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Leven

BESCHOUWING MAAK WERK VAN JE LEVEN

Niet tevredenover
jewerkende leven?
AuteurMarc
Schalenkampkende
dat gevoel en zette de
knopom. Zijn advies:
verander, visualiseer
en relativeer.
IllustratieClaudie de Cleen

J
e tegenzin is allangniet fris
meer. Jemeestecollega’szijn
oninteressant, je baas is ei-
genlijk gewoon incompe-
tent. Je baan betaalt oké,
maarnietmeerdandat. Inje
vakantieof tijdenseeneten-

tjemetvriendendenkjenaoverwat je
liever zoudoen; je oudedroomsteekt
dekopop: jewilsurfleraar/kinderrech-
ter/zanger/meubelmakerworden.
Maardevakantie isvoorbijenjewijt

je enthousiasme vangisteravond aan
die fleswijn – nuweer normaal doen.
Dehypotheekmoetbetaald, jeprijst je-
zelf gelukkigdatjetenminsteeenbaan
hebt. Je timingnu is slecht, je kuntbe-
ter een jaartje wachten, tot je je busi-
nessplanechtgoedhebtuitgewerkt, je
voldoendehebtgespaard, je kinderen
uit huis zijn – of tot je een ons weegt.
Trouwens,wat zouden je vrienden en
familie ervan vinden als je ineens
gekkedingengingdoen?Niet zeuren.
Ik kenhet gevoelmaar al te goed. Ik

hopte jaren van tegenvaller naarmis-
lukking,maarvanafmijn30stegingik
beterekeuzenmaken: ikbegoneenei-
genbedrijf,RobinGood,datsimpelge-

zegdbedrijvenaangoededoelenkop-
pelde. Na zevenmooie jaren verkocht
ikhet,omschrijverteworden,eenvol-
gendedroom.
Makkelijk was dat niet, ook ik had

lastvanmaandelijkselastenenwasbe-
vreesd wat mijn omgeving van mijn
bokkesprongen vond. Schrijver wor-
denwas het engst, omdat een roman
zo’npersoonlijkwerk is. Tochhebben
deze bezwarenmeer al die kerenniet
vanweerhouden te gaan doenwat ik
opdatmomentechtgraagwilde.

Echt tedoenwat jegraag zouwillen
is gewoon een lastige stap.Het vraagt
omveranderingendemeestemensen
houdennietvanverandering.Daarom
is eenpersoonlijke crisis hétmoment
omteveranderen:daniswat jehebtzo
slecht,datelkeveranderingwelkomis.
Ikbevondmevaakgenoeginzo’nsitu-
atie. Van de onvrede over mijn wer-
kendelevenwerdikvaakletterlijk ziek,
zoerg,daterniksandersopzatdandie
baan op te zeggen en serieus aan dat
businessplan of eennieuwproject te
beginnen.Natuurlijkhoef jehetnietzo
ver te laten komen,maar bedenkwat

het je financieel, emotioneel en fysiek
kost omníet te doenwat je graag zou
willen.Hoe groot is de spijt later als je
het nooit hebt geprobeerd? Better to
have loved and lost, than never to have
lovedatall.Toch?
Omveranderenmakkelijker tema-

ken, is het handig om je ‘beloning’ te
versterken. Bijvoorbeeld door je voor
te stellen, te visualiseren, hoe fantas-
tisch het zou zijn als je die baanhebt,
of je eerste opdrachtbevestiging ver-
stuurt of wordt toegelaten tot die op-

leiding. Relativerenhelpt om je angst
teoverwinnen.Watishetergstedatme
kan overkomen als ik die roman ga
schrijven – en niet word uitgegeven?
Wordikuitgelachenopstraat?Staatde
politie op mijn stoep? Ga ik er dood
aan? En als er iets verkeerdgaat, is dat
dan herstelbaar? Wat is een waar-
schijnlijker scenario danwat ik hier-
voor hebbedacht?Ook je zekerheden
kun je relativeren: jouwcontract voor
onbepaalde tijdhoeft ookniet zo lang
te duren als jij zouwillen – het schijnt
crisis te zijn (wat weer als voordeel
heeftdatals jewordtontslagen, jeein-
delijk serieuswerkmoet gaanmaken
vanwatjeeigenlijkgraagwilt).Bedenk
ookdatde stapomiets anders te gaan
doenhelemaal niet zodrastischhoeft
te zijn.Als je voor jezelf wiltbeginnen,
kunjedeveiligehavengefaseerdverla-
ten.Houdjevastebaanaanvoordrieof
vierdagen,zodat jenogeenbasisinko-
menhebt.Enjehoeftnietzelf teonder-
nemen,bijgroterebedrijveniseraltijd
wel eenplekdiebeterbij jepast.

Timing is ookbelangrijk. Een speci-
ale dag, je verjaardag of Nieuwjaars-
dag, geeft vaakhet zetje om in actie te

komen. Zo bracht de begrafenis van
eenvriendmeertoedatikeindelijkaan
die romanbegon. Juist zulke verdrie-
tigegebeurtenissendoenmebeseffen
dat ik vooral ietsmooisvanmijnleven
moet maken en dat ik dit gegeven
paardniet in debekmoet kijken.Mis-
schienwelhetallerbelangrijkste ishet
om je overtuigingen te veranderen.
‘Wijzijnallenwiewemogelijkachten,’
zeiooitEddeGoey,eenRotterdamse‘fi-
losoof’. Je gelooft dat je het kunt of je
gelooftdat jehetnietkunt; inbeidege-
vallen krijg je gelijk. De truc is omdie
belemmerende overtuigingen te ver-
vangendoor overtuigingendie jewél
verder helpen. Je creëert een nieuw
paadjeenlaathetoudelangzaamover-
woekerenenverdwijnen.

Achterafzie ikdat ik eencombinatie
van al dit soortmaatregelen nam. En
dat ikhet leukbleef vindendoordat ik
mijndoelengoed stelde enhet vierde
als ik die had gehaald. Ookwist ik tel-
kens goede helpers te vinden. Enwat
mij altijd vleugelsgaf,wasde trotsdat
ik opnieuwde staphadgezet:mensch,
durf te leven!

Passie
Doe jij het werk dat je het liefste zou doen? Heel veel mensen niet. Ze werken
omdat het geld oplevert, van passie is geen sprake. Marc Schalenkamp lukte
het wél een aantal van zijn dromen te verwezenlijken. Met geluk en hard wer-

ken – en vooral dankzij een goede aanpak. Terugkijkend ziet hij dat hij
in essentie steeds dezelfdemethode toepaste, gebaseerd op enige levens-

ervaring, zelfkennis én wat wijsheid van anderen: van Stephen Covey en
Deepak Chopra, maar ook vanWillem van Hanegem en Ben & Jerry’s.

In zijn boek deelt Schalenkamp zijn methodemet zijn lezers.

‘Eenpersoonlijke crisis is
hetmoment bij uitstek om
te veranderen: dan iswat
je hebt zó slecht, dat elke
veranderingwelkom is’

Baanbreker


