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Deze eerste editie van het magazine JIJ is er
voor……… jou. Dat klinkt als een open deur maar
dat is misschien minder logisch dan je denkt.
Het is een voortvloeisel van mijn uitgangspunt
‘de klant op nummer 1’. Nu vind ik de term klant
in onze context niet zo goed gekozen. Dat komt
omdat ik er een bepaalde afstand in voel, ik ben
de aanbieder en jij de klant. Dat voelt niet
gelijkwaardig. Ik ben meer een voorstander van
gelijkwaardigheid, samen optrekken om jouw
doel te behalen. Maar ik heb nog geen andere
passende benaming gevonden. Als jij een
betere benaming weet, dan hoor ik dat graag
van je.
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DEZE IS VOOR JOU
Maar terug naar de klant op één. Ik heb te vaak
bij ondernemingen gecoacht waarbij er wel in
woord werd uitgesproken dat de klant op één
staat, maar in daad was dat niet altijd zo.
Klanten vinden ‘we’ tenslotte wel eens lastig. Als
we een negatieve recensie krijgen, als hij boos
opbelt of als hij in onze ogen onredelijk is. Staat
de klant dan nog steeds op één? En staat alles
wat we doen in het teken van onze klant?
Anders gezegd, heeft alles wat we doen
toegevoegde waarde voor de klant? Ik kan uit
eigen ervaring zeggen dat dat niet altijd het
geval is.

Johan van Delden | De Mannencoach

"IK BEN VOORSTANDER VAN
GELIJKWAARDIGHEID, SAMEN
OPTREKKEN OM JOUW DOEL TE
BEHALEN"



Ik hoop dat jij met het lezen van dit magazine
ervaart dat jij bij mij altijd op nummer één staat.
Dat komt vooral door mijn pragmatische
aanpak in mijn coaching. Ik heb geen standaard
aanpak maar laat mij leiden door wat jij
aangeeft, zegt, ervaart en wenst. Daar spelen we
op in. En dat is in mijn optiek de beste aanpak.
JIJ bepaalt en niet ik.

Terug naar dit magazine. Ik denk dat je er veel
plezier aan zult beleven. Ik neem je mee in het
vak life coaching, wat het wel en niet is. Ik neem
je mee in mijn eigen reis en deel wat inzichten
van mijzelf met jou. Daarbij hoop ik dat ze jou
net zo inspireren en tot denken aanzetten als ze
bij mij deden. Maar je hebt dit magazine
waarschijnlijk gedownload voor de 10 concrete
life coaching tips. En natuurlijk staan deze tips
erin. Doe er mee wat je wilt maar ik denk dat ze
direct helpen voor een mooier en beter leven. 

Rest mij voor nu om je heel veel plezier te
wensen met het lezen. Ik hoor heel graag wat je
ervan vindt. Deze feedback kan ik namelijk
gebruiken om het blad steeds beter en
interessanter te maken voor toekomstige lezers.
Want daar doe ik het allemaal voor: voor jou en
voor toekomstige lezers. Waarde leveren in de
vorm van een goed magazine en de klant op
nummer één.
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Er wordt nog wel eens gedacht dat
coaching alleen is voor mannen die
‘problemen’ hebben. Ik ben het daar totaal
niet mee eens met name omdat er
negativiteit om dit woord hangt. Het
impliceert dat er iets niet goed is. Terwijl het
juist heel positief is dat er iets is waar je zelf
van baalt en dat je daaraan wilt werken. Dat
is juist heel krachtig en positief. Sterker nog,
er zijn heel veel mensen die een coach
hebben zonder dat we daar ons van bewust
zijn. Alle succesvolle ondernemers hebben
een coach en alle topsporters hebben ook
een coach. Niet omdat ze niet goed zijn in
het runnen van hun bedrijf of in het
bedrijven van hun sport, maar omdat ze
continu beter willen worden. Sven Kramer
hoef je echt niet meer uit te leggen hoe hij
moet schaatsen, maar hij heeft een coach
om iedere keer beter te worden. Ook nu
nog. Zijn coach houdt hem bij de les, zorgt
dat hij vasthoudt aan het plan en voorkomt
een terugval naar oud gedrag.

1. WAT
DOET EEN
MANNEN
COACH
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"SVEN KRAMER HOEF JE ECHT
NIET MEER UIT TE LEGGEN
HOE HIJ MOET SCHAATSEN,
MAAR OOK HIJ HEEFT NOG
EEN COACH, OM IEDERE KEER
BETER TE WORDEN."

