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gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen,
of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.
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1 Inleiding
Wéér een ideale time-managementmethode? Alsof er al niet genoeg
methodes/systemen/geloven bestaan die je beloven dat je de rest van
je leven wél efficiënt met je tijd zult omgaan. En ze werken allemaal
fantastisch, hoor! Een week. Misschien een maand. Soms nog iets
langer. En dan geef je er de brui aan en verval je weer in je oude
gewoonten.
Ik heb wat van die time-managementgoeroes gelezen en gelijk
gegeven. En hun methoden geprobeerd. En laten versloffen. Of zien
mislukken. Die ellende ga ik je met dit boekje besparen. Waarom?
Omdat het geen methode is. Noch een systeem. Noch een geloof.
Het is een wake up-call. Niets meer en niets minder.
Zelf heb ik er (voor 99 procent zeker) meer dan de helft van mijn
leven op zitten. Het lot van iemand die in 1962 geboren is. En wat
heb ik gedurende al die jaren een hoop tijd door mijn handen laten
glippen. Vissend aan de waterkant in mijn jeugd. Gamend achter de
computer, toen de PC aan een opmars begon. Hangend voor het
scherm – tot op de dag van vandaag. Luisterend naar talentlozen op
diverse werkvloeren. En de laatste tijd: twitterend.
Kan dat zo doorgaan? Ja, hoor! Wil ik dat het zo doorgaat? Nee. En
met dit boekje ga ik mezelf eens goed wakker schudden. De vinger
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op de zere plek leggen. Schaamteloos mijn fouten uit het verleden
aan je tonen. Mezelf uitleggen hoe het slimmer kon (en dus kan). Ik
ga mezelf in dit boekje wakker schudden. En ik neem jou mee. Pak
er uit wat je pakken kunt. Negeer wat je onzin vindt. We leven in
een vrij land. Maar ik weet één ding zeker: als je met mij de rest van
je leven slimmer met je tijd om gaat, weer de baas wordt over je
eigen tijd, zal je niet, vlak voor je te zijner tijd je laatste adem
uitblaast, denken: “Wat heb ik toch een groot deel van mijn tijd
verkeerd besteed.”
Het mooie van tijd: we weten niet hoe veel ons ervan gegund is. Het
vervelende van tijd: de tijd die je verlummeld hebt, waarmee dan
ook, krijg je nooit meer terug. Dit boekje is dan ook niet bedoeld om
je spijt over fouten te bezorgen, maar (nog) meer pret in de
toekomst. Ik kan het. Jij kunt het. We moeten er alleen nog even
voor kiezen het te doen.
Eesterga, 2018
Jan Dijkgraaf

8

2 De verkorte cursus
“Nee.”
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3 De verkorte cursus (2)
Goed, jij hebt 4,99 euro betaald voor dit boekje. En je doel: weer de
baas worden over je eigen tijd. Nu kunnen we er lang over praten –
en dan lees je door tot en met het nawoord. Of we houden het kort –
en dan is dit je laatste hoofdstuk. De basis om weer controle te
krijgen over je agenda, je tijd, je leven zit namelijk in één woord:
het woord 'nee'.
Als jij vanaf nu tegen elke vraag die je gesteld wordt en waartegen
je geen 'ja' móet zeggen (bijvoorbeeld omdat je hypotheek moet
worden betaald), 'nee' zegt, is alle ellende in één klap opgelost.
Mensen zullen je niet aardig vinden, niet vriendelijk, niet wellevend,
niet sociaal, niet lief, niet sympathiek, niet gaaf. Maar ze zullen wel
stoppen beslag te leggen op jouw tijd.
“Mag ik je wat vragen?” “Nee.” “Kun je dit weekend even dat
rapport voor me voorbereiden?” “Nee.” Kun jij dinsdag voorlezen
op de school van Marieke?” “Nee.” Wil jij een krantje maken voor
het 25-jarig huwelijk van Marianne en Chris?” “Nee.” “Kan ik er op
rekenen dat je morgen op je vrije dag om tien uur bij die ingelaste
vergadering over de begroting van volgend jaar bent?” “Nee.”
“Zullen we een kindje maken?” “Nee.”
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Snap je? Zeeën van tijd houd je over als je heel simpel dat ene
woordje gebruikt. En ja, er mág een fatsoenlijke toelichting bij.
Maar laat het er in hemelsnaam eentje zijn die geen enkele ruimte
laat voor discussie. Want anders ben je alsnog de sigaar.
Dit strategisch gebruik van het woord 'nee' geldt niet alleen voor
mensen, maar ook voor impulsen. Want het ligt zeker niet altijd aan
anderen dat jij nu al jaren je tijd op aarde loopt te verdoen. Het ligt
ook – en misschien wel vooral – aan jou. Je moet dus niet alleen
“nee” tegen anderen zeggen, maar ook tegen jezelf.
Even kijken of er nog wat op televisie is? Nee. Snel nog je mail
checken? Nee. Een uurtje chatten over de voetbalwedstrijd van
gisteren met de vriend waarmee je 'm gisteren live in het stadion
bekeek? Nee. Toch nog maar een koekje pakken voor je eindelijk
begint met tikken? Nee. Nog even twitteren omdat je 2936 followers
anders denken dat je niet meer bestaat? Nee. Een kopje suiker halen
bij de buurvrouw die zo zielig in de steek is gelaten door haar man,
terwijl ze er toch heus niet verkeerd uitziet? Nee.
Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee.
Betekent dit dat je geen leuke dingen meer mag doen? Nee. Geen
kánsloze dingen, dat wel. Enne: ik verplicht je niet om “nee” te
zeggen. Het is een advies. Als je tijd wilt winnen, zeg je “nee” tegen
mensen en misschien wel in de eerste plaats tegen jezelf. In elk
geval denk je vanaf nu na voor je “ja” zegt. Dat is al winst.
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Je weet zo voldoende? Door hier te stoppen met lezen bespaar je
jezelf behoorlijk wat tijd. Of het je 4,99 euro waard was? Da's aan
jou. Het staat je vrij door te lezen. Sterker: ik zou het leuk vinden.
Want als iedereen hier stopt, heb ik heel wat tijd verspild aan het
tikken van de volgende 69 hoofdstukken...
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4 Lees geen mail waarin je op cc staat
Gelukkig, je bent er nog.
Stel: je bent op een feestje. In de andere hoek van de zaal wenkt een
man jou en nog iemand. Jullie gaan naar die man toe en die man
zegt tegen jou: “Ik wil hem even iets vertellen en jij moet
meeluisteren.” Of, nog een graadje erger: de man komt jou een
oortje brengen en zegt: “Ik ga hem zo iets vertellen en jij moet
stiekem meeluisteren.”
Wat denk je? Mattaklap, toch? Je vindt het op zijn minst raar dat
iemand je dwingt mee te luisteren als hij een ander een mededeling
gaat doen en je vindt het ongetwijfeld belachelijk als zo iemand je
zelfs meldt dat je stíekem moet gaan meeluisteren. En toch is dat
sinds de intrede van e-mail ergens eind vorige eeuw precies wat in je
mailbox gebeurt. Naast de mails die direct aan jou zijn gericht krijg
je mails waarin je op cc staat (cc staat voor 'carbon copy', ofwel:
waarvan je een kopie krijgt) of, nog erger, op bcc ('blind carbon
copy' – dan ziet de echte ontvanger van de mail niet dat jij in de
conversatie ge-NSB't bent).
Ik had beloofd eerlijk te zijn, mijn eigen fouten niet te verdoezelen.
Dus hier komt ie: ik open altijd alle mail waarin ik op cc sta en
zéker alle mail waarin ik op bcc sta. Kennis is immers macht, luidt
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het spreekwoord, en ik wil dan ook alles weten. In het kader van
'weer de baas worden over mijn eigen tijd' is dat dus niet verstandig.
