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Leren lummelen tussen de

goede voornemens



"Wat zou het mooi zijn als ik er eindelijk ben. Als ik eindelijk het gevoel heb
gearriveerd te zijn. Ik hoef alleen nog maar dat huis, die baan, die gitaar.
Alleen nog die reis en alleen nog maar die ervaring. Alleen dát nog, en dan
ben ik gelukkig.  

Hoe ontdek je wat je wilt? Die vraag lijkt te suggereren dat je er uiteindelijk
achter komt wat het is dat je wilt. Ik wil oprecht wel een ander huis, een
nieuwe gitaar en nog een keer een grote reis maken. De valkuil is alleen
ontevreden te zijn tot die nieuwe ervaringen of producten onderdeel van
mijn leven zijn. Aan de ene kant wil ik dankbaar zijn voor dat wat ik heb.
Aan de andere kant wil ik niet alleen maar dankbaar op een kleedje zitten.
Ik mag van mezelf wel degelijk dromen en hoef niet genoegen te nemen
met bijvoorbeeld een saaie baan. Hoe moet je hier nu tussen balanceren? 

Een nieuw jaar wordt vaak geassocieerd met nieuwe energie, nieuwe ideeën, nieuwe plannen
en nieuwe doelen om te halen. Hartstikke mooi en ambitieus, maar waar doe je het uiteindelijk
allemaal voor? En wat is ‘het’? Om iets te gaan doen waar je energie uithaalt moet je eerst wel
weten wat je wilt. Maar ja, hoe ontdek je wat dat dan is? In dit hoofdstuk proberen we te spelen
met deze vraag. Is er een antwoord?

1. Hoe ontdek je wat je wilt?  
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Het antwoord komt, zoals wel vaker, van mijn moeder. Als loopbaancoach is ze vaak bezig met dit
vraagstuk. Het is haar werk stil te staan bij de vraag wat voor soort leven en werk mensen willen, en
waarom. Je zou verwachten dat ze inmiddels precies weet wat ze wil. Wat mij – gek genoeg –
echter enorm veel rust geeft, is dat dit niet het geval is. Af en toe weet ze het even niet, wil ze
misschien toch een andere kant op. Of wil ze de focus toch verleggen naar andere vlakken. En het
mooie is: dit accepteert ze. Ze stelt zichzelf de vraag opnieuw: wat wil ik? Spoilertje: het ultieme
geluksmoment waar je precies weet wat je de rest van je leven wilt gaat niet komen.

Dat wil niet zeggen dat je niet ultiem gelukkig kunt zijn. Het relativeert echter wel de noodzaak om
exact te weten wat je wilt. Dit verschilt namelijk per fase in je leven. Wat ik 10 jaar geleden wilde,
verschilt compleet van wat ik nu wil. Zo kan ik er vergif op innemen dat ik over 20, en zelfs over 2
jaar, waarschijnlijk weer iets anders wil. Ik denk dan ook dat het een vraag is die je jezelf moet
blijven stellen zonder teleurgesteld te zijn in dat het antwoord veranderlijk is.”
Hartstikke mooi natuurlijk, zo’n genuanceerd filosofenantwoord. Maar kan je concreet aan de slag
met de vraag hoe te ontdekken wat je wilt? In onze bloeiklassen geven we altijd een theoretische
achtergrond waar we samen over in gesprek kunnen gaan.”

Ruben is verhalerkweker en trainer bij De Kwekerij. Welke rol speelt de vraag: Hoe ontdek je
wat je wilt? in zijn leven?



Het maakbaarheidsideaal

Volgens de filosoof Byung-Chul Han leven we in een prestatiemaatschappij. Ons dagelijks leven
en de manier waarop we omgaan met elkaar worden niet langer hoofdzakelijk bepaald door
geboden, verboden en regels. Het loskomen van dogma’s heeft zeker positieve effecten gehad
op de samenleving. Zo is de maatschappij steeds diverser en egalitairder geworden, is er steeds
meer oog voor de gelijke rechten van mensen en is het, hoewel soms met veel tegenslag,
mogelijk om als kind van de melkboer op de universiteit terecht te komen. 
 