Dan het tweede deel ‘mannen’. Dat dit van
toepassing is op  iedereen van het
mannelijke geslacht dat moge duidelijk zijn.
Maar een kleine toelichting over de
achterliggende gedachte is hier wel weer op
zijn plek. Want waarom alleen mannen?
Waarom niet voor iedereen dus inclusief
vrouwen? Mijn motivatie om alleen voor en
met mannen te werken is ontstaan uit het
feit dat mannen minder mogelijkheden in
de directe omgeving hebben om over de
onrust en worstelingen die het complexe
leven van tegenwoordig met zich
meebrengt, te praten. Daar waar vrouwen
vaak vriendinnen (of moeders) hebben waar
ze goed mee kunnen praten, zijn wij
mannen onderling vaak meer slap aan het
ouwehoeren. Dat is ook prima, maar soms
wil je meer. Soms moet je meer omdat je
gek wordt van je omgeving of van je
gedachten. Daar wil je wat mee. Maar hoe
en bij wie? 

Om de vraag wat een mannencoach doet te
beantwoorden, moeten we de term even uit
elkaar halen: aan de ene kant ‘man’ en aan
de andere kant ‘coaching’. Ik wil beginnen
met ‘coaching’, wat de actieve
werkwoordsvorm van coach is. Een coach is
niets meer en minder iemand die jou tot
inzichten brengt. Het laat je de gevolgen en
consequenties van je gedachten, gedrag,
houding, etc zien en ervaren. Een coach
geeft je inzichten, tips, trics en vooral
handvatten waar je mee aan de slag kunt
om je eigen doel te behalen. Maar je moet er
zelf mee aan de slag, jij bent
verantwoordelijk voor het toepassen en
daarmee het behalen van het gewenste
resultaat.



Bij alles wat we doen, zouden we ons af moeten
vragen waarom we dat doen. Dat heeft met
doelgerichtheid en relevantie te maken. Pas als je
dingen doet die dicht bij je eigen persoonlijke
doelen liggen, ervaar je dat je heel zinvolle
dingen aan het doen bent, 

Golden circle
Simon Sinek maakte daar al in 2009 een
fantastische video over waarin hij spreekt over de
'golden circle', ofwel de why-how-what. Zeker de
moeite waard om op youtube op te zoeken. 

Samengevat zegt hij dat de meest succesvolle
bedrijven/organisaties/personen handelen vanuit
een Why (waarom doen we de dingen die we
doen). De volgende stap is Hoe we daar invulling
aan geven en pas als laatste Wat we dan precies
doen. We zijn standaard geneigd om als eerste
vanuit de Wat te denken en bedenken wat we
allemaal gaan doen. Met meer dan 13 miljoen
views en dito verkopen van zijn boek, is zijn
aanpak wel een klassieker geworden. 

Wij mannen willen ook zaken structureel
veranderen om ons leven te verbeteren. Dan
is het is gewoon lekker als iemand met je
meedenkt, je de handvatten geeft en
vaardigheden aanleert waar je direct iets
aan hebt. 

Je relaties en je gedachten
Er zijn een hoop dimensies waar je je als
man in zou kunnen en willen verbeteren.
Denk aan je lifestyle, sex, je werk of je balans
tussen werk en privé. Ik ben gespecialiseerd
in twee aspecten van de manlijke dimensies:
je relaties en je gedachten. Bij je relaties
gaat het niet alleen om je liefdespartner
maar is het veel breder. Denk ook maar eens
aan je kinderen, je ouders, je collega’s, je
klanten, etc. Ook daar heb je een relatie mee
waar je willicht niet helemaal tevreden over
bent en zou willen verbeteren. Je gedachten
gaat over hoe je mindset is en hoe je
controle krijgt over je eigen denkwijze.
Twijfel of pieker je veel, zie je overal
problemen in, is er continu een stemmetje
in je hoofd die je van alles probeert aan te
praten. Dat soort zaken. Je wordt er soms
gek van. Maar het goede nieuws is, je kunt er
wat aan doen. En een mannencoach helpt je
daarbij.  

Samengevat draait het bij mannen coaching
om het vinden en bereiken van je
persoonlijke doelen op het gebied van je
relaties en/of je gedachten.

