
Jezelf motiveren kun je leren 

Vijf inzichten die je helpen om 
doelen te stellen en te behalen 

Om gelukkig te zijn moet je iets 
doen waar je gelukkig van wordt. 
(Johan Cruijff)
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Helaas 
In dit boekje staat niets nieuws. Alles wat er in staat, weet je al. Het mysterie van het 
leven wordt hier niet verklaard. Da’s dus pech hebben. Maar wat is het dan wel? 
Waarom zou je het dan lezen als er toch niets nieuws in staat. 

Ik ben ervan overtuigd dat je alle kennis al in je hebt. Dat je alles al weet wat je nodig 
hebt. Toch vergeet je het vaak weer. Trap je - net als ik - regelmatig in dezelfde 
valkuilen.  

Zie dit boekje daarom als een manier om weer even bewust bij een aantal belangrijke 
zaken in je leven stil te staan. En vooral: om iets met je kennis te dóen om zo jezelf te 
motiveren. Om daarmee gelukkiger en succesvoller te worden. 

Waarom zou je jezelf motiveren

Ik hoor het je bijna denken. Het leven is toch niet altijd zo leuk? Dit is zeker weer zo'n 
mooi praatje van een positiviteitsgoeroe. Zo iemand die de realiteit een beetje uit het 
oog verloren is. Die de hele dag met een big smile rondloopt onder het uitroepen van 
‘tsjakka!’. 

Inderdaad, er gebeuren vervelende dingen in het leven. Dingen die je lang niet altijd 
in de hand hebt. Wat je wél in de hand hebt, is de manier waarop je ermee omgaat 
en hoe je je voelt.  

Wat kun je doen 

De onderstaande inzichten en opdrachten kunnen je daarbij helpen. Belangrijk is dat 
je de inzichten echt gebruik. In je eigen tempo, op het moment dat jij dat wilt. Maar 
dóe het wel, want als je alleen maar leest, gebeurt er niets.  

Belangrijk is óók dat je iets opschrijft. Dat mag uitgebreid in de vorm van een 
dagboekje, maar dat hoeft niet. Gewoon korte notities zijn ook prima. Sommigen 
vinden het prettig een heel klein notitieboekje te gebruiken of hun smartphone.  

Het maakt niet uit hoe je het doet, áls je het maar doet. Je hoeft het aan niemand te 
laten lezen. Je mag het van mij uiteindelijk weer weggooien, verscheuren of ritueel 
verbranden. Als je het maar eerst opschrijft.  
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Voordat je begint 

Goed. We hebben dus vijf inzichten die niet wereldschokkend zijn maar toch je leven 
kunnen veranderen. Want geluk is heel eenvoudig (in ieder geval eenvoudiger dan de 
meeste mensen denken) en geluk zit al in je. 

Zodra je één van de vijf inzichten in de praktijk brengt voel je direct hoe het zit. Je 
merkt meteen dat deze simpele stap een positieve verandering tot stand brengt. Je 
merkt vrijwel direct dat het ineens veel makkelijker is om je goed en gelukkig te 
voelen. 

De inzichten hebben zeker effect en alleen als je er echt iets mee doet. Alleen lezen is 
niet voldoende. Zodra je dit boekje uit hebt kun je direct aan de slag gaan. Je kunt 
direct testen of dit echt werkt! 

En dan nog even een kleine waarschuwing om teleurstelling te voorkomen: de 
stappen in de boekje brengen je geen spirituele verlichting. Het helpt je niet van al je 
problemen af, het is niet het antwoord op het leven. 

De vijf inzichten zijn geselecteerd omdat ze stuk voor stuk met weinig moeite veel 
resultaat teweeg brengen. Veel geluk met weinig gedoe, zeg maar. En laten we ons 
daar vanaf nu op gaan richten: veel geluk met weinig gedoe! 

Niet morgen maar nu

Neem het besluit dat je je goed wilt voelen. Niet morgen, niet over een tijdje, maar 
nu. Waarom? Omdat je dat verdient! 