Ons leven wordt, aldus Byung-Chul Han, nu in grotere mate beheerst door projecten en
initiatieven. We moeten altijd bezig zijn. Ons handelen staat in the end voornamelijk in het teken
van zoveel mogelijk produceren en consumeren. En niet in het teken van het beschermen van
wat wezenlijk voor ons is: zingeving, de natuurlijke omgeving waar we onderdeel van
uitmaken, gezien worden, luisteren en de liefde voor je familie en vrienden. Hoeveel je van je
familie houdt is niet objectief te meten, en niet financieel vergelijkbaar met hoe belangrijk het is
om op tijd in je Zoommeeting te zijn.

 
 
In de hoop alles te kunnen optimaliseren, zijn we ook ons eigen leven gaan willen optimaliseren.
Zodoende is er een maakbaarheidsideaal ontstaan. Ons wordt verteld dat alles mogelijk is. We
kunnen alles worden en doen wat we willen, zo lang we er maar hard genoeg voor werken. We
zijn individueel verantwoordelijk voor de geslaagdheid van ons leven. Als je niet gelukkig of
succesvol bent, dan is dat je eigen schuld. 
 
Het is dan ook niet gek dat jonge mensen ontzettend veel druk ervaren om het goede te doen.
Ze zijn immers zelf verantwoordelijk voor hoe succesvol ze zijn. Daar komt nog eens bij dat we op
LinkedIn en Instagram alleen maar de verhalen lezen en foto’s zien van zij die echt fucking vette
dingen doen. ‘Hoe ontdek je wat je wilt?’ wordt dan ook een vraag die impliceert dat je daar in je
eentje ‘het goede antwoord’ op zou moeten kunnen vinden.
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Ons leven wordt, aldus Byung-Chul Han, nu in grotere mate beheerst
door projecten en initiatieven. We moeten altijd bezig zijn.



OPDRACHT 2 

Wat weerhoudt je ervan om échte keuzes te maken? Bedenk welke concrete keuze je zou
kunnen maken die écht iets in beweging kan zetten. Is dat het volledig stoppen met je baan of
studie? Of is het iets kleins als een keer een opmerking maken tegenover iemand tegen
wie je opkijkt?

OPDRACHT 1

 Natuurlijk zijn er betere en slechtere antwoorden op de vraag hoe te ontdekken wat je wilt. Als je
vooral met je handen wil werken moet je misschien niet willen promoveren in de theoretische
natuurkunde. Het is dus wel handig om te weten waar je energie van krijgt. 

Als je dat op dit moment in je leven een lastige vraag vindt, kan het een goede oefening zijn om
na te denken over de vraag: Wat wilde je vroeger later worden? Welke elementen van die
kinderdroom zie je terug in je huidige leven? Zijn dit de elementen waar je inderdaad nog altijd
het warmst van wordt?
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Je kunt met allemaal denkexercities proberen te achterhalen wat je graag wilt in je leven. Maar
waarschijnlijk verandert dat constant en zijn het niet per se verenigbare wensen (een vaste baan
én de vrijheid om te kunnen reizen, een goed betaalde baan én met weinig gelukkig kunnen zijn).
Dat is niet erg. Dat is het leven. 

De kunst is om gewoon maar ergens te beginnen. Dan gaat het stromen. Doorgaans zijn mensen
blijer met het maken van een ‘slechte’ keuze dan dat ze helemaal geen keuze hebben gemaakt.
Gaandeweg ga je, door gewoon te leven, ervaren wat je wel en niet prettig vindt, waar je wel en
niet goed bij gedijt. Accepteren dat je leven altijd in ontwikkeling is, kan het vertrouwen
geven om keuzes te maken.



