negaPeve	gevolgen	voor	onze	
status	of	carrière	heei.		

Feitelijk	creëren	we	heel	veel	problemen	door	onjuiste	communicaPe;	toch	
gaan	we	niet	terug	naar	de	communicaPe.	We	gaan	oplossingen	verzinnen	voor	

problemen	die	er	niet	waren	geweest	als	de	communicaPe	beter	was.	Die	
oplossingen	werken	niet:	A.	omdat	er	niet	echt	een	probleem	was	en	B.	de	

oplossingen	met	dezelfde	wijze	van	communiceren	worden	doorgevoerd	wat	
weer	nieuwe	problemen	met	zich	meebrengt.	

Je	zou	het	ook	anders	kunnen	zeggen:	terughoudendheid	in	zeggen	wat	er	
gezegd	moet	worden,	komt	ziekteverzuim,	verminderde	producPviteit,	slechte	

onderlinge	communicaPe,	persoonlijke	stress	en	een	negaPeve	bedrijfscultuur	
ten	goede.	Niet	aantrekkelijk!	

PERSOONLIJKE	GROEI	

Je	weet	niet	wat	je	niet	weet	en	je	weet	ook	niet	of	jij	jezelf	wel	de	juiste	

vragen	stelt	als	het	gaat	om	jouw	persoonlijke	groei	of	dat	wat	je	niet	weet.	

De	organisaPe	is	alPjd	een	afspiegeling	van	de	ondernemer	of	de	leider.	Al-Pjd.	
Des	te	belangrijker	voor	leiders	en	ondernemers	om	jezelf	steeds	weer	
opnieuw	uit	te	vinden.	Het	bliji	alPjd	frappant	te	zien	hoe	de	leider	overtuigd	

is	van	zijn	of	haar	eigen	kunnen	terwijl	de	feedback	van	de	organisaPe	toch	
echt	iets	anders	weergeei.	Dit	horen	is	niet	persé	comfortabel	maar	wil	je	wél	

zien	als	leider.	Die	persoonlijke	groei	leidt	namelijk	tot	bedrijfsgroei.		
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Daarbij	is	het	zo	dat	je	vaak	een	best	eenzaam	bestaan	leidt.	Je	bent	‘de	top’	op	
de	zaak,	de	‘hot-shot’	die	het	goed	voor	mekaar	heei	onder	vrienden	of	de	
‘eigenzinnige	en	gedreven’	ZZP-er	met	weinig	gelijkgestemden	om	je	heen.	Wie	

daagt	jou	uit?	Wie	laat	je	een	nieuwe	werkelijkheid	zien?	

Het	is	mijn	ervaring	dat	zelfs	de	ondernemer	die	zegt	niets	te	bespreken	te	

hebben	in	een	coach	call	alPjd	ophangt	met	een	nieuw	inzicht	dat	verschil	
maakt	in	business	of	privé.	We	zien	het	gewoon	zelf	niet.	En	dat	is	logisch	en	
zeer	menselijk.	
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INZICHT	EN	ACTIE	ZIJN	KEY	

Als	jij	met	alle	opgedane	kennis	in	acPe	was	gekomen,	stond	je	nu	op	een	heel	
andere	plek.	Kennis	is	macht	wordt	wel	gezegd.	En	ten	dele	klopt	dat.	Maar	nog	

machPger	is	het	om	wat	met	die	kennis	te	gaan	doen.	

Vergelijk	het	met	een	dag	inspiraPe	opdoen	bij	allerlei	bekende	sprekers	op	een	

groot	podium.	Je	gaat	geïnspireerd	naar	huis	maar	de	volgende	dag	kom	je	
weer	terug	in	de	realiteit.	Dat	wat	je	hoorde	is	naar	de	achtergrond	verdreven	

en	in	no	Pme	is	het	weg.	Je	gaat	er	misschien	naar	toe	met	het	idee	kennis	op	
te	doen	om	mee	te	gaan	handelen,	maar	meestal	draait	het	uit	op	een	soort	
avond	Nexlix	maar	dan	buiten	de	deur.		

Inzicht	en	acPe	verpleRert	kennis.	Want	inzicht	maakt	dat	je	ziet	wat	je	nog	

niet	zag	en	vanuit	daar	kan	je	niet	anders	dan	anders	handelen.	Als	het	
belangrijk	genoeg	is	voor	je	natuurlijk…	

Okay,	laten	we	even	een	stapje	terug	doen	naar	‘ja,	dat	zou	ik	eigenlijk	
moeten….’.	

