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ATTITUDE OF LIFE 
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ACTIE 

Je visualisatie zit nu goed verankerd in je brein. Je kunt het beeld van 

je doel nu gemakkelijk oproepen en je voorstellen hoe je leven er uitziet  

als je je doel bereikt hebt. Dat is mooi, want dat houdt je gemotivee rd . 

Je hebt al behoorlijk wat stappen gezet je bent op de juiste weg. Er is een basis 

gelegd met stappen die misschien niet direct met je doel te maken hebben, 

maar die wel belangrijk zijn in het proces. Zie het als een flinke wandeling: de 

wandeling brengt je uiteindelijk bij het doel, maar je moet wel de goede 

bagage en uitrusting hebben omdat het je anders niet zal lukken de 

wandeling af te maken. En je conditie moet op peil zijn. 

 
In de vorige stappen heb je ervoor gezorgd dat je de goede uitrusting hebt en 

dat je in topconditie bent. De wandeling kan beginnen. 

 
In deze stap leer je de eerste stap te zetten, actie te ondernemen.Want er moet 

wel iets gebeuren. Je kunt de weg naar je doel zien liggen, maar als je er 

niet over loopt, kom je er niet. 

 

 

Er is maar één manier om bij je doel te komen: actie ondernemen! Elke 

stap is er één. In een ideale wereld doe je alles meteen goed en dus 

wil je nu ook graag meteen de juiste eerste stap zetten. Maar dat is een 

blokkerende gedachte, want je zal steeds twijfelen of de stap die je in  

gedachten hebt wel de juiste is. En dus hak je geen knoop door en kom 

je niet vooruit, want dan kan het ook niet verkeerd zijn. Er zijn hier twee  

dingen heel belangrijk: 

 

• Je kunt alleen NU iets doen. Er is geen stap meer die je gisteren 

kan zetten en de stap die je morgen kan gaan zetten, kun je alleen 

zetten als morgen nu geworden is. Nu is dus het moment, het is 
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de enige tijd die je hebt, dus nu moet het gebeuren. Uitstellen of 

wachten op een beter moment is hetzelfde als niks doen, want het 

betekent dat je nu niks doet. 

• Daarnaast is het belangrijk te weten dat je echt niet alleen maar 

juiste stappen mag zetten. Een misstap is ook een stap. Je mag elke 

stap zetten en als blijkt dat je eigenlijk eerst iets anders had moeten  

doen, doe je dat alsnog. Niks aan de hand. Je bent hoe dan ook 

een stap dichter bij je doel. Goed bezig! En weet: actie is reactie.  

Na elke actie zal een nieuwe volgen. 

 

“Leef in het nu, dat is het enige wat bestaat!” 

Jasper van der Veen 

 
 

WELKE ROL HEB JIJ? 

Of je actie onderneemt heeft ook te maken met de rol die jij jezelf  
geeft in je leven. Als je leven een film zou zijn, ben jij dan toeschouw er 

of speel je de hoofdrol? Heb je de neiging om steeds in dezelfde,  

toeschouwende, rol te blijven hangen? Dat kan een veilige keuze zijn,  

met weinig risico’s. Je kunt goed luisteren en observeren en weet van  

iedereen wat hij of zij nodig heeft. Je hebt goed in de gaten wat er  
nodig is om de film vloeiend te laten doorspelen. Maar er is niemand 

die weet dat je er bent, die jou kan helpen als jíj het nodig hebt. 
 

Als hoofdrolspeler zet je jezelf altijd in de picture, jij bepaalt het verhaal  

van de film. Dat brengt veel risico’s met zich mee, maar het levert je  

ook veel op als het lukt. Iedereen ziet namelijk wat je voor elkaar hebt 

gekregen. Het brengt dus ook een grote verantwoordelijkheid en druk 

met zich mee. Je begrijpt; het beste is een mooie balans tussen die 
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twee. Je kunt tijdens de film van rol veranderen als de situatie daar om 

vraagt. Soms ben je liever toeschouwer en speel je even niet mee en 

soms claim je de hoofdrol. Er zijn verschillende rollen die je kunt spelen  

tussen toeschouwer aan de ene en hoofdrolspeler aan de andere kant.  

Belangrijk is te weten dat je ze zelf mag kiezen. 