Al in de jaren dertig luidde de historicus Johan Huizinga de noodklok, omdat de spelende mens
volgens hem dreigde uit te sterven. Of hij nu keek naar het bedrijfsleven, de wetenschap, de
kunst of de sport, Huizinga constateerde dat er steeds minder ruimte voor spel overbleef.
Huizinga maakte zich zorgen over deze ‘verernstiging’ van de samenleving, omdat spelen
volgens hem een essentieel onderdeel van ons mens-zijn vormt. Volgens hem is het namelijk de
homo ludens, de spelende mens, die ten grondslag ligt aan alles wat wij ‘cultuur’ noemen en
dus bepaalt hoe onze samenleving vorm krijgt.[1]
 
Huizinga uitte zijn kritiek op de steeds ernstiger wordende samenleving tegen de achtergrond
van een ander populair mensbeeld: de homo economicus. De homo economicus
is een mensbeeld dat ervan uitgaat dat de mens op efficiënte en rationele wijze gericht is
op de bevrediging van zijn eigen behoeften. Kernwaarden van de homo economicus
zijn dan ook eigenbelang, nut, ratio en efficiëntie. 

[1] De Mul, ‘#HomoLudens: Je onderschat het belang van spel volgens Johan Huizinga’, 
https://www.brainwash.nl/bijdrage/homoludens-je-onderschat-het-belang-van-spel-volgens-johan-huizinga.

.

“Op de vraag hoe m’n dag was, geef ik vaak antwoord op basis van hoe
productief dan wel onproductief ik die dag ben geweest. Tegelijkertijd
merk ik dat de focus op productiviteit en nut me nou niet bepaald
vrolijker maakt – laat staan dat ik er zin in m’n werk of studie door krijg.
Als er geen ruimte is om m’n nieuwsgierigheid en m’n creativiteit te
volgen, droog ik op. En andersom merk ik dat als die speelruimte er wel
is, ik vaak niet eens door heb dat ik aan het werk ben. Waar komt die
gerichtheid op productiviteit eigenlijk vandaan? En kan het ook anders?
Aan de hand van een paar denkbeelden over ons westerse perspectief
op werk en spel en een paar oefeningen sta ik bij die vragen graag even
iets langer stil.”

In dit tweede hoofdstuk kijken we naar het belang van spel in je leven en in je werk. Dat klinkt
wellicht een beetje vreemd. Als je het hebt over goede voornemens, dan denk je wellicht
eerder aan meer werken dan aan meer spelen. Maar waarom eigenlijk? Steeds meer stemmen
benadrukken dat het juist de speelruimte in ons werk is die ons werk zinvol maakt. In
aansluiting daarop verkennen we hieronder hoe spelen opnieuw een bloeiende plaats kan
krijgen in ons volwassen leven. Maak je borst maar nat, het speelkwartier is aangebroken!

2. Hoe kan je speelser leven? 
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David Bom
kwaliteitskweker en
trainer bij De Kwekerij



Als we ons zelfbeeld koppelen aan deze waarden, is het echter niet heel gek dat er weinig ruimte
voor spelen overblijft. In plaats van te spelen, raken we dan eerder in de ban van wat de filosoof
Alain de Botton aanduidt als statusangst: ‘de kwellende gedachte dat we mogelijk niet in staat
zijn te voldoen aan het succesideaal zoals geformuleerd door onze samenleving en dat we
dientengevolge het risico lopen gespeend te blijven van waardigheid en respect; de angst dat we
ons op een te lage sport van de maatschappelijke ladder bevinden of op het punt staan nog
dieper te zinken.’[2]
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OPDRACHT 1

Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Neem dan even de tijd om te bedenken hoe je als
kind graag speelde. Bij het schrijven van je antwoord kan je verschillende vragen afgaan. Wat
deed je? Waarom speelde je eigenlijk als kind? En in hoeverre is dat in je huidige werk/leven
terug te zien? Leuker nog is om de oefening samen met iemand anders te doen, zodat je elkaars
antwoorden kan bespreken. Welke plek had en heeft spel in jullie leven? Zijn er in jullie
antwoorden opvallende verschillen of overeenkomsten?