Als iemand mij iets wil zeggen (lees: mailen), dan richt die persoon
zijn mail voortaan maar lekker rechtstreeks aan mij. Gebeurt dat,
dan heb ik uiteraard het fatsoen er mee te doen wat nodig is. Als ik
op cc sta, is het blijkbaar niet belangrijk genoeg om actie te
ondernemen, dus kan ik net zo goed besluiten die mail niet te lezen.
En voor mail waarin ik op bcc sta, geldt nog veel meer dat
ongeopend weggooien het beste is wat ik kan doen. Waarom?
Omdat degene die mij op bcc heeft gezet een náár mens is. Een
stiekemerd. Een roddelaar. Een rat. Een smeerpijp. En daar wil ik de
rest van mijn leven eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En
bovendien: ik kan er zo weinig mee. Ja, lekker mee roddelen met de
afzender van de bcc-mail. Maar hé, als die persoon bereid is een
ander op deze manier een oor aan te naaien, waarom zou ie het mij
dan niet flikken? Ik denk dat je het antwoord wel weet.
Er is overigens ook een zakelijke reden om niets met cc- of bcc-mail
te doen, dus ook niet lezen. Als je daarop wél gaat reageren (wat
doorgaans niet de bedoeling is van de afzender, anders stond je wel
gewoon in het Aan-veld), wordt het een grote bende aan mails over
dat ene onderwerp, met allerlei mogelijke misverstanden als gevolg.
En het vreet weer tijd om de wirwar dan te ontrafelen.
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Eén uitzondering: mail waarin het woord 'vertrouwelijk' in de
onderwerpregel staat. Want je bent wel goed, maar niet gek. Soms is
kennis echt macht.
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5 Thuis werken is goed voor je milieu
Sinds ik in 1997 – om de kinderen een Kameleon-omgeving van
voetballen, varen en vissen te geven – naar Friesland verhuisde, heb
ik in loondienstperioden meer dan een 560.000 kilometers aan
woon-werkverkeer gemaakt. Bij een gemiddelde snelheid van 83
kilometer per uur (bij ons kun je nog doorrijden), betekent dat dat ik
6747 uur in de auto heb gezeten tussen mijn woningen in eerst
Lemmer en later Eesterga en kantoren en redacties in Amsterdam en
Haarlem. Dat zijn ruim 843 werkdagen (van acht uur).
Als ik in de spiegel kijk, zie ik een gek.
Ik wil het nu even niet hebben over de CO2 en andere meuk die de
Alfa's, Mercedessen, BMW's en wat ik nog meer reed op kosten van
de zaken de lucht in hebben gestoten, maar voor mijn eigen milieu
was het een stuk beter geweest als ik pak 'm beet de helft van die
werkdagen thuis had gewerkt. Want Friesland mag dan door menig
Randstedeling als achtergebleven gebied worden beschouwd (en we
hebben aan de Straatweg in Eesterga inderdaad geen riolering),
glasvezelinternet is er wel. Dus alle mogelijkheden van thuis werken
waren gedurende die jaren ruimschoots aanwezig. Niet (genoeg)
gedaan. Stom!
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Uren die je thuis werkt leveren, mits je niet wordt gestoord door
kinderen, vrouwen, mannen en andere (zoog)dieren en je over
voldoende discipline beschikt, een twee keer zo hoge productie op.
Dat is al de eerste winst. Dat betekent dat je op een dag dat je thuis
werkt het dubbele presteert van wat je 'op kantoor' zou doen. Of die
wetenschap uit de koker komt van Diederik Stapel? Nee, uit de
mijne. Je kunt dus kiezen: thuis de helft van de uren die je op de
werkvloer zou werken werken en de rest van de dag vrijaf nemen of
hetzelfde aantal uren maken als je anders zou doen en die dag een
dubbele productie leveren. Het tweede is sociaal, ten opzichte van je
salarisbetaler, het eerste levert je de meeste tijd voor jezelf op.
Sowieso win je op thuiswerkdagen tijd, want je hoeft niet te reizen
van woning naar werk. En aangezien die tijd wordt beschouwd als
'je eigen tijd' (tenzij je bij de NS werkt of een ander 'bedrijf' met te
goede secundaire arbeidsvoorwaarden) staat niets je in de weg die
tijd ook voor jezelf te houden. Evenals de tijd die je uitspaart door je
niet te scheren, niet uitgebreid op te maken, niet te hoeven strijken
en al die andere dingen die er doorgaans voor zorgen dat je er een
beetje toonbaar uit ziet voor je collega's en anderen die je eventueel
had zullen treffen in die betonkolos waar je je centen verdient.
En als nou maar genoeg mensen besluiten thuis te gaan werken, zijn
er ook geen files meer. Dus als jij besluit je 's ochtends nog een keer
om te draaien omdat je toch maar hebt besloten vanuit je huis in te
pluggen op het netwerk, doe je alle Nederlanders een groot plezier
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door hen het fileleed te besparen. De baas worden over je eigen tijd,
het is eigenlijk een sociale daad van jewelste!
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6 Elke onderbreking is een belediging
“Stoor ik?” Hoe vaak word je niet hinderlijk onderbroken door
iemand als je ergens mee bezig bent? Namelijk: met je werk. En hoe
vaak zei je het afgelopen jaar: “Absoluut, want ik ben aan het werk.
En je haalt me uit mijn concentratie. Je gaat beslag leggen op mijn
tijd. En daarna kost het me nog wat extra tijd om weer verder te
gaan waar ik gebleven was. Dus ja, je stoort. En nu
opgesodemieterd!”
Ik wed: nul keer.
Ja, mensen, we zijn te beleefd. Telkens als iemand je onderbreekt
(live, via de telefoon, maakt niet uit hoe), ben je geneigd die persoon
tegemoet te komen. Terwijl het niet minder dan een grove
belediging is als jou gevraagd wordt of je gestoord wordt.
Natuurlijk! Wat dachten ze dan? Dat je duimen zat te draaien? Dat
wat jij doet zo onbelangrijk is, dat het wel onderbroken kan worden?
Dat jij die ene persoon bent wiens werk bestaat uit het zich laten
storen door collega's?
De pest is, zeg jij nu, dat je niet weet of het om een belangrijke
kwestie gaat waarvoor jij uit je superbelangrijke werkzaamheden
wordt gehaald. En dan zeg ik: als je ziek was, zouden ze je voor die
kwestie dan thuis bellen? Negenennegentig van de honderd keer
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niet. Dat betekent dat ze je in veruit de meeste gevallen storen op het
moment dat het hen uitkomt. En dat betekent voor jou, zelfs bij de
kortste onderbreking, ettelijke minuten tijdverlies. De oplossing
voor dit 'probleem' ligt nogal voor de hand: laat je alleen nog storen
op momenten dat het jóu uitkomt.
Zelf heb ik wel eens bij een gratis dagblad waar ik als interim-traffic
manager gek werd van de advertentieverkopers (account managers,
noemden ze zichzelf) aan mijn bureau een bordje opgehangen met
de tekst 'Dit loket is geopend van 10.00 tot 11.00 uur en van 15.00
tot 16.00 uur'. Vonden ze allemaal belachelijk en schandalig en
misschien zelfs wel schofterig, maar het zorgde er wel voor dat wij
op die afdeling tot 10.00 uur, tussen 11.00 en 15.00 uur en vanaf
16.00 uur de tijd hadden om ons te focussen op het belangrijke werk
dat daar gedaan diende te worden. Het zorgde voor een hoop rust op
die afdeling, waardoor de foutenlast ernstig omlaag ging.
Wat ik maar wil zeggen: zo ingewikkeld is het allemaal niet. Zeker
niet als je ook nog het geluk hebt een werkplek te hebben met muren
en een deur. Dan doe je namelijk gewoon de deur dicht (en de
telefoon uit) op die momenten dat je geconcentreerd je eigen werk
moet doen. Het is voor iedereen even wennen, maar geloof me: het
went snel. De beroepsouwehoeren die zich voor de gezelligheid (en
om te voorkomen dat ze zelf aan de slag moeten) bij je meldden,
gaan je een stuk minder gezellig vinden, maar dat zal jou een zorg
zijn. Tenslotte voegen dat soort types niet wezenlijk iets toe aan je
leven, behalve verlummelde tijd.