 

 

De hoofdrol claimen 
 

Het kan spannend zijn de hoofdrol op je te nemen, maar allemaal  

dromen we stiekem wel eens van een leven als wereldster. In je eigen 

leven moet je de hoofdrol zelf nemen, je krijgt hem niet toegewezen  

van iemand anders. Jij bepaalt wat je spannend vindt, jij bepaalt waar 

je bang voor bent en jij bepaalt welke obstakels een probleem voor je 

zijn. Dat betekent dus ook dat jij bepaalt of je iets niet meer spannend 

vindt, dat je ergens niet meer bang voor bent en dat iets niet langer 

een probleem voor je is. Het zijn namelijk overtuigingen die jij zelf in je  

hoofd gecreëerd hebt en die er niet door iemand anders zijn ingestopt. 

Jij bepaalt, tenminste, jij bent de enige die het kán bepalen als je maar 

de hoofdrol speelt. Bedenk dus dat je de hoofdrol weggeeft als je vindt 

dat iemand anders die angsten, problemen en spanning weg moet  

nemen. Iemand of meerdere mensen of misschien wel de hele wereld 

moet het doen. Geen van allen kunnen ze dat voor jou doen, alleen jij. 

Een ander kan vervelend doen, maar jij beslist of je dat vervelend víndt .  

Wees je daar bewust van en je krijgt vanzelf de hoofdrol in je leven. 

 

Je zult al snel merken dat dat helemaal niet zo moeilijk is als je vooraf 

dacht. Het gaat je eigenlijk wel heel gemakkelijk af. Jezelf zijn gaat 

gewoon vanzelf, als je die blokkerende gedachten maar van je afzet. Je 

speelt niet alleen de hoofdrol, maar bent ook nog eens de regisseur! Als 

jij de weg bepaalt en het dus niet langer van anderen af laat hangen 

welke stappen je zet, waar je last van hebt en hoe je humeur ervoor 

staat, is het een stuk makkelijker om de eerste stap te zetten. 
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JE PLAN 

In de toekomst kun je niks doen, maar je kan wel inplannen wat je gaat 

doen als straks nu geworden is. Oftewel, maak een planning. Dat gaat 

het makkelijkst per week. Je hebt waarschijnlijk meer zicht op hoe de 

komende week er uitziet, dan hoe de komende maand er uitziet. Om 

een goede planning te kunnen maken moet je weten hoeveel tijd je 

beschikbaar hebt. Je tijdlijn uit stap 2 ga je in je planning verwerken.  

Dus eigenlijk is de eerste stap richting je doel: een overzicht maken van 

je beschikbare tijd en van daaruit een weekplanning maken. Dat gaat 

als volgt: 

 

Om je beschikbare tijd te bepalen maak je een overzicht van de meest  

belangrijke zaken in je leven. Ik noem ze de dingen die je MOET, WIL  

en MAG. 

 
MOETEN, WILLEN, MOGEN 

 
Naast je nieuwe missie, het waarmaken van je droom, heb je natuurlijk 

ook nog je ‘gewone leven’. Het kan daarom lastig zijn om tijd vrij te 

maken voor het bereiken van dat doel. Als je een weekplanning maakt, 

krijg je inzicht in waar je tijd nu naartoe gaat en waar je de ruimte hebt 

om tijd aan je nieuwe doel te gaan besteden. Nu hoef je niet direct elk 

uur van de dag te verantwoorden, maar een globale verdeling van de 

taken en hoe ze je week vullen, zal je enorm helpen. 

 

Schrijf eens op welke gebeurtenissen/dingen wekelijks terugkomen en 

waar je je vrije tijd graag aan besteedt. Ga ze nu onderverdelen in  

één van de volgende categorieën: Moeten, willen of mogen. Denk hier 

goed over na. 
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Moeten 
 

Onder MOETEN vallen bijvoorbeeld je werk, studie of de 

verantwoordelijkheid als ouder. 

 

Waarschijnlijk vind jij, net als veel andere mensen, dat je veel ‘moet’ in 

je leven. Wanneer je alles onder de noemer ‘moeten’ plaatst, bevestigt  

dat aan de ene kant hoe druk je het hebt en voel je je daardoor gezien, 

maar geeft je tegelijkertijd de verantwoordelijkheid over je leven af aan  

externe factoren, waardoor je jezelf slachtoffer maakt van alles wat je 

moet. Alsof een ander bepaalt dat je dat allemaal moet, alsof het je 

overkomt. Maar echt waar, jíj bent degene die vindt dat je het allemaal 

moet. Moeten roept blokkades in je energiesysteem op. Het is goed om 

te beseffen dat je die dingen vaak niet echt moet, maar dat je víndt dat 

je ze moet. Dat inzicht kan voor veel verlichting zorgen. 