Alles goed en wel, hoe herwinnen we nu onze speelruimte? Misschien is bewustwording van het
mensbeeld waarvan uit je handelt al stap één. Ga maar eens bij jezelf na: zie je spelen vooral als
tijdverdrijf, of als datgene waardoor je leven en de samenleving vorm krijgt? De volgende
oefening kan helpen om dat scherper te krijgen.

Huizinga maakte zich al in de jaren '30 zorgen over de ‘verernstiging’
van de samenleving, omdat spelen volgens hem een essentieel

onderdeel van ons mens-zijn vormt.

[2] Alain de Botton, Statusangst, 7-8.



OPDRACHT 2

Ook de volgende oefening kan je het beste met z’n tweeën doen. Alles wat je nodig hebt is voor
ieder een paar paperclips en opnieuw pen en papier. De opdracht is simpel: verzin zoveel
mogelijk manieren waarop je de paperclips kan gebruiken. Schrijf alle ideeën op.
 
Zijn jullie allebei uitgedacht? Tel dan allebei hoeveel ideeën je hebt kunnen bedenken. Wie heeft
de meeste ideeën? Wat is de reden daarvan, waarom had de één bepaalde dingen wel en de
ander bepaalde dingen niet bedacht?
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Deze oefening komt uit een filmpje waarin onderwijsexpert Sir Ken Robinson uitlegt hoe
er in het huidige onderwijssysteem te weinig ruimte is voor creativiteit.[3]
In ons huidige systeem wordt er en masse één waarheid aangeleerd in de schoolbanken; als je
een ander antwoord of idee hebt, heb je het vaak fout en krijg je een onvoldoende. Hierdoor
krijg je het verschijnsel dat kleuters veel beter ‘out of the box’ kunnen denken dan
volwassenen, omdat hun creativiteit nog niet is ingedamd. Vandaar dat kinderen vaak veel beter
zijn in de paperclipoefening. Want wat als de paperclip ook 100 meter hoog mag zijn, gemaakt
van rubber? In plaats van 10-15 mogelijkheden (het aantal mogelijkheden dat de meeste mensen
bedenken) zijn er dan opeens 200 mogelijkheden. 
 
Deze oefening maakt pijnlijk duidelijk hoe spelen meestal niet in ons systeem zit. Maar volgens Sir
Ken Robinson kunnen we er gelukkig wel beter in worden. En dat begint bij de bewustwording
van hoe de manieren waarop we werken en studeren onze creativiteit vaak indammen.
 
De angst voor de ander, de angst voor onze status, de angst om het foute antwoord te geven:
gelukkig kunnen we ermee spelen. Spelenderwijs krijgen we vanzelf meer oog voor alle
mogelijkheden van de paperclips in ons leven. We wensen je een jaar vol speelplezier!

[3] RSA, ‘RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms’, 
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U.



“Ik kwam er - denk ik - net op tijd achter hoe belangrijk het is om mijn ambitie
gezond te houden. Ik was hard aan het werk om sociaal gewenste vinkjes te
zetten en op te klimmen tot high potential. Waarvoor ik mij echter wilde
inzetten of met welk doel, dat was mij geheel onduidelijk. Ik raasde gewoon
door in de eerste 3 jaar van mijn studie. 
Zo zijn die vormende jaren voor velen best eenzijdig zijn: je gaat studeren,
loopt stage, komt op het pad terecht naar een baan. Toch is het ook de tijd
waarin je je vormt in de manier waarop je in het leven wil staan. Bezig zijn met
die ontwikkeling vraagt dat je af en toe stil durft te staan. Wat ons betreft kun
je daar beter samen naar zoeken dan alleen op je kamer. Maar voor nu bied
ik je wat achtergrondinformatie over de tijd waarin we leven en wat jij kunt
doen om je eigen ambitie gezond te houden.”