Johan van Delden
Jouw mannencoach

2. MIJN
EIGEN
DOELEN EN
MIJN ‘WHY’
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client centraal stellen (wie ben je en wat wil
je?, jij bepaalt de setting) 
no-nonsense aanpak (doe maar normaal) 
empathisch maar wel duidelijk en helder
humor (maar altijd met respect)

jij bepaalt altijd wat we gaan doen en in welk
tempo
duidelijke taal en geen nietszeggende kreten
en vaag coachingstaal
pragmatische gesprekken en oplossingen. 
in een omgeving waar mannen zich thuis
voelen (in de praktijk of buiten)

Toen ik ben begonnen met mijn eigen life coach
praktijk heb ik natuurlijk ook mijn eigen why-
how-what bepaald en het lijkt mij in ieders
belang dat ik deze met jullie deel:

Mijn 'Why': 
- ik wil hét verschil in de huidige situatie van mijn
klanten maken waardoor zij weer- en meer
plezier in het leven hebben. Ik lever een positieve
bijdrage in het ontdekken én realiseren van je
echte doel in jouw leven.

Mijn 'How': 

Mijn 'What': 

Zolang ik die dingen doe die invulling geven aan
mijn persoonlijke "waarom", weet ik dat mijn
werk mij energie geeft en geen energie kost. 

3. DE KLEINSTE
DAAD IS
BETER DAN DE
GROOTSTE
BEDOELING

De derde maandag (soms de vierde) van januari
noemen we Blue Monday. Het schijnt de meest
deprimerende dag van het jaar te zijn, onder
andere omdat we tot de conclusie komen dat we
(wederom) onze goede voornemens hebben
laten varen. We laten ons vaak verleiden door
hele grote plannen en voornemens te maken.
Zelfs het maken van de plannen geeft ons alweer
nieuwe energie. Maar daar stokt het vaak al: wel
plannen, geen actiemodus. Man man man, als we
al onze plannen nu eens waar maakten, dan zag
de wereld er heel anders uit.

Maar van plannen maken alleen is nog nooit iets
veranderd! De wereld is er geen steek beter van
geworden van alle goede voornemens en
plannen die in de welbekende onderste la liggen.
Er verandert pas iets als we in de actiemodus
komen. We zullen daadwerkelijk iets moeten
doen. En de kans op duurzame verandering is
groter als we dat in kleine stappen doen. Zoals
een bekend Chinees spreekwoord zegt: als je een
berg wilt verplaatsen, doe je dat steen voor steen.
En om in die metafoor te blijven: je verandert
meer door een steen op te pakken en te
verplaatsen dan aan de zijkant te blijven staan en
bedenken hoe mooi het zou zijn als die berg
verplaats wordt.

WAT IS JOUW WHY?
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Zo geldt dit ook in het echte leven. Je verandert
pas als je in de actiemodus komt. Van goede
bedoelingen is geen mens beter geworden. Dus
kom op, kom in actie! Doe iets, verander je
gedrag! 

Mindset is de sleutel
Maar hoe komt het dan dat het voor veel
mensen gemakkelijker is om duizend-en-één
redenen te bedenken waarom iets niet te doen
dan op zoek te gaan naar die ene reden
waarom het wel zou lukken. Dat heeft met
mindset te maken. Op hoofdlijnen zijn er twee
varianten: een fixed mindset en een growth
mindset. Ofwel een statische- vs een
groeimindset. 

Fixed mindset
Als je overwegend een fixed mindset hebt denk
je vaak dat je talenten, intelligentie en
capacitieit vastliggende eigenschappen zijn. Je
wilt graag slim overkomen en reageert
defensief op fouten en tegenvallers. Die zien ze
namelijk niet zo zeer als kans om te leren en
groeien, maar als risico om te falen en ‘door de
mand te vallen’. Je kunt altijd duizend-en-één
redenen bedenken waarom je het niet moet
doen. Je bent op zoek naar veel bevestiging.
Gevolg van een fixed mindset is dat je slechts
beperkt kunt groeien en jezelf ontwikkelen. 

Growth mindset
Bij een overwegende groeimindset ligt de focus
op leergierig zijn, kansen durven te benutten en
leren van resultaten. Je durft eerlijk naar je
tekortkomingen te kijken en bent continu op
zoek naar manieren om te verbeteren. De focus
ligt vooral niet op het slim overkomen of
oppoetsen van het imago. Je ziet altijd een
reden om het wel te proberen. 