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Is dit allemaal niet te zakelijk? Eh, ja. Daarom ging het ook over
werk. Thuis moet je vooral een uur lang over de heg gaan
ouwenelen met de buurman als je net je auto ging wassen en hij
'plotseling' een praatje pot begint over dat de coniferen er zo mooi
bij staan dit jaar. Als jij het lekker vindt om je leven op die manier
door te brengen: ga vooral je gang. En gooi dit boekje ook maar bij
het oud papier...
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7 Werk als anderen vrij zijn (en andersom)
Eens even testen of je het al door begint te krijgen. Waarom is het
qua baas worden over je eigen tijd slim om te werken als andere
mensen vrij zijn? Dan zeg jij:
Reden 1: geen file.
Goed gezien. Zodra tien procent minder auto's op de weg zijn als in
een gewone ochtend- of avondspits ís er geen ochtend- of avondspits
meer. Dus als jij werkt op tijdstippen die het mogelijk maken te
reizen buiten de steeds langer wordende spitsperioden (die
tegenwoordig weer van zes tot tien 's ochtends en van vier tot acht 's
avonds duren – en bij slecht weer of gebrek aan daglicht nog
langer), dan verspil je niet langer de tijd die je anders in de file had
gestaan. Heel gek dat niet meer mensen dat bedenken – het is geen
rocket science, tenslotte.
Reden 2: niet gestoord worden.
Ook een gevalletje appeltje-eitje toch? Als je echt helemaal in je
eentje op je werkplek zit, laat je je ook niet afleiden en heb je je
werk eerder af. Hoeveel eerder? Twee keer zo snel, echt waar! En
natuurlijk, ook als je niet alleen op je werkplek zit, krijg je het
advies om je niet steeds te laten storen, omdat dat je klauwen met
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tijd kost. Maar zelfs het dodelijk wegkijken van iemand die
overwéégt je te komen onderbreken bij je belangrijke werk, haalt je
al uit je flow. En dan duurt het weer even voor je er weer in zit. Dus:
voorkom die ellende.
Ja, die waren makkelijk. Maar er is nog meer winst te behalen dan
alleen maar beperking van het woon-werkverkeer en efficiënter
werken. Want de keerzijde van werken als anderen vrij zijn, is vrij
zijn als anderen werken. En daar gelden die argumenten nóg een
keer. Zodat een win-win-win-win-situatie ontstaat. Want:
Reden 3: geen file (in de supermarkt).
Waar je geen last van anderen hebt als je werkt op tijden dat zij vrij
zijn, geldt het andersom dus ook. Die vrijdag- en zaterdagdrukte en
die avondspits in de supermarkt: non-existent! Je kunt gewoon
zonder files bij de kassa's en zonder steeds op een bejaarde te stuiten
met je boodschappenkarretje je spullen kopen. En ook dat, het wordt
eentonig, scheelt tijd.
Reden 4: niet gestoord worden (thuis).
De supermarktbejaarden (die echt wel juist op de drukke tijden
shoppen omdat ze dan hopen op een aalmoesje aandacht van mensen
die nog wel in het volle leven staan) heb je thuis niet. Tenzij je
ergens in je leven grove fouten hebt gemaakt. Maar dan nog: ook de
mensen van wie je wel houdt, met wie je onder één dak woont,
23

kunnen je als je thuis bent van je 'werk' afhouden. Niks irritanter
toch dan tijdens het bekijken van een dvd'tje op je vrije dag te
worden gestoord met de vraag of jij misschien weet waar de grote
kruiskopschroevendraaier ligt, die gele, je weet wel, die je laatst nog
gebruikte in de schuur. Of door een handelaar in een geloof aan de
deur (extra gratis tip: zet als je alleen thuis bent altijd de deurbel uit
en je auto drie straten verder!). Of door een oh zo lief kind dat trek
heeft in een beetje limonade (extra gratis tip: het is heel goed voor
de ontwikkeling van je kind als het in de kinderopvang/op school
verblijft, daar is niks mis mee, ook niet op dagen dat jij thuis bent).
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8 Plan tijd in om na te denken (poepen moet je
toch)
We worden er dagelijks meerdere keren mee geconfronteerd: één
van de meest onderschatte activiteiten in het menselijk leven:
nadenken. De onzin die uit mensen komt, de losse flodders, de
proefballonnetjes, het is werkelijk om gek van te worden.
En zal ik je eens nieuws vertellen? Ook uit jou! Je denkt misschien
dat het niet zo is, omdat je je haast niet kunt voorstellen dat ook jij
onzin uitkraamt, maar dat doe je echt. Dat komt: ergens in je leven
heb ook jij opgepikt dat je moest gaan multitasken. Stoppen met één
ding tegelijk doen en meerdere dingen tegelijk gaan doen. Vrouwen
zouden daar heel goed in zijn – dus wilden mannen het ook doen.
Nou: niemand is er goed in. Je moet juist focussen.
Daar ging iedereen weer een keer in de fout. De wijsneusjes gaven
dan wel toe dat ze niet twee dingen tegelijk konden dóen (zoals de
auto wassen en openhaardhout kloven), dus gingen ze voortaan één
ding dóen (zoals een heel moeilijke spreadsheet in Excel maken) en
er naast een beetje nadenken. Ook dom!
Goed nadenken, waarbij je een bepaald resultaat wilt bereiken, is
met geen enkele activiteit te combineren waarbij je ook maar een
beetje je hersens moet gebruiken. Dus een tv-serie volgen én
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nadenken: niet goed. Naar andere muziekstations dan Sky Radio
luisteren én nadenken: niet goed. Luisteren naar het spannende
winkelavontuur van je vrouw én nadenken: niet goed. Om goed na
te denken, moet je het combineren met een activiteit waarbij je geen
enkele concentratie nodig hebt. En dan komen we bijna automatisch
uit op: poepen.
Poepen is een activiteit die alles in zich heeft om de tijd die er mee
gemoeid is te benutten om na te denken over belangrijke zaken. Zie
je het beeld 'De Denker' van Rodin voor je? Nou, dan hoef ik
eigenlijk niks meer te zeggen. Bijkomend voordeel (voor eventuele
huisgenoten) is dat je niet langer kranten en tijdschriften mee neemt
naar het toilet – een gewoonte die zeker mannen hebben. Want ook
al weten ze dat je er je kont niet mee af veegt, het idéé een krant te
moeten lezen waarmee een ander net heeft zitten poepen, spreekt de
meeste mensen niet aan. En gelijk hebben ze.
Nóg een voordeel: de factor tijd. Die is vrij overzichtelijk. En, om
medische redenen, beperkt. Als je namelijk te lang op een plek gaat
zitten die slechts de buitenkant van je billen ondersteunt, krijg je
pijn en te zijner tijd wellicht zelfs aambeien. Dus een zittend bezoek
aan het toilet, een brainstorm met jezelf, kost je ook geen uren per
dag.
Overigens zijn er meer plekken waar je goed kunt nadenken. Onder
de douche (tenzij je daar zingt). In de file (als je echt stil staat).
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Tijdens het gras maaien (alleen de rechte stukken). In de hot tub (als
je die hebt). En zo voort. En zo verder.
En wat tenslotte ook belangrijk is: dat je de nadenksessies goed
plant (als in: plannen, niet in planten). Anders krijg je buikpijn...
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9 Zeg het standaard in één regel
Wel eens managementboeken gelezen? Iets van opgestoken? Iets
blijven hangen? Iets kunnen gebruiken? Ik gok op de volgende
antwoorden.
Ja.
Och.
Eh...
Huh?
Zit ik er ver naast? Natuurlijk las je wel eens een managementboek.
En zeker, tijdens het lezen vond je het zo leerzaam dat je dacht: daar
heb ik wat aan (maar je wist nog niet precies wat). En nu, een tijdje
later, weet je eigenlijk niet meer zo precies wát je er ook al weer aan
had. En eh... het was interessant, maar niet echt dat je zegt: meteen
de volgende dag mee begonnen en er tot op de dag van vandaag mee
doorgegaan.