“In 2014 schreef Jeroen van Baar het boek ‘De prestatiegeneratie’ met als ondertitel ‘een pleidooi
voor middelmatigheid’. Hij beschrijft hoe hij als student terecht komt op de Nationale Carrière-
beurs en erg onder de indruk raakt van alle aanwezige topwerkgevers. Maar nog meer van zijn
medestudenten met prestigieuze stages en belangrijke bestuursfuncties. Hij legt vervolgens
uit dat je in de wereld maximizers hebt en satisficers. Die eerste probeert altijd het onderste uit de
kan te halen en is daardoor, zo blijkt uit psychologisch onderzoek,  gedoemd om altijd nét niet
tevreden te zijn. Satisficers nemen genoegen met wat ze hebben en met middelmatige
prestaties. Zij zijn over het algemeen meer tevreden met hun leven.
 
Misschien herken je dit. Psycholoog Barry Schwartz ontdekte dat een bepaalde manier van
keuzes maken aan de basis staat van dit fenomeen. Maximizers hebben de neiging alle opties af
te gaan bij het maken van een keuze, en dan de beste optie te kiezen. Satisficers gaan
beschikbare opties langs tot ze er een tegenkomen die goed genoeg is. Door deze optie direct te
kiezen zijn ze sneller klaar met het maken van een keuze, en zo blijkt uit onderzoek, ze er ook nog
eens meer tevreden mee zijn.

In dit derde en laatste hoofdstuk zoomen we uit en bekijken het grotere plaatje. Wat zijn de
structurele oorzaken van ons verlangen om goede voornemens te hebben, om ze vol te houden
en in zekere zin steeds beter te worden? Zonder hier een heel verhaal op te hangen over de
neoliberale samenleving en het maximaliseren van productie, wil ik alleen een boekje open
doen over de prestatiemaatschappij waarin we leven.

3. Hoe je je ambitie gezond houdt 
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Guy Wijnen 
oprichter De Kwekerij



Wat zegt dit over gezonde ambitie en wat heeft het te maken met de structurele aard van ons
verlangen naar meer, beter, sneller verder? Ten eerste is het van belang om je te beseffen dat
dat onze keuzevrijheid enorm is toegenomen. De mogelijkheden zijn eindeloos: we kunnen
kiezen uit duizenden carrières. Daarbij hebben veel van onze ouders ons opgevoed met het idee
dat we alles kunnen bereiken - als we het maar proberen. Deze ‘alles kan-mentaliteit’ legt de
verantwoordelijkheid om een goede keuze te maken volledig bij het individu. Heb je gefaald, dan
is dat je eigen schuld. 
 
Dit grotere plaatje nodigt uit om een maximizer te worden. Wie wil het riskeren om de verkeerde
keuze te maken? Om niet het maximale uit zijn studie of werk te halen? We zijn zo gevormd door
onze opvoeding en de wereld waarin we leven. 
Side note: Het liefst zouden we met De Kwekerij het hele systeem omver werpen, en dat hebben
we ook al een paar keer geprobeerd tijdens onze festivals over de prestatiemaatschappij en
gezonde ambitie. Maar dat gaat zo makkelijk nog niet. Om die reden stellen we voor om te
beginnen met individuen en het liefst met kleine groepen. 

OPDRACHT 1
 
Maar dat lost nog niks op. Wat je wel verder kan helpen is het idee van dankbaarheid. Roep jezelf
zo nu en dan een halt toe. Ga op zoek naar het antwoord op de vraag ‘wanneer is het ooit goed
genoeg?’. Welke zaken zou je echt missen als je ze morgen niet meer zou hebben? Waarschijnlijk
is dat een hele lijst: je fiets, je ouder(s)/verzorger(s), je … noem maar op! Allemaal belangrijke
en/of minder belangrijke zaken die je hebt en waar je ontzettend blij mee bent.
Is dat dan niet genoeg?