Het mag duidelijk zijn dat een groeimindset je
beter in staat stelt om jezelf te verbeteren en te
veranderen. Maar hoe komt het dan toch dat
zoveel mensen een fixed mindset hebben en
daaraan vasthouden? In veel gevallen hebben
mensen zichzelf iets aangepraat. Negatieve
ervaringen grijpen ze aan om te bewijzen dat
ze inderdaad ergens niet goed in zijn. Het is dat
stemmetje in je hoofd dat negatief over jou
spreekt en kritiek op jou heeft. Het vertelt je
duidelijk dat je iets niet kunt, ergens niet goed
in bent, wat anderen er wel niet van zullen
vinden, enzovoorts.

Die stem, dat ben jij niet
Maar die stem in je hoofd ben jij niet!
Nogmaals, die stem in jouw hoofd dat ben jij
niet! Laat je dus niet belemmeren door de stem
in je hoofd. Het houdt je dingen voor die niet
altijd waar zijn. Perfectionisme en faalangst zijn
hier voorbeelden van. Het is aan te leren hoe je
daar mee om kunt gaan en uiteindelijk zelfs
kunt sturen. Daar kan ik je bij helpen.

Stel jezelf hardop de vraag: heb ik een fixed
mindset, zie ik altijd de duizend-en-één
redenen of ga ik voor de groeimindset en ga ik
op zoek naar die ene reden om wel in actie te
komen. Wees eerlijk tegen jezelf! Als je er nu
een gedachte loskomt dat zich afvraagt wat
anderen er van zullen vinden, is dat juist een
signaal van een fixed mindset. 
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HOE IS JOUW
MINDSET?



“HET ENIGE WAT JE
TEGENHOUDT VAN WAAR JE NU
BENT NAAR WAAR JE NAARTOE

WILT IS, JOUW COMFORT
ZONE.”

DHAVAL GAUDIER



4. WAAROM IS
VERANDEREN
ZO ENG?
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Stel je het volgende eens voor: je leven kabbelt
rustig voort. Je relatie met je partner, met je
kinderen is niet super (meer). Het is wel leuk
maar er zijn ook irritaties. Over-en-weer
overigens. Het kost je te veel moeite om deze
irritaties te bespreken. Je hebt totaal geen zin
om energie dit conflict te steken, het lost toch
niets op. ’s Avonds zit je samen op de bank, jij
links en zij rechts. Andersom mag ook. Je kijkt
TV of Netflix en in alle stilte vordert de avond.
Later in bed lig je voor jezelf de dag nog eens
door te nemen. Waarom is de situatie zoals die
is? Waarom is onze relatie niet meer zoals
vroeger? Je vrijt nog wel met elkaar, maar de
passie is minder. Het moet anders, maar hoe?
En wat? En wat als het compleet escaleert? En
wat gebeurt er daarna? Hoe ziet het leven er
dan uit? 

Morgen ga ik het met haar bespreken. En
anders overmorgen! Och nee, eerst de
verjaardagen, pasen, meivakantie, coronacrisis,
zomervakantie, een vast contract hebben, de
kinderen het huis uit,……. , dan ga ik het doen.
Dan is het ideale moment…….

Natuurlijk is voorgaande wat gechargeerd
neergezet, maar in hoofdlijnen is het wel wat
ik vaak zie wat er gebeurt: je bent niet
tevreden, weet even niet wat te doen, weet
niet wat je te wachten staat en met allerlei
smoesjes wacht je op het ideale moment om
er wat aan te doen.

Kom in de actiemodus
Om dingen te veranderen moet je in de
actiemodus komen. En deze actie is eng. Je
weet namelijk niet van tevoren wat het je
brengt of waar het je brengt. En die
onzekerheid is lastig en tevens eng. Ons brein
is dusdanig ontwikkeld dat we altijd voor de
veiligheid kiezen en niet voor onzekerheid.
Hoe vervelend de huidige situatie ook is, de
primaire reactie vanuit ons brein is veiligheid
en daarmee niets veranderen. Je weet nu wat
je hebt (zekerheid) en je weet niet wat er
anders gaat gebeuren (onzekerheid). Het zorgt
er (te) vaak voor dat we dus maar helemaal
niets doen. Ons grootste probleem is dat we
ons blijven vastklampen aan de illusie van
vastigheid en stabiliteit. We willen dat onze
liefdesrelaties betrouwbaar en stabiel blijven.
Aan de verandering denken we liever niet aan.
Je weet inderdaad niet wat of waar het je
brengt, maar één ding weet je wel zeker: het
brengt je weg van daar wat en waar je nu
bent! Het brengt je weg van het hier en nu. En
dat is precies wat je wilt.