Johan Cruijff verwoordde het ooit zo: 'Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je 
gelukkig van wordt.'  
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Inzicht 1:  Goede voornemens 

‘The way to hell is paved with good intentions.’ 

Het eerste inzicht draait om het maken van goede voornemens. Als je deze positief 
formuleert, helpen ze je je doelen te bereiken. 

Houd het positief 

Als je motivatie negatief klinkt, zal deze je niet helpen. ‘Ik moet afvallen, want anders 
vindt mijn partner me onaantrekkelijk.’ ‘Ik moet stoppen met roken van mijn huisarts, 
anders krijg ik longkanker.’ ‘Ik moet beter met mijn geld omgaan, anders kom ik in de 
problemen.’  

Je gaat hiermee uit van het negatieve. Je bent kritisch over jezelf, je zet jezelf onder 
druk. Je gaat uit van angst en mislukking of je legt de motivatie bij een ander. 

Pijn of plezier 

1. Welk plezier geeft het je als je je doel bereikt? Waar word je écht blij van? Is
het iets wat jij zelf echt wilt? Ben je straks bijvoorbeeld fitter, gezonder of
meer ontspannen?

2. Formuleer je doel als een manier van zijn, voelen of ervaren. Dus: ‘Als ik … dan
ben ik/voel ik/ervaar ik …

3. In één keer je doel bereiken is niet altijd gemakkelijk, dus plan tussenstapjes.
Bedenk wat de leuke kanten van je inspanningen zijn.

4. Beloon jezelf regelmatig. Bedenk iets wat voor jou fijn is. Een mooie film
kijken, iets leuks voor jezelf kopen, een warm bad nemen.

5. Doe alsof je je doel al bereikt hebt. Welk gevoel geeft dat, hoe ziet het eruit?

Inzicht 2:  Ja-maar … 

‘Elke seconde is een deur naar onbegrensde mogelijkheden.’ (Deepak Chopra) 

Mensen zijn geneigd naar de moeilijkheden te kijken in plaats van naar wat naar de 
mogelijkheden zijn. 

Van ‘Ja-maar’ naar ‘Ja-en’ … 

Zodra je een uitspraak doet en dan het woordje ‘maar’ gebruikt, ontkracht je de 
uitspraak. Gebruik je het woordje ‘en’, dan voeg je er iets aan toe en dat geeft 
ruimte. ‘Ik wil een groter huis, maar ik verdien te weinig’ of ‘Ik wil een groter huis én 
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ik verdien nog te weinig’. ‘Ik wil wel studeren, maar ik heb er geen tijd voor’ of ‘Ik wil 
wel studeren én ik heb er nog geen tijd voor’.  

Merk je het verschil? Bij de tweede uitspraak zet je jezelf niet klem, zijn er 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld een andere baan zoeken waar je meer verdient of tijd 
vrijmaken voor wat je echt belangrijk vindt, namelijk studeren. 

1. Formuleer je doelen positief. Zeg dus wat je wél wilt in plaats van wat je niet
wilt.

2. Maak van je bezwarenlijst een actielijst. Kijk naar wat wél kan doen in plaats
van wat niet kan. Of, zoals Albert Einstein het al zei: ‘Als je denkt dat je het
kunt, heb je gelijk. Als je denkt dat je het niet kunt, heb je ook gelijk.’

Inzicht 3:  De gemakkelijkste weg 

‘Soms moet er eerst iets gebeuren, wil er iets gebeuren’ (Johan Cruijff) 

Mensen zijn er goed in om zichzelf te saboteren. Ze kunnen heel goed allerlei redenen 
bedenken waarom iets niet zal lukken. 

Kom uit je comfortzone 

Het liefst houd je vast aan het bekende, aan de vertrouwde situatie ofwel je 
comfortzone. Ook als die situatie niet zo veel goeds oplevert, heb je de neiging er aan 
vast te houden. Denk aan een ongezond leefpatroon, een verslaving of een 
vervelende baan. 