Ik heb in mijn leven (zeker toen ik hoofdredacteur van Management
Team was en dus een goed alibi had om het onder werktijd te doen)
vele honderden managementboeken gelezen. En de les die ik er uit
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leerde: als ik uit een boek één zin haalde waar ik de volgende dag én
de rest van mijn leven iets mee kon was ik blij. Eén zin die ik
onthield en die me hielp in de rest van mijn leven. Meestal zat dat er
niet in. Meestal vond ik de verhalen in de managementboeken
steekhoudend. Maar meestal bleef de boodschap niet echt hangen en
vooral: meestal kón ik er niks mee. Leverde het me niks op. Dus die
paar boeken waaraan ik – tot op de dag van vandaag – wel wat had,
die mij hielpen beter te worden (in of als wat dan ook), die koester
ik.
Nu verwacht ik niet van jou dat je morgen een managementboek
gaat tikken waarvan één zin de wereld van je lezers een stukje beter
gaat maken. Zonde van je tijd. En er zijn zo veel van die boeken dat
de kans dat je er een derde huis aan over houdt miniem is. Maar wel:
dat je de les leert dat het niet om een woordendiarree gaat, maar om
één zin die er in knalt. En als je die zin gevonden hebt, dan is de
volgende vraag: waarom zou je er – in het kader van je wens geen
tijd meer te verspillen – nog zinnen voor en achter zetten? En het
antwoord: dat hoeft niet.
Vanaf nu stap je over op de één-rake-regel-strategie. Die regel moet
natuurlijk wel duidelijk zijn. Je hebt nu ook het criterium al gezien
waaraan een duidelijke zin voldoet: hij heeft impact. Dus in plaats
van een mailtje van 400 woorden waarin je je baas omfloerst vertelt
dat je hem de grootste hufter op aarde vindt, tik je gewoon: “Bert, je
bent de grootste hufter op aarde!” Het is duidelijk dat de Bert in
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kwestie dat mailtje nooit meer vergeet, want geen ondergeschikte
heeft 'm dat ooit zo duidelijk gezegd. Dus: impact bij Bert.
Ook impact bij jou trouwens, want het is niet geheel denkbeeldig dat
je na zo'n mailtje wordt uitgenodigd om een
vaststellingsovereenkomst te tekenen waarin geregeld wordt dat je
wegens 'onverenigbaarheid van karakters' met een afkoopsom een
enkeltje naar de uitgang krijgt. Dit was dan ook een fictief
voorbeeld. Tenzij je baas echt de grootste hufter op aarde is – dan
moet je inderdaad weg wezen. Maar da's een ander verhaal.
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10 Ze kunnen ook naar jou komen...
Op 4 januari 1997 werd de (voorlopig?) laatste Elfstedentocht
gereden. Ik was er namens het weekblad Panorama, je kent het
wellicht van de kapper, bij. Friesland, de provincie waar ik in mijn
jeugd een aantal vakanties had doorgebracht (in Balk, om precies te
zijn), gréép me bij die gelegenheid weer. We hadden twee jonge
kinderen van 7 en 4, woonden in een stadje, Wijk bij Duurstede,
waar het GroenLinks-college de drugdealers uit Utrecht met
bonussen trachtte te lokken en toen ontstond het idee: laten we Pim
en Bob een Kameleon-jeugd geven. Voetbal, varen, vissen – in de
ongerepte vrijheid die Friesland te bieden had. Bijkomend voordeel:
voor de prijs van onze lelijke tweekapper in Wijk bij Duurstede
kochten we in Lemmer een vrijstaand huis met zwembad in de tuin.
Zo gezegd, zo gedaan.
Aan al die feestelijkheid zat ook een nadeel: in mijn tak van sport,
de wereld van de media, moet je naar 020, Utrecht, Hilversum of
zelfs af en toe Rotterdam voor je werk. En dat betekent dat je elke
dag tussen de 96 en 176 kilometer (enkele reis) in de auto zit als je
niet modern (online) kunt werken. En da's niet fijn. Tegenwoordig
werk ik weer als zelfstandige, dus mijn kantoor woont in Eesterga
(de vrijstaande woning werd een boerderij-achtig dingetje) en dan

31

nog vinden mijn zakelijke relaties het logisch af te spreken in hun
eigen territorium.
Tot voor kort vond ik autorijden leuk. Dus geen enkel probleem om
jaarlijks tussen de 40.000 en 60.000 kilometer weg te tikken. Zelfs
toen ik als hoofdredacteur eigen kamers had in panden in
Amsterdam en Haarlem, stapte ik voor elke afspraak (een mens
moet immers toch lunchen) met alle liefde de auto in.
Dom!
Van mij.
Als Mohammed niet naar de berg komt, zal de berg naar
Mohammed moeten gaan. Als je tijd wilt winnen, moet je vooral de
ander vragen om naar jou toe te komen. Wanneer de ander in een
afhankelijke positie ten opzichte van jou verkeert, is dat niet zo
ingewikkeld. Dan leg je het gewoon op (hoeft niet per se op een
onvriendelijke toon). Enne... het handigst is om meteen een beginen een eindtijd af te spreken. Zodat voor beide partijen volstrekt
helder is dan het een kwartier, halfuur of uur gaat duren en geen
ellenlange sessie wordt.
Wat nu als je zélf in de afhankelijke positie zit? Dan is het een
stukje lastiger. Maar vragen staat vrij, dus je kunt de ander altijd
vragen jouw kant op te komen (sukkels zoals ik er eentje was,
zeggen dan vaak nog 'ja' ook). En als alternatief: iets in het midden:
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de ander investeert ook wat reistijd, jij betaalt de broodjes en de
koffie (declarabel!).
Zelf heb ik op dit punt toch weer een nieuw voordeel van Friesland
ontdekt. Lemmer, een gemeente met een buitengewoon redelijke
centrum aan de doorgaande vaarroute tussen het IJsselmeer en de
Friese Meren, lijkt úren van bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam te
liggen, maar feitelijk is het één lange snelweg en maar een uur
rijden. Dus wat doe ik? Ik stel mijn (potentiële) opdrachtgevers voor
gezellig in Lemmer te komen lunchen. Vooral in voorjaar en zomer
slaan maar weinigen het af, want we hebben een fantastische Beach
Club. Zeker loonslaven vinden het prima om een 'dagje Lemmer' te
doen. En ik scoor punten.
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11 Onthoud niets!
Zo'n dag als vandaag. Banden verwisselen bij de garage. Stuk
inleveren bij Men's Health. Column tikken voor he Post Online.
Flapteksten voor mijn nieuwe boek. Eten kopen. Lunchen met een
echte Jan. Op de koffie bij de mevrouw van het RTL Beursspel.
Brainstormen over een nieuw managementboek. Nieuw product
bedenken: de Schrijf je boek in 10 dagen-franchise. En wat je
daarvoor kunt vragen. Zorgen dat die website eindelijk weer eens
wordt bijgewerkt. Rekeningen maken. En versturen. Hout voor de
houtkachel bestellen. En nog 73 kleine klusjes...
Kijk, je kúnt het allemaal wel onthouden natuurlijk. En dat is ook
niet heel moeilijk. Maar zó dom. Als je geen tijd te verliezen hebt,
omdat je daarvoor kiest, dan zorg je te allen tijde juist voor een
volkomen leeg hoofd.
Enerzijds geldt dat voor 'things to do'. Elke dag moet je als
drukbezet mens duizend en één dingen doen. Grote dingen, kleine
dingen. Belangrijke dingen, onbelangrijke dingen. Maar feit is: als je
ze probeert te onthouden, komt er een dag dat je dingen vergeet. En
misschien gebeurt dat je wel elke dag. Terwijl de remedie zo simpel
is: maak een lijstje. Dat kan op je smartphone, maar beter is nog:
een papieren lijstje. Het voelt namelijk heel lekker om op een
papieren lijstje gedane zaken af te vinken (of door te strepen). Niet
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dat ik nu meteen beweer dat een volledig afgewerkte to do-list je een
orgastisch genoegen bezorgt (ik hoop van niet, zeg), maar het is
gewoon lekker te weten dat je elke dag je targets hebt gehaald.