 

Bij moeten is het stressniveau in je lichaam hoog. Het is gericht op 

de korte termijn. Er komen stresshormonen vrij, je hartslag versnelt 

en je immuunsysteem verzwakt. Het lichaam is in opperste staat van 

paraatheid! Maar, ben je te lang actief dan raak je uitgeput. Uiteindelijk 

kan het zelfs op een burn out uitdraaien. 

 

“Dat móet je niet, dat wil je graag.” 

Bauke Korthagen – 4 jaar 

 

Willen 

 
Als je wat bewuster nadenkt over de dingen die je moet, kun je  

sommige van die dingen omzetten naar dingen die je wil. Hierdoor 

kan je stressniveau meteen dalen, want je geeft jezelf meteen ook de 
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mogelijkheid om te bekijken of je iets wel echt wil. Ineens heb je een 

keuze die je niet had toen je het moest! Je kunt er nu voor kiezen om het  

niet te doen, later te doen of anders te doen. 

 

Onder willen vallen ook de dingen die horen bij persoonlijke 

ontwikkelingen en, jawel, je dromen (doelen!). 

 

Het willen is gekoppeld aan het jaagsysteem. Als we iets willen gaan we 

ernaar op jacht. Dit kan van alles zijn: erkenning, liefde, succes, waardering 

of meer vrije tijd. Maar let op! Ook hier is je stressniveau hoog. Wil dus 

niet te veel, want daarmee leg je jezelf weer te veel druk op! 

 

Mogen 

 
En dan is er nog mogen. Iedereen heeft vrij in te delen tijd nodig in 

zijn of haar leven (dingen die je MAG). Denk aan sporten, uit eten  

gaan of met familie of vrienden afspreken. In je vrije tijd breng je je 

stressniveau omlaag, dit is dus een heel belangrijk onderdeel. Het hoort  bij 

je zorgsysteem. Je voelt je tevreden en er is ruimte voor nieuwe 

mogelijkheden en creativiteit. Dit systeem is gericht op duurzaamheid. 

Is het zorgsysteem actief dan is je lichaam in rust; je ademhaling wordt 

kalmer, spieren ontspannen en de bloeddruk daalt. 

 

Ga na aan welke dingen je je tijd mag besteden. Je energie verandert 

ten goede en er zal meer dankbaarheid in je leven komen. 

Je hebt alle drie de systemen nodig. Maar ze moeten wel in balans zijn! 

Helaas is ons zorgsysteem vaak niet goed genoeg ontwikkeld, omdat  

we het niet genoeg aandacht geven. Een juiste verhouding is (ongeveer) 

 

• 60% moeten 

• 25% willen 

• 15% mogen 
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Als je aan de slag gaat met je weekplanning, zorg er dan voor dat je 

ongeveer deze verhouding aanhoudt. 

 

 

DE WEEKPLANNER 

1.  De eerste stap is het identificeren van jouw MOETEN, WILLEN en 

MOGEN. Maak voor jezelf een omschrijving van deze 3 categorieën 

en zorg voor een duidelijk onderscheid. Bedenk vervolgens welke  

activiteiten jouw week vullen en plaats ze onder één van de  

categorieën.Vervolgens schrijf je op hoeveel tijd je besteedt aan 

elke activiteit. Hierdoor zie je misschien waar je tijd ‘lekt’. 
 

2.  Het is ook belangrijk dat je kan aangeven hoeveel tijd je aan elke  

activiteit wíl besteden. Ben je tevreden met de indeling zoals die nu 

is of besteed je meer tijd aan je moeten dan je zou willen? Je 

MOETEN staat over het algemeen redelijk vast, maar misschien zijn 

er toch mogelijkheden om her en der tijd te winnen. Bijvoorbeeld  

door de boodschappen te laten bezorgen in plaats van ze zelf te 

doen. (Denk creatief, zoals in stap 4) 

 

3.  Vanaf nu hebben we het niet langer over moeten, willen en mogen, 

maar noemen we ze PROJECTEN. Dat geeft namelijk aan dat het 

om een proces gaat dat niet 1, 2, 3 gerealiseerd is, maar dat tijd 

nodig heeft. ‘A work in progress.’ 
Stap 3 is het concreet maken van deze projecten. Beschrijf van alle 
3 de projecten jouw ideale situatie en benoem hierbij zo speci fi ek  

mogelijk hoe dit er uitziet en wanneer je dit wil realiseren.  

 

4.  Zorg ervoor dat elke dag de motivatie hebt om het maximale uit 

jezelf te halen, zodat je vooruitgang boekt in je projecten. Je weet 

nu namelijk wat je ideale tijdsindeling is voor de toekomst. In de 
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vorige stap heb je hiervan een duidelijk beeld omschreven en een 

datum genoteerd wanneer je dit gaat realiseren. 