In je hoofd maak je een kosten-batenanalyse en vind je al die moeite vaak niet 
opwegen tegen het resultaat. Het gevolg is dat je wacht tot er sprake is van een crisis 
en je dus gedwongen wordt te veranderen. 

Herken bij jezelf de reden(en) om niet te veranderen 

1. Je vindt nieuw gedrag moeilijk aan te leren. Nieuw gedrag aanleren vraagt
aandacht, tijd en energie. De opbrengst is pas na enige tijd zichtbaar.

2. Je vermijdt pijn, angst en emoties. Je bent geneigd lichamelijke en emotionele
pijn te vermijden. Verandering confronteert je met lichamelijke pijn en met
emoties die je liever wegstopt.

3. Je bent gevoelig voor reacties van anderen. Andere mensen kunnen vervelend
reageren op jouw verandering. Dit geeft je angst voor kritiek of afwijzing of
voor het alleen moeten doen.
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4. Je hebt angst voor het onbekende. Hoe ziet je leven er straks uit? Hoe moet
het verder als je straks bijvoorbeeld alleen staat of je baan opzegt?

5. Je hebt faalangst. Je denkt dat het je toch niet gaat lukken en voelt je bij
voorbaat een mislukkeling. Als je niets doet, kan je ook niet falen, redeneer je
(on)bewust.

6. Je wilt garanties op geluk. Je wilt zeker weten dat het gaat lukken. Nog liever
wil je dat het eindresultaat je helemaal gelukkig gaat maken. Helaas kan
niemand je die garantie bieden, dus doe je maar niets.

7. Je ziet de baten niet. Soms zie je niet wat het je kan opleveren. Stoppen met
roken geeft meer energie, maar je hebt best aardig wat energie, dus waarom
zou je het laten?

8. Je ziet het voordeel niet. De baten wegen niet op tegen de kosten. Je gezonder
voelen weegt niet op tegen het plezier dat je aan lekker (en ongezond) voedsel
beleeft.

9. Je bent vermoeid. Dit kan soms ontstaan door het langdurig uitstellen van de
noodzakelijke veranderingen. Je eet slecht en bent moe. Je baan geeft stress
en wil alleen nog op de bank hangen in plaats van de kwestie aanpakken.

10. Je hebt geen tijd. Er komt nooit een tijd dat je wél tijd hebt. Als je iets nieuws
wilt in je leven, zal je keuzes moeten maken.

11. Je vindt het niet zo gemakkelijk om keuzes te maken. Kiezen is een kunst, wat
doe je wél en wat doe je niet? Ga je door op de oude voet of durf je voor iets
nieuws te kiezen?

12. Je hebt moeite met prioriteiten stellen. Je kijkt vaak naar de korte termijn en
laat je leven overheersen door allerlei dringende zaken. Zo is er nooit tijd voor
wat je werkelijk wil bereiken.

13. Je durft geen hulp te vragen. Je vindt dat je alles zelf moet kunnen.
14. Je hebt schaamte- of schuldgevoelens. Je hebt moeite iets voor jezelf te doen,

je doet liever iets voor anderen. Je vindt jezelf egocentrisch.
15. Je hebt moeite met verleidingen. Het is niet leuk een biertje te weigeren of je

vindt het lastig als het gebak op tafel staat.
16. Je bent gemakkelijk te beïnvloeden. Je laat je door vrienden overhalen. Je valt

voor de mooie beloften en smeekbeden van een partner.
17. Je hebt moeite met grenzen stellen. Je vindt het niet gemakkelijk aan te geven

wat je niet wilt of om nee te zeggen.
18. Je vindt dat het niet het goede moment is. Er is nu van alles in je leven aan de

hand, dus je wilt de verandering uitstellen tot een rustiger moment.
19. Je denkt dat het vanzelf overgaat. Dat is geen hoop, maar valse hoop. Je maakt

jezelf iets wijs.
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20. Je hoopt dat iets of iemand je komt redden. Je wacht tot de dokter je een
pilletje geeft of de prins op het witte paard je komt redden. Je hoopt dat door
die ander de problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

21. Je lijdt onder oude emoties uit je jeugd. Ze overheersen je of zijn zelfs de
oorzaak van het probleem. Het kind in je mist iets of is ergens bang voor.