Maar goed, dit is verre van 'rocket science'. Als je hier voor het eerst
hoort dat het slim is van de dingen die je moet doen een lijstje te
maken, dan heb je of geen reet te doen, of je bent een peuter die een
boek van Jan Dijkgraaf van het nachtkastje van je vader of moeder
hebt gestolen en die er juist vroeg bij is, qua lezen. De truc is
overigens niet dat je die dingen opschrijft; die is dat je de dingen die
je hebt opgeschreven vergeet. Alleen dan krijg je namelijk echt de
ruimte in je hoofd om het te gebruiken waarvoor het bedoeld is: om
te denken. En dat vereist oefening, durven vertrouwen op het lijstje
dat je op papier hebt gezet. Want je kunt het kwijt raken. Ja hoor, en
je kunt ook onder de tram lopen (in sommige steden dan). Echt,
loslaten is te leren.
Dat was enerzijds. De to do-list. Er is ook een anderzijds: kennis.
We leven inmiddels al een aardig eindje in de 21ste eeuw en dat
betekent dat we voor een boek niet meer naar de bibliotheek moeten,
voor muziek niet meer naar de platenzaak en voor kennis niet meer
naar de encyclopedie. Nee, alles is online te vinden of te vragen, dus
dat betekent dat heel veel dingen die je pakweg twintig, dertig jaar
geleden moest onthouden nu niet meer hoeft te onthouden. De
wortel uit 144 is 12. Weet ik. En de Stelling van Pythagoras (A2 =
B2 + C2) weet ik ook. Maar nodig is het niet om die kennis paraat te
hebben, want hij is altijd en overal (smartphone!) te vinden. En wat
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voor klussen geldt, geldt ook voor kennis: de ruimte in je hersens is
beperkt, dus benut 'm niet voor nutteloze feiten en sowieso alles dat
te googelen is.
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12 Maak van alles hapklare brokken
Een boek (als dit) schrijf ik in tien dagen. Is dat snel? Ik vind het
wel meevallen. Het lukt me omdat ik een simpel trucje heb bedacht:
mezelf hapklare brokken opdienen.
Ergens in mijn leven heb ik ontdekt dat stukjes/columns voor mij de
ideale lengte hebben als ze tussen de 100 en 500 woorden zijn. Geef
me een onderwerp en ik tik er in een razend tempo honderden
teksten uit, míts ze zich tussen de 100 en 500 worden bevinden. Als
ze een vaste lengte hebben, zoals columns, dan ga ik na een tijdje in
die lengte 'wonen'. Dat betekent: ik begin gewoon met tikken en als
ik klaar ben, zit ik meestal tussen de tien woorden onder en tien
woorden boven die vaste lengte. Mijn dagelijkse column in de gratis
krant Metro was bijvoorbeeld 99 woorden en ik kon zonder enige
moeite zonder het aantal woorden te tellen uitkomen op tussen de 93
en 106 woorden. (Het lijkt wel een vak...)
Een boek, wat zeg ik: Een Boek, is andere kost. Dat is 30.000
woorden. Of 40.000. En daarover wordt – vooral door mensen die
met hun eerste bezig zijn – altijd heel hoogdravend gedaan. Ga maar
eens achter je laptop zitten en begin aan 30.000 woorden... Nou,
daarvoor heb ik dus, toen ik bij mijn eerste vier dagen op een
hotelkamer in Barcelona naar een leeg scherm had zitten staren,
tijdens een wandeling langs het strand van Barcelonella de Hapklare
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Brok bedacht. Als mijn ideale lengte maximaal 500 woorden was,
waarom hakte ik dat boek dan niet in tussen de 60 en 65
hoofdstukken? Aldus geschiedde. (Ja, dan moet je nog wel even 60
tot 65 hoofdstukken verzinnen, en dat is een serieuze klus, die een
paar dagen werk kost, maar daarna is het een kwestie van een uurtje
per hoofdstuk – inclusief alle pauzes voor koffie, lunch,
toiletbezoek, thee en telefoontjes en zo).
Je snapt 'm: als je een grote klus verdeelt in heel veel kleine klusjes,
zie je er niet meer tegenop. En als je die kleine klusjes nou gewoon
handig maar gedisciplineerd plant op je to do-list (in dit geval: acht
hoofdstukken/-stukjes per dag), dan wordt het geen
Tantadingeskwelling, maar een leuk begin van de dag (of midden, of
einde, al naar gelang je 'piekuren’). Ik hoef je hopelijk niet uit te
leggen dat 'hap'klaar, komt van: te behappen?
In het kader van time management is het wel zaak dat je die
hapklare brokken ook allemaal benoemt. Dat je grote projecten dus
onderverdeelt in deelprojecten. Enerzijds lijdt dat tot een megalange lijst van things to do (irritant!), anderzijds betekent het dat je
heel wat af te vinken of door te strepen hebt als je er klaar mee bent
(lekker).
Overigens: maak het niet te gek. En gebruik je verstand. Ik bedoel:
je bent geen arbeidsanalist. Die is in staat om een lijstje samen te
stellen dat de volgende elementen bevat: opstaan, lopen, deur
openen, naar binnen lopen, omdraaien, riem losmaken, knopen
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losmaken, broek laten zakken, gaan zitten, lichte druk uitoefenen,
papier pakken – enfin, je snapt 'm. Jij kunt wat mij betreft volstaan
met: poepen. En ik zal het je nog sterker vertellen: dat hoeft
helemaal niet op een to do-list. Omdat je echt niet vergeet het te
doen als de tijd er rijp voor is. Maar het was even bij wijze van
voorbeeld.
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13 Jouw tijd is net zo kostbaar als die van
anderen
Het is iets raars. Iedereen denkt tegenwoordig maar dat ie belangrijk
is. Wat zeg ik: dat ie het mariannezwagermannetje van de planeet is
(v/h: epicentrum). En iedereen lijkt te denken dat dat voor jou niet
geldt. Want man, man, man (of vrouw, vrouw, vrouw) wat wordt er
door Jan en Alleman op een schandalige manier tijd van jou
geclaimd. Alsof jouw tijd niks kost. Alsof jij de tijd die je verliest
aan nonsens aan het eind van je leven wel terug krijgt, met een
bonus voor gederfde levensvreugde erbij. Alsof jij geen eigen leven
hebt.
En weet je: je bent het nog normaal gaan vinden ook, in de loop der
jaren. Omdat je hebt geleerd dat dienstbaarheid een groot goed is,
ben je steeds meer tijdvreters in je leven toe gaan laten. Sterker: je
straalde van oor tot oor als iemand je zo heel af en toe eens prees
omdat je zo'n sociaal wezen was. Iemand die altijd klaar staat voor
anderen. Op wie nooit tevergeefs een beroep werd gedaan. Die
Florence Nightingale en Moeder Theresa in één persoon was,
welbeschouwd. Een warm mens. Een lieverd, met altijd de juiste
woorden voor iedereen. Potjandorie, wat waren ze blij met jou, als
zij in het weekend lekker langs de lijn bij hun kinderen stonden en
jij nog even wat noodzakelijke werkzaamheden verrichtte op je vrije
zaterdag. Of als je boodschappen deed voor hún zieke vader. Of nóg
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zes jaar penningmeester wilde zijn van de plaatselijke
toneelvereniging. Of ging schoonmaken bij de buurvrouw die geen
vinger meer kon bewegen qua huishoudelijk, maar wel zes keer per
week bij de bingo in razend tempo stempels zat te zetten. Of... Nou
ja, je snapt 'm: als je hun bitch was. Of voetveeg, in beter
Nederlands.