Het	niet	doorzeRen	van	wat	je	weet	dat	belangrijk	voor	jou	of	de	situaPe	is,	
heei	alPjd	te	maken	met	angst	(ook	al	voel	je	je	niet	bang).	Bewust	of	

onbewust.	En	het	is	dus	een	goede	vraag	om	jezelf	te	stellen	op	het	moment	
dat	je	‘een	eigenlijk	zou	ik’	moment	ervaart.	Wat	stopt	mij?	Wat	wil	ik	uit	de	

weg	gaan?	

Deze	angst	komt	voort	uit	ons	brein.	Mensen	zijn	kuddedieren,	we	willen	erbij	

horen,	aardig	gevonden	worden.	Dat,	plus	we	zijn	nu	eenmaal	zoals	we	zijn	en	
dat	willen	we	zo	houden.	Misschien	wil	‘jij’	dat	niet,	maar	dan	is	er	op	een	

dieper	level	in	jou,	in	elk	mens,	iets	dat	je	wel	houdt	waar	je	nu	bent.		
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Ons	repPelenbrein	en	onbewust	ingesleten	patronen	doen	hun	werk	effecPef.		

Het	oudste	deel	van	het	brein	dat	zich,	naast	ervoor	te	zorgen	dat	we	in	leven	
blijven	in	noodsituaPes,	nog	een	taak	heei	toebedacht:	het	beschermen	wie	

we	denken	te	zijn.		

Wie	we	denken	te	zijn.	Want	je	gedachten	creeëren	de	realiteit	en	dus	hebben	
we	onszelf	bedacht.	Gedachten	zijn	niet	persé	waar	dus	kun	je	jezelf	opnieuw	
uitvinden,	opnieuw	bedenken.		

Het	maakt	dat	repPelenbrein	niet	uit	of	je	onder	de	brug	slaapt	en	zwerver	

‘bent’	of	een	rijke	sjeik	in	het	Midden-Oosten	en	uit	goudgerande	glazen	drinkt.	
Een	idenPteit	is	een	idenPteit	en	daar	wijken	me	marginaal	vanaf	(zowel	naar	
boven	als	naar	onderen).		

Daarbij	hebben	wij	ingesleten	patronen	die	bij	ons	zijn	binnen	gekomen	dankzij	

onze	(voor)ouders,	en	alle	belangrijke	mensen	in	de	leeiijd	tussen	onze	0	en	7	
jaar,	de	Pjd	waarin	we	niet	in	staat	zijn	input	te	filteren	en	het	allemaal	zo	
binnenkomt	en	nestelt.	En	natuurlijk	dat	wat	we	verder	meemaken	in	ons	

leven,	waarop	we	onbewust	of	bewust	besluiten:	dit	wil	ik	niet	nog	een	keer	
meemaken.	

Deze	twee	liggen	aan	de	basis	om	te	snappen	waardoor	gedrag	veranderen	en	
uitstelgedrag	stoppen	tot	nu	toe	niet	makkelijk	was	en	dus	ook	aan	de	basis	

van	een	andere	realiteit	hierin.	

Laten	we	kijken	naar	inzichten	op	de	volgende	drie	gebieden	die	een	must	zijn	
om	aan	te	pakken	bij	het	stoppen	van	uitstelgedrag:	

1. eigen	patronen	

2. wat	je	werkelijk	wenst	
3. taalgebruik	
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1.	EIGEN	PATRONEN	

In	de	afgelopen	jaren	heb	ik	veel	kennis	opgedaan	rondom	Straight-Line	

Leadership	en	de	basis	verhandelt	over	patronen:	de	cirkel	of	het	zig-zig	
patroon.	Ik	zal	je	van	beide	patronen	een	voorbeeld	geven.	

Cirkel-patroon:		

>Het	is	1	januari	en	je	wilt	10	kg	afvallen,	start	voortvarend,	het	gaat	drie	
weken	super	goed,	de	weegschaal	geei	steeds	minder	aan.	Dan	is	er	een	
feestje.	Hmmm	ik	ben	goed	bezig,	ik	kan	wel	1	wijntje	nemen,	en	een	taartje	

kan	ook,	okay	en	dan	ook	die	biRerbal.		
[tot	hier	geen	probleem!]		