22. Je zit in de slachtofferrol. Je hebt de pest in, je bent teleurgesteld en vindt
jezelf zó zielig dat je uiteindelijk maar niets doet.

23. Je maakt er een drama van. Je creëert allerlei rampscenario’s over hoe moeilijk
het zal zijn. Je wordt vast hartstikke ziek, het mislukt faliekant of er zijn vast
allerlei nare bijeffecten.

Inzicht 4:  Druk, druk, druk 

‘The little things? The little moments? They aren’t little.’ (Jon Kabat-Zinn) 

Leven in het moment en genieten van het moment vormt de basis voor je dagelijks 
geluk. Laat je leven niet aan je voorbij laat gaan, maar geniet met volle teugen. 

Heb jij het ook zo druk? Kom je niet toe aan zaken die belangrijk voor je zijn? Dan is 
het handig om via dit schema kritisch naar je bezigheden te kijken. Dit is vaak zowel 
confronterend als verhelderend. 

Hoeveel tijd besteed je aan dingen die echt belangrijk zijn? 

Het Eissenhower kwadrant Dringend Kan wachten 

Belangrijk • Crisis
• Deadline

Stress 

• Visie en planning
• Zelfontplooiing
• Relaties

onderhouden

Leiderschap

Onbelangrijk • Verleidingen
• Onderbrekingen

Belangrijk voor anderen 

• E-mails
• Social media

Verspilling

http://www.andrz.nl/
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Leid je het leven dat belangrijk voor je is? Dat in overeenstemming is met je doelen? 
Ben je de leider over je eigen leven, neem je de verantwoordelijkheid in eigen hand?  

Als ‘kan wachten’ verandert in ‘uitstellen’ dan schuiven deze zaken op naar dringend 
en belangrijk, ofwel dan creëer je een crisis of deadline in je leven.  

Als je niets doet aan je visie, planning en zelfontplooiing, bereik je niet wat je graag 
wilt. Dan kun je bijvoorbeeld in je werk niet meer meekomen met alle gevolgen van 
dien.  

Als je niets aan het onderhouden van relaties doet, leidt dit tot crisis, soms in de 
vorm van een breuk of scheiding.  

Bij zelfontplooiing hoort tijd voor jezelf nemen, rust nemen. Ook hier geldt dat uitstel 
leidt tot crisis, ziekte, stress of burn-out.  

Persoonlijk leiderschap 

Als je naar het schema kijkt, ontdek je wellicht dat je (te)veel bezig bent met 
onbelangrijke zaken. Vaak gaat dat ten koste van persoonlijk leiderschap.  

Je zou graag nog een studie volgen of hobby doen, maar je komt daar maar niet aan 
toe. Je zou graag meer met je kinderen willen doen, maar je hebt het te druk.  

1. Begin met alle onbelangrijke zaken te schrappen. Vaak krijg je het meteen
minder druk.

2. Stel belangrijke dingen niet uit, maar doe ze nu.
3. Zorg dat er geen crisis of deadline wordt gecreëerd door elke dag bewust tijd

te besteden aan leiderschap.
4. Als er toch een crisis is, doe daar dan eerst wat aan.
5. Soms blijft het druk, maar dan vind je wél meer vervulling in je leven omdat je

bezig bent met waar het echt voor jou écht om gaat.

Inzicht 5:  Keuzes maken 

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ (Johan Cruijff) 

Het leven bestaat uit keuzes maken. Elke dag, elk moment weer. 

Herken je dit?  

1. Je agenda loopt voortdurend vol.
2. Je bent met tien dingen tegelijk bezig.
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3. Je krijgt niets op tijd af.
4. Het is niet zo goed gelukt als je wilde.
5. Je komt maar niet aan belangrijke dingen toe.
6. Je hebt geen tijd voor ontspanning.
7. Je ziet je vrienden te weinig.