"DE PRIMAIRE REACTIE
VANUIT ONS BREIN IS KIEZEN
VEILIGHEID"
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Eng
Draai het eens om. Wat gebeurt er als er
helemaal niets verandert? Hoe eng is het als
alles bij het oude blijft? Met je relatie, met je
werk, met het piekeren en malen in je
hoofd? Hoe eng is dat? Dat je straks drie
maanden verder bent en er is niets
veranderd? Dat de angst voor de
verandering je in de tang heeft. En dat je
daardoor geen keuzes durft te nemen. Dat is
pas een enge gedachte.

Kom in beweging
Stop dus met smoesjes, stop met voor jezelf
voor de gek houden en kom in actie. Er is
geen vastigheid in het leven, alleen maar
vloeibaarheid. Hou dus niet krampachtig
vast een iets wat er niet is. Wordt vloeibaar,
kom in beweging, deze beweging zorgt er
namelijk voor dat er dingen veranderen. Als
je beweegt kun je nooit vastzitten. Als jij niet
verandert, verandert er niets. Zet dus nu die
volgende stap. Pak nu door en verander de
boel. Hupsakee.

JE LEVEN
VERANDEREN IS ENG

WEET JE WAT NOG
ENGER IS?

SPIJT
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5.   10 TIPS, HANDVATTEN EN
OPDRACHTEN OM DIRECT MEE
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1. STOP MET STREVEN NAAR PERFECTIE

MORGEN.. . . . . . . .  
MORGEN . . . . . . . .
MORGEN GA IK HET ECHT DOEN
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Als je denkt dat alles vlekkeloos moet zijn,
zal er uiteindelijk niets veranderen. Er zal
altijd een reden te bedenken zijn waarom
nu niet het juiste moment is, waarom je er
nog niet klaar voor bent, of waarom je er
überhaupt aan zou beginnen. Als
perfectionist zijn altijd 1001-redenen te
bedenken waarom iets niet te doen.
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In plaats van te streven om de allerbeste te
zijn, is het verstandiger om voor ‘goed
genoeg’ te gaan. "In de meeste gevallen is
goed genoeg ook echt goed genoeg." En het
voorkomt een hoop stress bij je. Stel jezelf
maar eens de vragen: “wat heeft mijn
perfectionisme mij eigenlijk gebracht?” en
“wat heeft mijn perfectionisme mij eigenlijk
gekost?”.

2. STOP MET UITSTELLEN
De enige manier om uitstelgedrag te
verslaan, is door een 'startritueel' te creëren.
Onderzoek toont aan dat als je jezelf kunt
pushen om ergens mee aan de slag te gaan,
je waarschijnlijk doorgaat. Dus stop met
denken en begin met één actie tegelijk. De
beroemde vijf seconden regel: 5, 4, 3, 2, 1, go! 

Deze regel speelt in op het feit dat wanneer
er een nieuw idee in je opkomt, de hersenen
na een paar seconden allerlei bedenkingen
beginnen te verzinnen om het niet te doen.
Ook bij goede ideeën. Het goede nieuws: je
bent dus niet de enige met uitstelgedrag,
dat heeft (bijna) iedereen ;-). De 5 seconden
regel zegt: geef jezelf 5 seconden de tijd om
te besluiten de actie wel of niet te doen. In
die tijd beslis je met je onderbuik, want dan
heeft ratio nog geen bedenkingen kunnen
verzinnen. En tel af omdat onze brein
anders de neiging heeft om door te tellen.
Bij aftellen naar nul werkt onze brein anders.
En dan hup, meteen in actie komen. 



“FALEN IS NIET GELIJK AAN
MISLUKKEN. HET BETEKENT
ENKEL DAT JE MEER MOET

OEFENEN EN KUNT LEREN VAN
EERDERE ERVARINGEN.”