A.	>Je	hebt	ervan	genoten,	ergens	baal	je	een	beetje	maar	de	volgende	dag	pak	
je	de	bal	weer	op	en	de	kilo’s	blijven	eraf	vliegen.	
[het	ideale	scenario…	meestal	gaat	het	zo:]	

B.	>De	volgende	dag	baal	je	en	vind	je	het	lasPg	de	draad	op	te	pakken,	
langzaam	zak	je	af	naar	het	oude	eetpatroon	en	moet	je	constateren	dat	weer	

een	afslankpoging	is	mislukt	en	dat	er	na	verloop	van	Pjd	zelfs	een	paar	kilo	
extra	erbij	is	gegeten.		
[hier	is	het	beschermen	van	de	idenPteit	goed	gelukt,	alles	is	weer	bij	het	oude,	

het	idee	dat	het	moeilijk	is	om	af	te	vallen	wordt	verstevigd.]	

Tussen	moment	A	en	B	is	een	verschil:	een	besluit	en	het	doorbreken	van	de	
cirkel	/	het	patroon	doorzeRen.	

Zig-zag	patroon:	

>De	verkoper	in	de	autoshowroom	heei	de	targets	gehaald	de	vorige	maand	
en	het	is	nu	weer	begin	van	de	maand	dus	nog	alle	Pjd	om	te	scoren.	Hij	
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gebruikt	dus	wat	minder	energie	om	een	deal	te	scoren	en	is	wat	laid-back.	Een	
neerwaartse	beweging	dus.		
>Dan	is	de	heli	van	de	maand	voorbij	en	hij	ziet	de	cijfers.	Oh	jee,	nog	heel	wat	

te	gaan	dus	gas	erop.	Een	opwaartse	lijn	wordt	ingezet,	ook	in	energie.	En	ja!	
De	aantallen	zijn	op	het	nippertje	weer	behaald	aan	het	einde	van	de	maand.	

Niks	aan	de	hand!	
>Om	vervolgens	weer	achterover	te	leunen	totdat	het	volgende	piekmoment	
komt.	

[mensen	die	alleen	kunnen	presteren	onder	druk	ervaren	dit	vaak	met	alle	
gevolgen	van	dien.	Een	afvlakking	van	de	piek	zorgt	voor	betere	en	constante	

prestaPes	van	gemiddeld	hoger	niveau]	

Elk	mens	heei	patronen	in	beide	categorieën.	Het	is	belangrijk	inzicht	te	

krijgen	vanuit	welke	cirkels	of	welke	zig-zags	jij	handelt	om	‘dat	zou	ik	eigenlijk	
moeten	doen	gedrag’	te	doorbreken.	

Deze	patronen	komen	bijna	alPjd	tot	stand	door	gebeurtenissen	in	het	
verleden,	overtuigingen	van	jezelf	en	die	van	anderen	die	je	hebt	overgenomen	

voor	waarheid.	Al	deze	gebeurtenissen	en	overtuigingen	weten	de	meeste	
mensen	wel,	ze	zijn	echt	niet	onbekend.	We	kijken	er	alleen	liever	niet	naar.	

Zodra	je	helder	hebt	waardoor	je	welke	patronen	bent	gaan	leven,	geef	je	jezelf	
de	mogelijkheid	te	kiezen	en	dus	ook	de	mogelijkheid	een	besluit	te	nemen.	

Het	is	moeilijk	om	al	je	eigen	patronen	te	zien,	de	reden	waarom	mijn	diensten	
vaak	worden	ingehuurd.	

2.	WAT	JE	WERKELIJK	WENST	

We	willen	graag	van	alles,	wensen	en	hopen	dat	het	er	van	komt,	dat	het	

verandert	en	dat	is	niet	voldoende.	In	de	wereld	van	wensen,	hopen	en	willen	
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gebeurt	niets.	Ik	wens	ook	wel	eens	dat	mijn	kinderen	hun	kamers	opruimen,	
maar	wat	denk	je	dat	daarvan	het	resultaat	is?	Juist.	Geen	resultaat.		

Veel	mensen	wensen	een	huis	buitenaf,	maar	zijn	ze	ook	bereid	te	doen	wat	
nodig	is	om	dat	te	verkrijgen?	Hmm,	een	heel	ander	verhaal	ineens.		