Als je het graag doet, zodanig graag dat je straks als je je laatste
ademstoten ligt uit te blazen nergens spijt van hebt: ga vooral zo
door. Wat ik hier slechts bepleit: denk er eens over na waarom het
eigenlijk logisch is dat iedereen jouw tijd is gaan beschouwen als
(letterlijk) waardeloze tijd en zijn/haar eigen tijd als uitermate
waardevol. En niet alleen al die anderen, jij zelf ook! Ik bedoel: niet
iedereen hoeft de 500 euro per uur te declareren voor
dienstverlening die de betere advocaten op hun factuur zetten
(exclusief BTW), maar waarom zou jij geen financiële waarde
toekennen aan de uren die je voor anderen 'vrijwilligerswerk' loopt
te doen? Want stel dat je dat wél gaat doen, een bedrag(je) in
rekening brengen, hoe zou 'iedereen' dan reageren? Zelfs als het de
helft van een marktconform bedragje zou zijn, zou worden gedacht
dat jij, die altijd voor iedereen klaar stond, volkomen van de ratten
besnuffeld zou zijn. De kolder in je kop hebben gekregen. Terwijl je
dan niets anders zou doen dan áángeven dat jouw tijd ook geld
waard is.
Maar zullen we nog een stap verder gaan? Jouw tijd is niet, zoals in
de titel van dit hoofdstuk staat, net zo kostbaar als die van anderen.
41

Jouw tijd is wel duizend keer kostbaarder. En waarom? Omdat jij
het middelpunt bent van je eigen leven. Interesseert het jou echt iets
of een ander zijn leven verdoet met het oplossen van sudoka's, het
strijken van sokken of het kijken naar voetbalwedstrijden? Nee,
want in principe verlaagt het jóuw levensvreugde niet. En dat ligt
anders met uren die jíj doorbrengt met zaken die je eigenlijk liever
helemaal niet zou doen. En waarvoor je niet meer lastig gevallen
zou worden als je zou doen wat je hoort te doen: er waarde aan
toekennen. En de enige waarde die iedereen snapt: een prijskaartje.
Gaat je een hoop vrije tijd opleveren. En je kunt het nog uitleggen
ook, dus redelijke mensen zullen er alle begrip voor hebben. En alle
anderen: doei!
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14 Ja, de deadline is wel heilig
De deadline is heilig. Ja, de deadline is heilig! Heb je het nou nog
niet begrepen? DE DEADLINE IS HEILIG!!!
Ja, ik denk: ik zeg het maar even duidelijk. De deadline is namelijk
in de ogen van 99 procent van de wereldbevolking niet heilig. Zelfs
niet voor opdrachtgevers. Er is ALTIJD een marge. Die marge is
ingebouwd voor onvoorziene omstandigheden. Je kunt ziek zijn. Of
zwak. Of misselijk. Of lui. Of gewend aan die marge die er altijd is.
Of gewoon een slechte planner. Dat die marge er altijd is (jaja,
uitzonderingen daargelaten) weten alle partijen. Er is dus ook een
stilzwijgende afspraak. Die luidt: de deadline is heilig, maar er is
altijd een marge. En de ene partij gaat die marge benutten en de
andere partij gaat 'm geven.
Voorbeeldje: dit boek. Dat moest op datum X bij de gewaardeerde
redacteur van mijn eigen uitgeverijtje zijn (die er dan fatsoenlijke
teksten van maakt). Dan kan ik, met de wetenschap van de marge,
de tekst zodra ik 'm afheb níet verzenden. Dan slaap ik nog een
nachtje. Dan maak ik nog een printje. Dan ga ik alles nog een keer
lezen, met het corrigeerpennetje (rood!) in mijn hand. De
wijzigingen verwerken. Nóg een keer printen. Nóg een keer lezen.
Toch nog even een hoofdstuk helemaal herzien. Goh, en die
volgorde, die ik altijd laat bepalen door een randomiser (echt waar),
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die is hier en daar ook niet helemaal lekker. Even wat schuiven nog.
En hé, wat zei de meelezeres ook alweer over dat ene woord dat ik
te veel gebruik? Toch nog even een control-F overheen en hier en
daar vervangen. En oké, er is weer zo veel veranderd... Nóg maar
een printje. En nog één keer de hele meuk lezen. En corrigeren. Tja,
je vindt toch altijd wat, hè? Best nuttig hoor, om er nog een nachtje
over te slapen en nog eens te lezen enzo.
Enfin, zo ben je zo een week verder. En maak je van een 8 een 8+
(of van een 4- een 4, jij mag het zeggen). Terwijl je dan dus een
week lang, ná de deadline, het werk zit te doen waarvoor je
redacteur juist bedoeld is. En hoe vaak en grondig en goed je het
ook doet, de redacteur van dienst denkt heus niet: die Jan Dijkgraaf
is zo'n perfectionist, ik gooi het hele zwikkie in één keer ongelezen
naar de drukker. Dus die gaat gewoon alles wat jij in die extra week
hebt zitten doen nóg een keer voor je doen. Misschien zelfs:
wijzigingen terugdraaien.
Wat is dus de juiste aanpak? Heel simpel. Op of net voor de
deadline druk je op 'send'. Als er grote fouten, blunders, omissies, of
welke andere ellende dan ook te vinden is, vindt de redacteur het. En
die overlegt dan. En corrigeert. Je maakt de redacteur blij, omdat die
nuttig werk verricht en van een 7 een 8 maakt (die is daar nu
eenmaal beter in), en je maakt jezelf blij omdat jij (ik dus in dit
geval) dat boek na al die tijd zo zat was, dat je God op je blote
knieën dankte dat je eindelijk op 'send' mocht drukken. Dat heet in
de wereld van de paarse broeken: een win-winsituatie.
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En nu de praktijk. Doe ik het altijd goed?
Hahahahahahahahahahaha! Als dat zo zou zijn had ik nooit gedacht
dat er voor een boekje als dit een markt zou zijn. En had ik het niet
getikt ook; want ik schrijf heus niet alleen voor mijn lol; het is
gewoon werk, hoor.
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15 Alles kan op 1 A4-tje
Eerder las je dat alles in één regel kan. En dat is ook zo. In het
uiterste geval: met een paar tussen- en bijzinnen. Maar toch kunnen
er momenten zijn dat anderen geen genoegen nemen met één regel.
Bijvoorbeeld: als onderbouwing wordt gevraagd.
Voorbeeldje uit mijn eigen praktijk: ‘HP/De Tijd kan maar beter
worden opgeheven’. Dat is de ene regel waarin ik het hele verhaal
vertel. Zal niemand raar van opkijken. Klinkt, gezien de oplage, de
verliescijfers, de productiviteit van de redactieleden en de markt
voor papieren opiniebladen op papier allemaal logisch. Maar toch
zal een uitgever, of de eigenaar van een uitgeverij, geen genoegen
nemen met dat ene zinnetje als advies van een hoofdredacteur.
Dus? Dus moet er nog iets bij. Onderbouwing. Voors en tegens.
Cijfers. Nu kun je daar 25 pagina's over vol schrijven. En wel 125
ook. En zeker als je bent ingehuurd als buitenstaander op een
uurtje/factuurtje-basis, moet je dat ook vooral doen. Al was het maar
om je gepeperde rekening te rechtvaardigen. Zodat ze zeggen: “Poeh
hé, die heeft er wel werk van gemaakt!” Maar eigenlijk is alles dat
meer ruimte kost dan één A4-tje pure windowdressing. Hobbyvoer
voor lieden die liever rapporten lezen, op zoek naar gaten waarop ze
kunnen schieten, dan dat ze werken. Want geloof me: mensen die
een leuk leven hebben en wel belangrijk zijn, krijgen het liefst een
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hapklare brok voorgeschoteld. Dit is het voorstel, dit is de
onderbouwing, klopt het, dan doen we het, klopt het niet, dan heb ik
vragen en doen we het toch of eventueel niet. Ták, ták, ták, ták,
next!