 

In deze stap beschrijf je welke doelen je per week wil realiseren om 

naar je ideale weekindeling toe te werken. Dit is je motivatie om zo 

steeds uitdagender doelen voor jezelf te stellen. 

 

5.  De belangrijkste stap in het proces: het inzichtelijk maken van je 

weekplanning met een weekschema. Elke dag is opgedeeld in  

blokken: ochtend, middag en avond. Beschrijf in elk blok aan welk  

project je gaat werken en benoem in kernwoorden wat je voor dat 

project gaat doen. 

 

6.  Nu kun je bijna aan je week beginnen. Je gaat in kaart brengen wat 

je per dag gaat doen. De weekdoelen uit stap 4 worden nu verder 

uitgewerkt in een prioriteitenplan per dag. 

 

7.  Zo, de eerste week van je weg naar succes is voorbij, je hebt alle 

dagen succesvol volbracht of misschien liep het anders. In de laatste  

stap ga je terugkijken op je afgelopen week. Het is belangrijk om 

te reflecteren: hoe is je week verlopen? Wat waren je successen en 

wat ga je aanpassen of veranderen? 

 

8.  Je hebt nu nieuwe kennis en inzichten. Neem deze mee in de 

planning voor de nieuwe week. Elke week is een stap dichter bij 

je doel. Maak elke week een nieuw schema en hou je daar zo  

veel mogelijk aan. Je creëert een routine voor jezelf die uiteindel ij k 

uitmondt in een nieuwe lifestyle. 
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BEHOEFTEPIRAMIDE EN PRIORITEITENPLAN 

Door gebruik te maken van een behoeftepiramide krijg je meer inzicht 

hoe je omgaat met je beschikbare tijd die je hebt. 

 

Je krijgt een beter idee wat je belangrijk vindt en wat je de komende 

week als prioriteit gaat zien. 

 

Elke week beschikt over 168 uur en als we ervan uitgaan dat je elke 

dag ongeveer 8 uur slaapt, blijft er 112 uur over. Deze 112 uur verdeel 

je over de 3 projecten die je wil gaan uitvoeren deze week. 

 

Een prioriteitenplan is eigenlijk een overzicht waarin je de prioriteiten 

of doelen voor die week verder uitwerkt. 

 

Samen helpen ze je nog scherper te stellen hoe je weg naar je doel er  

uitziet. Het totaal geeft je houvast en overzicht. 

 

Steeds weer zien wat je bereikt hebt en jezelf belonen voor die 

prestaties; dat houdt je gemotiveerd en maakt de weg naar je doel  
steeds makkelijker! Je creëert een nieuwe routine, een nieuwe lifestyle. 

 

Nu is het moment voor de eerste stap! 
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AAN DE SLAG 

Na het concreet maken van je doel, er een visualisatie van te maken 

met een beeld en een sound, is het nu tijd voor actie! 

 

In actie komen is het allerbelangrijkst. Geen stappen zetten is ook 

niet je weg bewandelen en is ook niet je doel bereiken. Maar je voelt 

weerstand. Dit kan angst zijn of niet weten waar te beginnen. Maar 

realiseer je dat er niet écht gevaar dreigt. Wat je als eerste doet, welke 

stap je als eerste zet is niet eens zo belangrijk. Actie is reactie, dus wat 

je ook doet er zal altijd een vervolgstap op komen en zo komt het 

proces echt in beweging. 

 

Om in actie te komen is het ook goed te weten wanneer je tijd kan  

inplannen om de stappen te zetten. Een weekplanner is daar een handig  

hulpmiddel bij. In een schema vul je elke week in waar je je tijd in de 

komende week aan besteedt. Alle activiteiten worden onderverdeeld in 

drie categorieën. Zo creëer je een duidelijk overzicht van je beschikb are 

tijd en wanneer je wat gaat doen. Dit geeft rust, omdat je niet meer 

hoeft na te denken wanneer je nou eens tijd zal maken voor je doel. Je 

stelt ook weekdoelen op voor die week: wat wil je sowieso af kunnen 

vinken aan het einde van de week? 

 

Na elke week schrijf je een reflectie: hoe verliep de week echt, welke  

doelen heb je wel/niet bereikt en waarom? Zijn er dingen die je verkeerd 

hebt ingeschat, moet je je tijdsverdeling bijstellen? Geen probleem,  

neem dit gewoon mee in je nieuwe planning. Het is een proces dat  

gaandeweg vorm krijgt. Je hoeft niet meteen alles goed te doen. 
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