We	denken	vaak	dat	we	iets	anders	willen	maar	is	dat	waar?	
Willen	we	werkelijk	afvallen	voor	onszelf?	Of	voor	de	buitenwereld?	

Willen	we	werkelijk	meer	winst	of	een	groter	bedrijf?	Of	willen	we	dat	onder	
druk	van	de	buitenwereld?		

Willen	we	werkelijk	onze	kennis	inzeRen	ten	goede	van	de	buitenwereld?	Of	is	
dat	alleen	een	gedachte	omdat	het	zo	hoort?	
Wil	je	werkelijk	die	carrière?	Of	omdat	je	ouders	dat	graag	zo	zagen?	

Een	super	belangrijk	onderscheid!		

Want	zolang	het	niet	intrinsiek,	in	jou,	is,	dit	verlangen,	of	eigenlijk	nog	dieper:	
Als	het	niet	een	weten	is	dat	jouw	willen	‘moet’	gebeuren,	dan	gaat	het	niet	
gebeuren.	Dan	bliji	het	alPjd	op	wensen,	hopen	en	willen	aankomen.	Ga	maar	

eens	na	in	jouw	eigen	situaPe.	Neem	nu	even	de	Pjd	daarvoor.	Denk	het	over.	
Wat	lukte	en	waar	ging	je	voor?	Juist,	wat	je	werkelijk	wilde!	Wat	belangrijk	

genoeg	voor	je	was.	

Dit	is	bevrijdend	om	te	onderkennen.	Als	je	inzicht	hebt	in	wat	je	werkelijk	wilt,	

kun	je	veel	gedachten	loslaten	over	wat	je	eigenlijk	zou	willen.	En	is	het	goed	
om	te	zeggen:	ik	dacht	dat	ik	dat	wilde,	maar	dat	is	niet	zo.	Ik	hoef	er	niet	meer	

over	na	te	denken.	

En	het	geei	meteen	een	heel	duidelijk	onderscheid	weer	waar	gedachten	en	

patronen	interveniëren	tussen	dat	wij	JIJ	werkelijk	wenst	en	uiteindelijk	nog	
niet	doet.	Hoezeer	je	in	de	greep	kunt	zijn	van	die	gedachten	en	patronen	

zonder	het	door	te	hebben.	
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De	vraag	die	direct	bij	veel	mensen	opkomt	is	deze:	hoe	weet	ik	het	verschil	
tussen	echt	willen	of	denken	te	willen?	Daar	komt	ik	straks	op	terug!	

3.	TAALGEBRUIK	

Woorden	zijn	enorm	krachPg,	je	bent	wat	je	zegt.	Net	als	dat	wat	je	gelooi	zo	

is.	

Een	paar	voorbeelden	van	niet	krachPg	taalgebruik:	

“Ik	ga	proberen	op	Pjd	te	komen”	geei	een	vrijbrief	om	te	laat	te	komen.	

“Ik	probeer	dit	van	de	grond	te	krijgen”	heei	al	in	zich	dat	het	mogelijk	niet	
lukt	maar	ja,	je	hebt	het	wel	geprobeerd.	

“Ik	ben	van	plan	om	mijn	bedrijf	te	groeien”	is	alleen	een	plan	nog	geen	acPe.	
“Ik	moet	er	nog	even	over	nadenken”,	een	vriendelijke	manier	om	nee	te	
zeggen	in	9	van	de	10	gevallen.	

“Er	zi'en	5	kikkers	op	de	boomstam	naast	de	vijver.	
Twee	besluiten	er	te	springen.	

Hoeveel	kikkers	zi'en	er	nog	op	de	boomstam?”	

Het	antwoord	vind	je	aan	het	eind	van	dit	essay.	
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Het	lijken	maar	woorden,	maar	duik	er	dieper	in	en	je	taal	‘verraadt’	je	
werkelijke	agenda.	Vooral	als	je	goed	kunt	luisteren.	Ook	een	belangrijk	
onderdeel	van	taalgebruik.	

We	zijn	ons	nauwelijks	bewust	van	onze	taal,	niet	als	we	met	onszelf	praten	en	

ook	niet	met	anderen.		