Als je belangrijke zaken (ook je cv bijvoorbeeld als je solliciteert)
weet te zeggen binnen één A4-tje, dan bespaar je niet alleen de lezer
van je A4-tje tijd, maar ook jezelf. Want hoe meer tekst je tikt, des
te meer kansen je 'de oppositie' biedt er hinderlijke vragen over te
gaan stellen. En des te meer je gaat lopen zwammen om maar
volume te creëren, met de kans op echte ongelukken. Dus doe
gewoon alles wat niet in één regel mag voortaan in maximaal één
A4-tje.
Op één A4-tje passen overigens, bij regelafstand 1, ruim 500
woorden. Dus echt heel weinig ruimte heb je niet om je punt(je) te
maken. Toch pleit ik er voor om ook ruimschoots ruimte te geven
aan 'wit'. Aan plekken op de pagina waar geen letters staan, dus.
Anders gezegd: aan een heldere, toegankelijke vormgeving. Zo'n
A4-tje dat helemaal is volgeplempt met letters is namelijk ook weer
onleesbaar. Dus zorg voor een mooie, gestructureerde indeling en
voldoende witregels. Zo zie je maar weer, door de aanschaf van dit
boekje bespaar je jezelf vele, vele uren werk, red je de bomen die
anders gekapt hadden moeten worden voor vuistdikke rapporten en
slaat voortaan iedereen je op de schouders omdat je zo lekker
meedenkt en eindelijk iemand bent die heeft begrepen dat de
mensen die er echt toe doen helemaal geen zin hebben om zich door
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stapels papier heen te worstelen. Kortom: dankzij dit boekje ben je
de held.
Ik had er veel meer geld voor moeten vragen ;-)
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16 Stop met Twitter en Facebook
In het standaardwerk ‘Nooit meer loonslaaf' schreef de grote denker
Jan Dijkgraaf onder veel meer prachtigs het volgende:
“Je moet aanwezig zijn op 'social media'. Je moet actief zijn op
'social media'. De één prijst LinkedIn. De ander Facebook. Een
dronkenlap Plaxo. Ik hou het op: Twitter. Sinds eind 2009 heb ik
elke euro omzet mede via Twitter binnengehaald. Elke euro.
Doorgaans indirect, maar toch.
Ja, ik ben ook begonnen met 'Ik ga nu eten', 'Ik rij nu op de A6' en
'Ik ga nu poepen'-tweets. Bij wijze van spreken dan. Want dat is de
grootste klacht over Twitter, dat een stel narcistische sneuneuzen
elkaar zit te vertellen dat ze gaan eten, op de weg zitten of naar de
wc moeten. Dat is echter maar een heel klein deel van het verhaal.
Op Twitter moet je in 140 tekens iets kunnen zeggen. Dat is een
gave. Wie die beheerst, toont die gave aan zijn/haar volgers. Onder
die volgers zitten potentiële opdrachtgevers. Verder is Twitter een
uitstekend medium om snel met elkaar in contact te komen. Mensen
die geneigd zijn hun mobiele telefoon niet eens op te nemen,
wegens: gek van, reageren vaak wel op een DM (direct message,
een direct bericht tussen twee mensen die elkaar volgen). Relaties
met wie je twintig jaar geen contact hebt gehad, herstel je in no time
via twitter.
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Over het algemeen geldt dat je je followers op Twitter, als je er
tenminste meer wilt dan 200 en ook nog kwalitatief hoogwaardige
(lees: potentiële opdrachtgevers!), iets moet bieden. Een lach. Een
mening. Een ander gezichtspunt. Een inkijkje in je privéleven. Een
link naar interessante websites. Een foto. Een retweet van een
interessante andere tweet. En meer van die 'cadeautjes'.”
Kortom, ik hield een stevig pleidooi om zoveel mogelijk te
twitteren. Want de kop boven het hoofdstuk waaruit ik citeerde
luidt: “Twitter, twitter en... twitter.” Als het gaat om time
management, moet ik helaas toch terugkomen op die woorden. En
adviseer ik: stop met Twitter (en Facebook). Want het is vreselijk
verslavende shit en kan dus werkelijk zomaar de grootste tijdvreter
van je hele leven worden.
Hoe het een (twitter, twitter en... twitter) te rijmen is met het ander
(stop met twitter)? Niet, natuurlijk! Maar om met de legendarische
oud-Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom te spreken: “Waar staat
geschreven dat ik consequent moet zijn?” Dus nu even tussen jou en
mij: ga SELECTIEF twitteren (en op Facebook). En doe dat gewoon
net als met je mail: op vaste tijden (waarop je toch niet echt
productief bent), niet te lang (anders kost het te veel tijd) en niet te
vaak (anders is van beperking al snel geen sprake meer). Enne... als
je wilt weten hoe de partner thuis een twitterverslaafde vindt: stuur
me een DM'etje, dan geef ik je het telefoonnummer van mijn vrouw.
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17 Anderen vinden het wel leuk voorleesmoeder
te zijn...
Haren controleren op luizen. Lego soppen. Overblijfmoeder spelen.
Het Sinterklaasfeest organiseren. En het Kerstfeest. En het
paasontbijt. En het Kerstdiner. De voorleesmoeder spelen. Of de vader natuurlijk. Mee op schoolreis. In de ouderraad. Meefietsen
met het klassenuitje. Klaar-over zijn. Zwoegen tijdens de
eindejaarsschoonmaak. De tuin van de school onderhouden. Helpen
met de schoolkrant. Patrouilleren bij het klassenfeest. Kostuums
maken voor de musical. Opdraven als klapvee. Naar zwemles. In de
medezeggenschapsraad. Voor klassenouder spelen. Helpen in de
mediatheek. De handwerkjuf haar breiseltjes aangeven. Kleine
reparaties aan het schoolmeubilair uitvoeren. Assisteren op de
sportdag. Met een vrolijke smoel meezingen met de aubade op
Koninginnedag. Slingers ophangen voor al die feestjes. En dienstjes
draaien in de naschoolse opvang. En als je in België woont:
natuurexploitatie...
Heb ik het zo? Hoe dan ook: als je tijd te veel hebt kun je als ouder
van schoolgaande kinderen zo ongeveer de hele week bezig zijn met
het 'ondersteunen' van de Pabo-meisjes die voor geld voor de klas
staan. Sterker: zolang het CDA in de regering zit zal dat alleen maar
meer moeten, want dat heet dan ouderbetrokkenheid. En toon je die
onvoldoende, dan ben je een slechte vader of moeder.
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Weet je: in de tijd dat het CDA nog echt groot was, hoorde je nog
wel eens het spreekwoord 'schoenmaker blijf bij je leest'. Dat
betekende dat je je tijd vooral moest besteden aan zaken waar je wel
verstand van had en wel goed in was. Nu wil ik helemaal niet
beweren dat jij te dom bent om haren te controleren op luizen, Lego
te soppen, overblijfmoeder te spelen, het Sinterklaasfeest te
organiseren (en het Kerstfeest, het paasontbijt en het Kerstdiner), de
voorleesmoeder te spelen (of de -vader natuurlijk), mee te gaan op
schoolreis, in de ouderraad te gaan zitten, en zo voort, en zo verder.
Maar wel: dat je geen zin hebt er je kostbare tijd in te stoppen.
En dan komt nu het goede nieuws: dat hoeft ook helemaal niet!
Want jij, Florence Nightingale dat je d'r bent, gunt andere mensen
ook hun pleziertjes in het leven. En er zijn nu eenmaal altijd mensen
(lees: moeders en mannen met sandalen) die er een groot genoegen
in scheppen om in en rond de school allerlei belangwekkende taken
te verrichten. Die zich daardoor Belangrijk voelen. En die gun je,
vanuit de goedertierenheid van je hart, álle ruimte (en nog wat extra
ook) om te stralen, te shinen, in hun zelfbedachte zonnetje te staan.
En dat kunnen ze alleen goed als het niet te druk is, dus als er niet
teveel andere ouders ook willen stralen, shinen en in hun
zelfbedachte zonnetje willen staan.
Dat jij geen flikker doet op de school van je kinderen is dus: een
goede daad. En wat levert je dat een zeeën aan tijd op!