Iedereen heeft een eigen stemmetje in zijn
hoofd. Een stem die ons wil behoeden voor
gevaren, die ons wil vertellen hoe anderen
over jou denken, etc. Iedereen heeft zo’n
stemmetje. Omdat dat stemmetje ons in de
huidige ‘veilige’ situatie wil houden,
veranderen is tenslotte eng en vol gevaren
(?), dat het allerlei belemmeringen opnoemt
waarom jij niet moet veranderen.
Bijvoorbeeld: “wat zullen anderen wel niet
van je denken?”, “wat als het allemaal
mislukt?”, “Jij kan dit echt niet.”, “Dit is niet
het goede moment.”. 
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Maar het goede nieuws is: jij bent dat
stemmetje niet. Het is je onbewuste brein
die in verschillende persona’s je probeert
tegen te houden. Maar ga eens met dit
stemmetje in gesprek. “ohja, en hoe weet jij
zo zeker dat ik het niet kan?”, “Wanneer is
dan het ideale moment en hoe weet jij dat?”.
Dat soort vragen helpen je. En vervolgens
negeer je die stem. Die stem helpt je immers
niet, dus waarom zou je daar naar luisteren?

3. DE STEM IN JE HOOFD, 
DAT BEN JIJ NIET.

WELKE BELEMMERING
HOUDT JOUW STEM JE

VOOR?
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4. LOSLATEN IS DE SLEUTEL NAAR MEER VRIJHEID
Wil je lang genieten in je leven, dan is het goed om regelmatig te kunnen loslaten.
Vaak kom ik loslaten als groot obstakel voor verdere groei tegen. Mensen zetten
vaak één voet op het gas en de andere op de rem voor het geval dat...... Het is zelfs
zo dat de meeste mensen geen stappen vooruit zetten om meer te genieten
omdat de stappen die ze moeten zetten onbekend zijn. Ze weten niet wat ze in
de toekomst zullen krijgen. De meeste mensen willen in controle zijn.

De werkelijke reden dat mensen die
stappen niet willen zetten is dat ze iets
wat ze kennen los moeten laten om de
stappen te kunnen zetten richting het
onbekende. Hier volgt een voorbeeld:
een man is al jaren ongelukkig in zijn
werk en wil graag zelfstandig
ondernemer worden. Echter, de
gedachte om zijn baan op te zeggen en
dan de stap te zetten in het zelfstandig
ondernemerschap, is te pijnlijk en
houdt hem tegen om de stap echt te
zetten.
Er zijn veel dingen die je kunt en vaak
ook moet loslaten om meer te kunnen
genieten, om meer te kunnen bereiken.
Loslaten heeft verschillende vormen.
Het kan iets materialistisch zijn of een
stukje financiële zekerheid, een
persoon of een bepaalde vrijheid. Hoe
je het ook bekijkt, om iets te willen
bereiken, zul je de controle op alles
moeten loslaten. Vertrouw op het
loslaten. Want loslaten is de sleutel naar
meer vrijheid....

Neem een thema waarin je dingen wilt
veranderen en ga eens na wat je hier in
wilt (moet) loslaten om het resultaat te
kunnen bereiken. 

WAT ZOU JIJ MOETEN
LOSLATEN?
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Iedereen heeft in zijn leven van die
pfff.... momenten. Fases waar je
doorheen moet,
waarvan je kunt leren. Maar voordat je
de les geleerd hebt, stellen vele
mensen zich vaak de vraag die begint
met WAAROM. Deze vraag geeft je
bijna altijd een negatief antwoord.
Bijvoorbeeld: waarom overkomt mij
dit nu? Antwoord: omdat je een
stommerik bent! Waarom heb ik
zoveel pech? Omdat je het niet waard
bent! Waarom doen mensen dit?
Omdat de meeste mensen slecht zijn!
Etc... Deze vragen geven je
antwoorden die je niet verder
brengen in je leven. Erger nog, de
waarom-vragen leveren antwoorden
die ervoor zorgen dat je met beide
voeten op de rem staat. Iedereen
heeft een verleden, een heden en een
toekomst. De waarom-vraag activeert
vooral het verleden en voor de meeste
mensen is hun verleden niet zo sterk
dat ze er genoeg waarde uit kunnen
halen om krachtig in het nu te zijn en
vol vertrouwen vooruit te stappen. 