De oorzaak van dit alles? Je maakt niet de juiste keuzes of je maakt ze helemaal niet. 
En als je niet kiest, krijg je het eenvoudigweg te druk.  

Je hebt soms de neiging dit statement om te keren. Dan zeg je: ‘Omdat ik het zo druk 
heb, valt er voor mij niets te kiezen.’ En daar vind je ook genoeg bewijzen voor. ‘Mijn 
kinderen en partner hebben nu eenmaal aandacht nodig. Ik moet al mijn afspraken 
altijd nakomen. Ik heb nu eenmaal een drukke baan.’  

Je vertelt jezelf en anderen hoe druk en zwaar het is, hoe weinig je er aan kan doen 
en je gaat vervolgens op dezelfde voet verder. Zo verandert er niets.  

Een van de redenen om niet te kiezen, is de angst voor verlies. Verlies van je partner, 
je kinderen, je baan, je huis, je geld, je zekerheid, je imago, je status, enz. Je bent 
soms geneigd te kijken naar wat je kwijtraakt als je kiest. Draai het eens om. Wat 
voor positiefs levert je keuze op?   

1. Je hebt meer tijd voor de mensen die belangrijk voor je zijn en geeft en
ontvangt meer liefde.

2. Je kan je beter focussen op je werk en bezigheden en beleeft er meer plezier
aan.

3. Je merkt dat je de dingen wél goed aankan en krijgt meer zelfvertrouwen.
4. Je gaat voor dat wat écht belangrijk is voor jou en vindt meer vervulling.

Als je luistert naar je hart, klopt het 

Vaak weet je diep in je hart héél goed wat je wilt met je leven. Toch komt het denken 
vaak met allerlei bezwaren: mensen hebben je nodig, er is geen tijd of geen geld, het 
is eng, je hebt de capaciteiten niet, je vindt dat je het niet verdient. En vervolgens doe 
je maar niets.  

De kunst is om minder te luisteren naar die innerlijke bezwarenstem en beter te 
luisteren naar de zachte stem van je hart en je passie. Als jij je hart volgt, bewijs je 
niet alleen jezelf een dienst, maar ook veel andere mensen.  
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Pas de inzichten stap voor stap toe in je leven 
Ben je geïnspireerd geraakt? Begin dan vandaag nog met het toepassen van de 
inzichten in dit e-book. Je hoeft ze niet per se in dezelfde volgorde toe te passen en je 
hoeft ze ook niet volledig toe te passen. 

Bepaal voor jezelf welke onderwerpen het meest belangrijk zijn en ga er stap voor 
stap mee aan de slag. Je kunt op ieder moment terugkomen bij dit boekje en de 
inzichten opnieuw in je leven integreren.  

Geluk is niet iets wat je zomaar overkomt. Het is het vermogen in je leven te 
realiseren wat betekenisvol voor je is en leidt tot meer voldoening en meer zingeving. 

Wees de regisseur van je eigen leven. Stop met wat niet (meer) werkt en doe wat wél 
werkt! 

Tot slot 

Indien je hierbij hulp kunt gebruiken, kijk dan op www.andrz.nl of neem contact op 
voor de mogelijkheden.   

ANDRZ Coaching & Training ondersteunt mensen en organisaties op weg naar meer 
geluk en succes en hanteert daarbij een praktische en oplossingsgerichte werkwijze. 

Dit e-book is een uitgave van ANDRZ Coaching & Training. Misschien kun je iemand 
hiermee helpen zijn of haar leven in eigen hand te nemen en doelgericht te leven.  

Je bent daarom vrij om het te delen met anderen, het digitaal door te sturen of het te 
printen. Het is ook toegestaan delen uit dit boekje te publiceren, mits de tekst wordt 
vergezeld van deze bronvermelding:  ANDRZ Coaching & Training | www.andrz.nl 

http://www.andrz.nl/
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