Kijk	eens	naar	het	verschil	met	bovenstaande	zinnen:	

“Ik	ben	op	Pjd.”	Geei	een	duidelijke	intenPe	weer.	
“Ik	krijg	dit	van	de	grond.”	Hier	straalt	vastberadenheid	vanuit.	

“Ik	ga	mijn	bedrijf	groeien.”	Een	duidelijk	statement.	
“Ik	weet	nog	niet	of	ik	hier	ja	tegen	kan	zeggen.	Het	is	een	nee	voor	nu.”.	
Duidelijk,	vriendelijk,	eerlijk	en	to	the	point.	

Een	mooie	uitspraak	is	dat	we	onszelf	vaak	aan	onze	tong	ophangen.	Zo	waar.	

Je	wilt	hierin	meer	inzicht	krijgen,	wat	zeg	je,	wat	zeg	je	niet	of	wat	zeg	je	
onbedoeld.	Maar	ook,	heel	belangrijk	voor	leiders,	wat	hoor	je	de	ander	
zeggen?	Ben	je	in	staat	om	voldoende	ruimte	in	je	hoofd	te	hebben	om	te	

luisteren.	Daarmee	bedoel	ik:	ben	je	in	staat	om	niet	al	in	gesprek	te	zijn	met	
jezelf	terwijl	de	ander	praat?	

Vaak	willen	we	al	een	antwoord	klaar	hebben	en	zijn	we	hiermee	bezig	terwijl	
de	ander	praat.	Hierdoor	horen	we	niet	wat	er	wordt	gezegd.	Alleen	al	het	

meesteren	van	taalgebruik	gaat	je	enorm	veel	Pjd	en	winst	opleveren.	
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INTUÏTIE	

Het	is	goed	om	ook	bij	dit	onderwerp	sPl	te	staan.	De	wetenschap	begint	

intuïPe	te	onderkennen	en	ook	in	Forbes	wordt	er	regelmaPg	over	geschreven:	
intuïPe	wordt	meer	en	meer	gewoongoed	in	leiderschapsland.	Een	goede	zaak,	
want	ook	zonder	wetenschap	is	al	wel	duidelijk	dat	dit	goed	werkt.		

Wetenschap,	ik	heb	daar	niet	zo	heel	veel	mee	persoonlijk.	Ik	vind	het	pre�ger	

te	doen	wat	werkt,	of	er	nu	wel	of	geen	logische	verklaring	voor	is.	Wel	goed	
natuurlijk	dat	het	wordt	onderzocht,	zodat	ook	de	wetenschapsaanhangers	hier	
meer	gebruik	van	kunnen	maken	of	overtuigd	raken.	

De	kans	is	groot	dat	ook	jij	regelmaPg	intuïPef	keuzes	maakt.	Dat	je	alsnog	data	

hebt	verzameld	voor	die	keuze	maar	uiteindelijk	je	toch	gaat	voor	dat	
‘insPncPef	het	juiste	is’.	De	kans	is	ook	groot	dat	je	hierover	niet	openlijk	
spreekt	met	anderen…	Dat	deed	ik	ook	niet,	pas	vrij	recent	heb	ik	hierover	een	

arPkel	gedeeld	op	LinkedIn.	Want	ook	ik	heb	nog	wel	eens	last	van	het	
repPelenbrein	dat	me	doet	geloven	dat	het	heel	gevaarlijk	is	om	deze	

informaPe	zo	openlijk	te	delen.	Het	tegendeel	is	waar,	het	is	juist	bevrijdend.	
Doen	waarvan	je	weet	dat	je	het	te	doen	hebt.	

In	de	context	van	‘stoppen	met	wat	je	eigenlijk	zou	moeten’:	
Dus	je	weet	intuïPef	wat	je	te	doen	staat	in	bepaalde	situaPes.	En	toch	pak	je	

niet	door.	Onze	gedachten	komen	er	tussen.	We	gaan	nadenken	over	
consequenPes,	over	wat	mensen	ervan	gaan	vinden,	over	hoe	keuzes	uitgelegd	
moeten	worden	en	dat	stopt	ons.	We	volgen	hierdoor	niet	onze	gut	feeling	en	

gaan	door	met	wat	we	deden.	Dat	werkt	niet.		