Deze 'alles-kan-mentaliteit' legt de verantwoordelijkheid om een
goede keuze te maken volledig bij het individu. Heb je gefaald, dan is

dat je eigen schuld.  

kwekerijamsterdam.nl | @dekwekerij

Wat kun je als individu doen om je ambitie gezond te houden?

Ten eerste helpt het je te beseffen dat je een individu bent te midden van heel veel andere
individuen die hoogstwaarschijnlijk met dezelfde vragen, twijfels en uitdagingen te maken
hebben. Dat relativeert.



OPDRACHT 3
 
Wat heeft deze tijd jou gebracht in het kader van gezonde ambitie? Een ambitie die ten goede
komt aan jezelf en de mensen om je heen? Als laatste opdracht mag je een ‘dankbrief’ schrijven
aan het afgelopen jaar. Blik terug op de momenten, mensen, gebeurtenissen en inzichten waar jij
dankbaar voor bent. Dat helpt sowieso om dit jaar met goede moed, en oog voor wat er al
allemaal is te beginnen!
 
We wensen je een goed begin!

OPDRACHT 2
 
Een tweede stap die je kunt ondernemen vraagt introspectie op een andere manier. Het vraagt
om geduld en stilte. Als je hier toe bereid bent kun je rustig verder lezen en de opdracht
uitvoeren:
 
Zit stil. Kijk voor je uit (weg van je scherm) of doe je ogen dicht. Bedenk je dan eens hoe je leven
zou zijn zonder social media. Merk op welke emoties bij je opkomen als je denkt aan wat jij ziet op
de verschillende social media kanalen die jij gebruikt. Misschien zijn het gevoelens van blijdschap
van vriendschap. Maar misschien geeft het je ook stress en het gevoel dat je meer moet doen.
Wat zou er met je gebeuren als je hier wat meer afstand toe zou nemen? Als je sociale media en
de beelden en teksten die je er ziet minder invloed zou geven in je leven? Schrijf hier vervolgens
twee alinea’s over. Welke invloed – positief én negatief - hebben social media op mij? 
Maak vervolgens de balans op of er iets is wat jij wilt veranderen.

Het blijft lastig om te doorzien welke verlangens, voornemen en ambities echt vanuit jezelf
komen. Misschien is het wel onmogelijk om dit helemaal te doorgronden. Maar zeker is dat we
met z’n allen een stuk ambitieuzer zijn geworden, met alle gevolgen van dien. ‘Druk zijn’ was één
van de meest gebruikte termen in 2019. Nu we nog steeds in een pandemie zitten, zou
het kunnen dat we meer rust ervaren en dichterbij onszelf komen.
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Meer over De Kwekerij?
 
Als student en young professional heb je nog wel eens behoefte aan reflectie en vertraging, om
stil te staan bij belangrijke thema’s en zo een eigen betekenis te geven aan het leven. Bij De
Kwekerij ben je welkom om hiermee aan de slag te gaan!
 
Guy: “Daar hebben we verschillende vormen voor. Allereerst een bloeiklas, wat een workshop is
met een leidend thema zoals ‘Wanneer is liefde goed genoeg?’.
 
Daarnaast zijn er verdiepingstrajecten waarbij je zeven avonden op rij in een kleine groep met een
thema aan de slag gaat. Ook is het mogelijk om hier een los gesprek te komen voeren, een kop
koffie te drinken en te praten over wat we doen. Recent zijn we begonnen met een team van
coaches voor mensen die, nadat ze een workshop hebben bijgewoond, willen doorpraten over
thema’s die bij hen spelen."

Volg ons op socials om op de hoogte te blijven van onze events! Wil je in contact komen? Stuur
dan een berichtje naar info@kwekerijamsterdam.nl. 
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