5. HAAL KRACHT UIT HET
STELLEN VAN HOE, WAT
EN WIE VRAGEN.

De kwaliteit van je vragen bepaalt je
gedachten. De waarom-vraag activeert je
verleden en werkt voor de meeste
mensen negatief. Vragen die beginnen
met WAT, WAARTOE, HOE, WIE, etc
leiden meteen tot andere gedachten.
Een andere focus. Ze geven oplossingen.
Bijvoorbeeld: wat is juist of goed aan dit
probleem? Wat is nog niet optimaal? Wat
ben ik bereid te doen, waardoor het
wordt zoals ik het wil hebben? Wat ben
ik niet bereid te doen, waardoor het niet
wordt zoals ik het wil hebben? Hoe kan
ik de dingen doen, die noodzakelijk zijn,
waardoor het wordt zoals ik het me
wens? Wat kan ik hieruit leren? Wie kan
me ondersteunen? Wie kan ik om raad
vragen?

"DE KWALITEIT VAN JE
VRAGEN BEPAALT JE
GEDACHTEN."
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Dit is mij te veel
Ik heb het verpest
Dit werkt niet
Ik kan dit niet
Zij zijn beter dan ik

En dat kun je bijvoorbeeld doen door:

In plaats van
6. BEKIJK DE
SITUATIE EENS VAN
DE ANDERE KANT

 "VAN EEN ANDERE
KANT BEKIJEN"

Natuurlijk gaat het leven niet van een leien
dakje, soms is het gewoon ff sh*t. Dan gaat
het erom hoe je hier op reageert. Oordeel je?
Reageer je negatief? Ligt het aan iemand
anders? Het is belangrijk om ook van de
klote situaties het beste te maken. Hoe?
Door er altijd proberen van te leren. 

Wat heb ik nodig?
Wat heb ik geleerd?
Wat kan ik wel proberen?
Ik kan dit nóg niet
Ik kan van hen leren

Dit te proberen:



vraag “wat had je anders in je leven willen
doen?”. Het antwoord is steevast: “dat ik mij
niet zo liet lijden door de mening van
anderen.” Bam, denk daar maar eens over
na! 

We zijn er zo gevoelig voor, de mening van
een ander. We zijn gevoelig voor positieve
feedback in de vorm van complimenten etc.
Dat zorgt voor positieve gevoelens. Maar er
zijn helaas ook veel mensen die overal en
dus ook over jou een mening hebben, vooral
een negatieve mening. Bedenk daarom heel
goed: wat je ook doet, er zullen altijd
mensen zijn die negatief over je praten. Dat
wetende, waarom zou je je dan zou druk
maken over wat andere van je vinden. Ga
gewoon lekker je eigen weg en doe de
dingen die jij graag doet.

Het probleem van negativiteit is dat je zelf
ook negatief wordt. En een keer raden:
negativiteit trekt negativiteit aan. Het klinkt
zo cliché, maar het is echt zo! Negeer alle
negatieve invloeden om je heen. Het helpt je
niet verder, het zorgt dat je stilstaat. Of erger
nog, het trekt je het moeras in. En als het
(nog) niet lukt om de negativiteit uit je
omgeving te verbannen, dan is het
belangrijk je ook daarin op de positieve
dingen te richten.
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Deze tip klinkt misschien wat cryptisch en
misschien moet je hem wat vaker lezen.
Maar waar het om gaat is dat je de mensen
uit je directe omgeving niet kunt
veranderen. Mensen laten veranderen is niet
de beste strategie voor een beter leven. Kijk
maar eens naar jezelf, ben jij gemakkelijk te
veranderen? Zou je dat überhaupt willen (of
moeten)? Dat is een energie vretende klus
met een bijzonder kleine kans op succes.
Stop daar dan mee. Wat je wel kunt doen is
de mensen om je heen veranderen door
andere mensen in je omgeving toe te laten
en van andere mensen afscheid nemen.
Deze stap is gemakkelijker te doen. Zoek
mensen die jou wel aan het hart gaan,
mensen die jou helpen en stimuleren in het
halen van je persoonlijke doelen (denk aan
maximaal gelukkig zijn) én naar mensen die
dezelfde waarden als jij hebt. Mensen die
dezelfde persoonlijke waarden hebben én je
helpen in het behalen van je doelen, dat zijn
de mensen waar je gelukkig mee én
gelukkig van wordt.

7. STOP MET HET DRUK
MAKEN OVER WAT ANDEREN
VAN JE DENKEN 
(VOORAL HET NEGATIEVE)

WIE ZOU JIJ MEER IN JE
OMGEVING WILLEN HEBBEN?