Ga	maar	eens	na,	wanneer	wist	je	dat	je	een	ander	besluit	moest	nemen	en	je	
deed	het	niet.	Had	je	daar	achteraf	spijt	van?	Wist	je	achteraf,	tjsa,	had	ik	
maar…	
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Het	is	een	goede	training	om	vanaf	nu	meer	je	intuïPe	te	volgen	en	keuzes	
daarop	te	baseren.	Hoe	oncomfortabel	ook	soms.	En	hou	dan	bij	welke	
gevolgen	dit	heei.	Om	zo	je	brein	de	bewuste	ervaringen	te	geven	dat	het	

veilig	is	om	dit	te	doen.	In	kleine	stapjes.	Dat	is	wat	werkt.		

Wat	we	vaak	doen	is	in	grote	stappen	denken.	Zaken	die	we	willen	oppakken	
veel	groter	maken	of	in	zijn	totaliteit	bekijken.	En	dat	stagneert	want	dat	is	veel	
te	onveilig	voor	het	onderbewuste.	Kleine	stapjes,	die	1%	of	5%	veranderingen,	

dat	is	wat	werkt	omdat	we	het	daarmee	om	de	tuin	leiden.		
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EN	NU	PRAKTISCH	

Nou,	tot	nu	toe	heb	je	kennis	kunnen	maken	met	theorie	rondom	redenen	
waarom	we	niet	doorpakken,	waarom	we	niet	doen	wat	we	eigenlijk	moeten	
doen.	

Dan	is	het	nu	Pjd	om	een	aantal	van	mijn	grote	hoeveelheid	prakPsche	

oefeningen	met	je	te	delen.	Want	de	enige	uitweg	uit	deze	frustrerende	staat	
van	zijn,	is	DOEN.	

1.	Patronen	

- Neem	een	situaPe	in	gedachten	waarvan	je	nu	weet:	ik	had	dit	eigenlijk	
moet	doen	of	zeggen.	(bijv.	medewerker	aanspreken	op	verkeerde	aanpak)	

- Wat	heei	je	doen	besluiten	het	niet	te	doen	of	zeggen:	welke	gedachten	

komen	er	bij	je	op?	(bijv.	ik	was	er	te	laat	mee,	mosterd	na	de	maalPjd,	hij	
doet	alPjd	alles	goed	dus	ik	vond	het	lullig	om	er	wat	van	te	zeggen,	ik	wist	

dat	hij	het	thuis	even	moeilijk	had,	het	was	ook	niet	zo	heel	erg	etc).	
- Alles	wat	je	hiervoor	hebt	opgeschreven,	zijn	excuses	die	goed	klinken.		
- Waar	was	je	bang	voor	dat	ging	gebeuren	als	je	het	wel	zou	zeggen	of	doen?	

Wat	wist	je	niet	goed	hoe	aan	te	pakken?	(bijv.	misschien	meldt	hij	zich	dan	
ziek,	wordt	hij	kwaad,	ik	wist	niet	goed	hoe	ik	het	goed	moest	overbrengen,	

ik	wilde	onze	goede	verstandhouding	behouden)	
- Waar	en	wanneer	heb	je	deze	gedachten	nog	meer?	(hoe	we	iets	doen,	

doen	we	alles)	In	welke	situaPes	herken	je	voor	jezelf	dezelfde	houding	van	

niet-handelen?	
- Waar	komt	deze	overtuiging	vandaan?	Wanneer	heb	je	besloten	dat	dit	

werkelijkheid	zou	zijn?	Wat	heb	je	meegekregen	vanuit	huis	dat	dit	
bevesPgd?	
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Dit	zijn	een	aantal	vragen	die	je	jezelf	kunt	stellen	om	een	patroon	te	
achterhalen,	ook	al	is	het	pre�ger	en	makkelijker	om	dit	iemand	samen	te	
doen.		

Een	patroon	doorbreek	je	door	het	allereerst	te	doorzien	zodat	het	duidelijk	

wordt	waar	je	anders	handelen	(het	oncomfortabele)	kunt	verkiezen.	In	het	
voorbeeld	dus	wél	het	gesprek	aangaan	de	volgende	keer.		

2.	Wat	je	werkelijk	wenst	

Hoe	weet	ik	of	ik	het	werkelijk	wil	of	dat	ik	het	denk	te	willen?	

Het	is	een	raar	antwoord	misschien,	maar	je	WEET	het.	Je	hebt	terug	te	gaan	
naar	de	basis,	naar	je	gevoel.	Iets	in	ons	geei	aan	wat	het	juiste	is,	een	Pnteling	

in	onze	buik,	een	riling,	een	trilling,	iets	wat	specifiek	voor	jou	is.	Het	is	goed	
om	het	weer	op	te	gaan	merken	mocht	je	het	kwijt	geraakt	zijn.		

Een	oefening	hiervoor	is	deze,	bij	twee	keuzes:	
Maak	je	hoofd	leeg,	ga	even	rusPg	ziRen,	voeten	op	de	grond.	Laat	de	

gedachten	voorbij	komen,	en	gaan,	net	als	de	wolken	in	de	lucht.	
Neem	opPe	A	in	gedachten	en	de	uitkomst	van	opPe	A.	Hoe	voelt	dat.	Wordt	je	
blij,	geïrriteerd,	voelt	het	fijn	of	juist	zwaar.	Blijf	hier	een	paar	minuten	bij	

totdat	je	een	‘weten’	hebt.	
Schudt	even	los	en	maak	je	hoofd	weer	leeg.	

En	ga	naar	opPe	B	en	herhaal	wat	je	deed	bij	opPe	A.		

Merk	je	een	duidelijk	verschil	op,	dan	weet	je	welke	te	kiezen,	die	het	meest	

okay	voelt.	Merk	je	weinig	verschil,	dan	kun	je	ervan	uit	gaan	dat	beide	keuzes	
goed	zijn	of	dat	er	nog	een	andere	opPe	komt.	
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Een	meer	‘denk’	manier	om	tot	het	antwoord	te	komen,	is	te	gaan	naar	de	
verhalen	die	je	hebt	rondom	A	en	B.	In	de	vorm	van	gedachten.	Ontrafel	die,	
ontleed	ze.	Is	het	waar?	Of	wil	ik	dat	het	waar	is?	Deze	vorm	is	iets	lasPger	om	

zelf	te	doen,	omdat	het	onderbewuste	zo	krachPg	is	dat	het	je	alle	kanten	op	
kan	laten	denken.	Maar	als	je	hierin	oefent,	ontleed	je	ook	zo	de	waarheid.	En	

weet	je	welk	deel	van	jouw	verhaal	bullshit	is.	Al	ontdek	je	al	een	klein	gedeelte	
hiervan,	dat	zet	aan	tot	mogelijkheden	om	anders	te	kiezen.	

3.	Taalgebruik	

Twee	oefeningen.	

De	eerste:	wat	je	zegt,	ben	je	zelf	
Ga	eens	na	hoe	vaak	jij	het	woord	proberen	gebruikt.	Vaker	dan	je	denkt,	

vermoed	ik.	Ban	het	uit!	Je	gaat	niets	meer	proberen,	je	gaat	je	woord	
nakomen	en	integriteit	tonen.	Mocht	je	je	woord	niet	na	kunnen	komen,	wat	
echt	wel	voor	kan	komen,	dan	zorg	je	ervoor	dat	je	‘de	troep’	opruimt	en	

iemand	Pjdig	inlicht!	

Luisteren	vs	horen	
“Ik	zal	proberen	dat	je	dit	volgende	week	op	je	bureau	hebt	liggen.”	Luister	
ernaar.	En	vraag.	“Ga	je	dit	proberen	of	ga	je	het	doen?”.		

Luisteren	is	best	lasPg.	We	willen	toch	graag	ons	eigen	zegje	doen,	zijn	soms	

bang	om	te	vergeten	wat	we	ook	alweer	wilden	zeggen	of	zijn	compleet	
‘uitgecheckt’	in	gesprekken,	in	gedachten	verzonken,	naar	buiten	starend	
Pjdens	te	lange	vergaderingen.	

Om	te	luisteren	is	het	het	allerbelangrijkste	dat	je	niet	naar	je	gedachten	

luistert	maar	je	volle	aandacht	hebt	bij	je	gesprekspartner.	Dit	kun	je	oefenen.	
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Eerst	wil	je	je	bewust	zijn	van	al	die	gedachten:	kijk	bijvoorbeeld	eens	een	Pjdje	
met	aandacht	naar	een	plant	op	je	bureau,	of	een	koffiekopje.	Merk	dan	op	
hoe	de	gedachten	voorbij	komen.	Geef	er	geen	aandacht	aan.	Focus	weer	terug	

op	het	object.	
En	dit	blijf	je	herhalen	en	je	kunt	het	overal	doen!	Je	zal	zien	dat	je	ook	in	

gesprekken	meer	aanwezig	kunt	zijn.	Een	heel	saaie	oefening,	I	know,	maar	wel	
effecPef.	