8. JE KUNT DE MENSEN OM
JE HEEN NIET VERANDEREN,
MAAR JE KUNT WEL DE
MENSEN OM JE HEEN
VERANDEREN.



Motivatie in het leven is belangrijk. Het
geeft je inspiratie, het geeft je een drive.
Het bouwt je zelfvertrouwen op. Het
geeft je voldoening, meer eigenwaarde.
Een trots gevoel. En zo kan ik nog wel
een tijdje doorgaan.

Het is een must in je leven: interne en
externe motivatie, ook wel je drijfveren
genoemd. Elk gedrag kent een interne en
externe drijfveer. Motivatie wordt gevoed
van binnenuit en van buitenaf.

Bij interne factoren kan het gaan om hoe
je bent, de dingen die aangeleerd zijn,
invloeden uit je levenservaringen.
Externe factoren zijn bijvoorbeeld de
reactie van je omgeving op je vertoonde
gedrag, de waardering of afkeuring die je
krijgt. Weet dat al ons gedrag een
mengeling is van interne en externe
motivatie. Voorbeeld: een financiële
beloning voor een prestatie is een
drijfveer van buitenaf, maar deze werkt
alleen als ik (interne factor) ook graag
geld wil krijgen.

Je werkt vanuit jezelf.
Je handelt zonder dat iemand of iets je
aanmoedigt.

Je werkt omdat je door iets van
buitenaf wordt geprikkeld.
Je handelen komt voort uit iets dat
buiten jou gebeurt.

Zo herken je interne motivatie:

Zo herken je externe motivatie:

Naar mijn idee is het belangrijk in het
leven om je ervan bewust te zijn wat
belangrijk voor je is, waar je voor staat,
welke richting je kiest, hoe je wilt leven,
wat je wilt doen, toch zeker ook wie je wilt
zijn. Externe motivatie is prima, maar
zonder interne motivatie geeft het vaak
een jojo-effect en word je steeds minder
intern gemotiveerd. Om in je leven ook
een sterke interne motivatie te hebben, is
het heel waardevol om je ervan bewust te
zijn WAAROM je dit allemaal in je leven
wilt ontvangen of zijn! Dat activeert je
innerlijke motivatie.

9. DE
OPTIMALE
MOTIVATIE
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"EXTERNE MOTIVATIE IS
PRIMA, MAAR ZONDER
INTERNE MOTIVATIE GEEFT
HET VAAK EEN JOJO-
EFFECT"



Er zijn genoeg mensen die op mijn website
komen en dan direct afhaken. Waarom?
Veel mannen willen de waarheid niet onder
ogen zien. Ze leven liever in een wereld van
illusies en schijnveiligheid. Of ze betalen
voor een coach die hen behandelt als een
beste vriend en die voortdurend vertelt hoe
geweldig ze zijn, ook wanneer ze dat niet
zijn. 

Het is tijd om eens genadeloos eerlijk naar
jezelf te worden. Stop met egostrelende
complimentjes krijgen. Als jij op dit moment
persoonlijk niet weerbaar genoeg bent, loop
dan naar een spiegel, kijk jezelf aan en zeg
eens eerlijk tegen jezelf wat het probleem is.
Als je merkt dat er ‘problemen’ zijn, dan
loop dan naar de spiegel en vraag aan jezelf:
‘Wat is het probleem en hoe los ik het op?’

Stop alsjeblieft met het weglachen van
serieuze dingen en het ontlopen van
problemen die jezelf veroorzaakt. Wees eens
goudeerlijk naar jezelf en fix het. Jij bent
verantwoordelijk voor de situatie waarin je
zit. En als jij wilt dat er iets veranderd, dan
moet jij veranderen. Niet je omgeving of de
mensen om je heen moeten veranderen, jij
moet dat veranderen. Jij moet in actie
komen. 

Is dit leuk om te horen en te lezen? Nee, vast
niet. Maar het is wel de waarheid en als no-
nonsense coach draai ik er niet om heen. Ik
benoem de dingen bij naam, precies waar
het om gaat. Ik ben er niet om je ego te
strelen, maar om je verder te helpen. Punt.

Lukt het je niet alleen? Geen probleem, ik
ben er om je te helpen. Stuur mij maar een
appje en we gaan aan de slag.
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10. KIJK EENS
IN DE SPIEGEL



“ALS JE WILT DAT MORGEN ER
ANDERS ZIET DAN VANDAAG, MOET

JE HET VANDAAG ANDERS
AANPAKKEN DAN JE GISTEREN

DEED.”