Belangrijk!	

Houd	alPjd	in	je	achterhoofd	dat	er	diep	verborgen	in	jou	iets	is	wat	niet	wil	dat	

je	verandert.	Dat	geldt	voor	iedereen,	ongeacht	jouw	posiPe	in	de	
maatschappij!	En	jouw	mind,	in	de	vorm	van	gedachten,	emoPes	en	gevoelens,	

kan	hiervoor	heel	vernuiige	gedachten	ontwikkelen	die	heel	plausibel	lijken	en	
je	toch	gewoon	daar	houden	waar	je	niet	wilt	zijn.	Tijd	is	ook	zo’n	grote	vriend!	
Nee,	dat	doe	ik	niet	nu,	want…	maar	over	een	maand	of	2	kan	ik	er	echt	naar	

kijken.	NOT.	Je	doet	het	niet,	nu	niet	en	nooit.		

Dit	is	wat	het	zo	lasPg	maakt	om	dat	te	gaan	doen	waarvan	je	eigenlijk	weet	
dat	je	het	moet	doen,	zeggen,	veranderen	etc.		

Tenzij	er	iets	is	wat	het	NU	belangrijk	maakt	om	het	wel	te	doen.	Dat	er	schoon	
genoeg	van	hebt.	Dat	je	doodongelukkig	bent	eigenlijk.	Of	dat	je	ziek	wordt	en	

dit	je	tot	acPe	aanzet.	Dan	ga	je	alvast	aan	de	slag	met	wat	je	in	dit	essay	hebt	
kunnen	lezen!	
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De	meeste	cliënten	van	mij	zeggen	dit:	ik	weet	wat	ik	anders	heb	te	doen,	maar	
het	lukt	niet	alleen.	Ik	heb	het	al	wel	geprobeerd,	tot	nu	toe	lukte	het	niet.	En	
dat	zijn	ook	heel	diverse	vraagstukken	trouwens,	zakelijk	én	privé.	Want	

uiteindelijk	zijn	deze	twee	met	elkaar	verweven.	Hoe	je	iets	doet,	doe	je	alles,	
want	je	bent	je	patroon	geworden.		

Dit	voor	jezelf	‘toegeven’,	dat	je	het	niet	alleen	lukt,	is	de	eerste	belangrijke	
stap	naar	een	nieuwe,	door	jou	gewenste	realiteit.		

Tot	slot	

Ik	hoop	dat	ik	je	meer	duidelijkheid	hebt	gegeven	waarom	we	allemaal	
uitstellen	en	wat	je	hieraan	kunt	doen.	Niet	omdat	het	persé	leuk	is,	maar	
omdat	het	je	veel	gaat	opleveren.	Vergelijk	het	met	werken	aan	het	verlagen	

van	je	cholesterol.	Dat	heei	niet	alleen	voordelen	voor	je	lijf!	Er	zijn	veel	meer	
voordelen	aan	verbonden,	denk	er	maar	eens	over	na.	

En	ik	nodig	je	uit	om	te	kijken	naar	dat	waarvan	je	weet	“dat	zou	ik	eigenlijk	
moeten….”	in	de	drie	gebieden.	Stel	je	zou	dit	niet	langer	uitstellen,	wat	levert	

je	dat	op?	Maak	eens	een	lijst	van	minimaal	20	punten!	Denk	breed,	aan	jezelf,	
de	mogelijkheden,	je	gezin,	je	vrienden,	gezondheid,	bedrijfsgroei	etcetc.	

En	besluit	dan	of	dit	je	het	allemaal	waard	is	om	NU	wél	in	acPe	te	komen	en	
de	bullshit	van	je	gedachten	niet	langer	in	de	lead	te	laten	zijn.		

Enjoy!	Ik	wens	je	een	mooie	reis!	

Oh	ja!	Het	antwoord	op	de	vraag:	er	zi'en	nog	steeds	5	kikkers	op	de	

boomstam.	Besluiten	is	nog	niet	doen.	
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