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En nog wat: het is echt een fabeltje dat kinderen het leuk vinden dat
hun moeder assistent-handwerkjuf van de echte handwerkjuf is. Dat
de ouders die door bezuinigingen noodzakelijk geworden
ouderparticipatie belangrijk kunnen zijn op school dit denken: laat
ze vooral in die waan. In werkelijkheid schamen kinderen (lees:
jongens) zich dood als hun moeder (MET HAAR STOMME
KLEREN!) in hun klas de show zit te stelen.
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18 Reken eens uit wat je kost per uur
Het minimumloon in Nederland is voor iedereen van 23 jaar en
ouder (in 2018) 72,25 euro per dag. Dat is per uur 9,04 euro. Als een
werkgever dat betaalt, komen daar nog werkgeverslasten bij. En
vakantiegeld. Bij elkaar rond de 50 procent. Een minimumloner kost
dus rond de 13,50 euro per uur.
Jan Modaal (ken je 'm nog?) verdient in Nederland 37.500 euro per
jaar. Dat is per (werk)dag rond de 163 euro. Dus per uur 120,47euro.
Inclusief werkgeverslasten pak 'm beet 30,70 euro.
Zelf ben ik (als ik een klus leuk vind) in te huren voor 125 euro per
uur. Da's als zzp'er, dus daar komt alleen nog 19 procent BTW op.
Maakt 148,75 euro per uur.
Nou, zeg het maar. Wat ben je? Een minimumloner? Een Jan
Modaal? Een Jan Dijkgraaf? Of schat je jezelf, qua kosten per uur,
hoger in dan de minimumloner of een van de Jannen? Ook goed!
Maar wat niet goed is: dat je jezelf nog láger inschat dan de
minimumloner of een van de Jannen. Namelijk: dat je tijd gratis is.
Het is niet zo ingewikkeld om uit te rekenen wat je per uur kost. Het
is namelijk je bruto maandsalaris gedeeld door het aantal uren dat je
werkt per maand maal anderhalf. Grofweg heb je dan je kostprijs per
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uur. Maar daarmee ben je er nog niet. We gaan een correctie
toepassen.
Vind je je werk leuk? (Ik mag hopen van wel, want als je werk doet
dat je niet leuk vindt, dan ben je wel een ongelooflijke sukkel en
moet je onmiddellijk ander werk gaan doen – of zorgen dat je je
werk wel leuk gaat vinden.) Als je je werk 'gewoon leuk' vindt, dan
krijgt alles wat mensen je vragen te doen dat even leuk is als je werk
de factor 1 qua kostprijs. Is de klus die mensen je vragen te doen
leuker dan je werk, dan mág je kostprijs per uur met een
correctiefactor omlaag. Desnoods (Naar Feyenoord-Ajax en dat
Feyenoord dan dik wint? Vakantie op een heerlijk strand? Sex met
je droomvrouw?) tot je kostprijs per uur 0,00 euro is. Is wat mensen
je vragen te doen mínder leuk dan je werk, dan wordt er een andere
correctiefactor toegepast. Die varieert van 1,1 (een tikkie vervelend
klusje) tot van mijn part 1.000.000 (een week op vakantie met
Gordon).
Nu gaat het er niet direct om dat je die uurprijs ook in rekening gaat
brengen. Het gaat er om dat je je realiseert wat een uur je kost. Zo
heb ik de afgelopen jaren regelmatig uurtjes gratis kennis lopen
weggeven aan mensen van wie ik vrij zeker wist dat ik nooit iets van
hen terug zou krijgen. Ik liet me, geheel vrijwillig, misbruiken als
'professioneel buttkicker'. Daar heb ik dus per 1 januari 2012 een
einde aan gemaakt. Voor een 'kontschopmiddag' (in Lemmer!) reken
ik 750 euro. Voordelen voor mij: ik word veel minder gevraagd
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tijdens een broodje butt te kicken en áls ik toch gevraagd word,
verdien ik er geld mee. Is ie weer: de win-winsituatie!
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19 Het laatste jaar van je leven begint... nu!
De grote filosoof Youp van 't Hek 'zong' het al in 'Niemand weet
hoe laat het is': leef toch je leven als je allerlaatste uur. Ken je het?
“Is het vijf voor twaalf of net half zeven? Hoeveel uur heb ik nog of
rest mij een kwartier? Hoelang mag ik doorgaan nog doorgaan met
leven? Ik heb echt geen idee dus ik grijp het plezier. Dus moeten we
dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur.
Lief hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld dus het
leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan
nog een uur over is. Ik weet als ik later groot ben. En ook bijna dood
ben. Dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangste,
altijd die angsten. Maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want
we hebben gedanst en we hebben gevreeën. We hebben gelachen en
gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef
toch je leven als je allerlaatste uur...”
Goed, dat kan dus niet.
Er moet ook nog gewerkt worden (want het geld groeit niet op onze
rug). En als het niet het allerlaatste uur bleek te zijn, komen we in
die uren die nog volgen zwaar in de shit. Geen geld, geen huis, geen
kleding, geen auto, geen weetikveel. Kortom: het perspectief van
een allerlaatste uur is te kort. Maar de intentie van de cabaretier is
wel raak: we verspillen nogal wat tijd aan dingen die er totaal niet
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toe zouden doen als we over een uur dood zouden zijn (inclusief
werken).
Dus?
Dus laten we eens doen alsof niet ons laatste uur, maar ons laatste
jáár geslagen had. Ik weet zeker dat een beter bewustzijn van onze
sterfelijkheid leidt tot andere keuzes in het doorbrengen van onze
tijd. Veel minder druk maken om relatief onbelangrijke zaken. Veel
minder tijd verspillen voor de televisie. Veel minder online zijn.
Veel minder ratrace. Veel minder 'nog even dit' en 'nog even dat'.
Kortom: we zouden ons ongetwijfeld meer gaan bezighouden met
zaken die léuk zijn. Die ons een goed gevoel geven. En dat kan
redelijk groot zijn. Nog even snel wél je verzuurde vrouw inruilen
voor de liefde van je leven, nog even snel wél verhuizen naar een
land waar overdag altijd de zon schijnt, ik noem maar wat. Maar ook
klein. Lekker die collega die je altijd het bloed onder de nagels
vandaan haalt liefkozend over zijn bol aaien, mailtjes beperken tot
één zin in plaats van complete boekwerken, weet ik veel.
Wat ik wel weet: ons leven zou er anders uit gaan zien. Als we
gespaard zouden hebben (voor de veertig-minners: dat is dat je geld
verzamelt), zouden we ons realiseren dat we dat niet mee kunnen
nemen in onze kist, dus we zouden er leuke dingen van gaan doen.
En omdat een nieuwe auto met zeven jaar garantie niet zo veel zin
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heeft als je aan je laatste jaar bezig bent, ligt dat vaak in de sfeer van
het korte-termijnplezier. Een extra vakantie. Of zes.
Waar het om gaat: nadenken. “Als ik nog maar een jaar te leven had,
zou ik dit dan tóch doen?” Is het antwoord 'ja', doe het dan gewoon.
Is het antwoord 'nee' (of anderszins niet volmondig 'ja'), steek dan
lekker een spreekwoordelijke middelvinger op.
Enne... het is heel moeilijk om te bedenken wat je zou doen als je
wist dat je aan je laatste jaar bezig was. Probeer maar eens!
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20 Moeilijkste eerst? Makkelijkste eerst!
Als je wel eens zo'n time-managementboekje in handen hebt gehad
(en de kans is groot, want er zijn er hónderden, zo niet duizenden
geschreven), dan heb je ongetwijfeld geleerd: als je 's ochtends fris
en fruitig begint met werken, pak dan eerst de moeilijkste klus aan.
De basisgedachte erachter: je bent op dat moment nog (je las het
net) fris en fruitig én op dat moment gaat de telefoon nog niet
constant, lopen de vrolijke vrienden die zich je collega's noemen je
deur nog niet plat en meer van die dingen.
Oneens!
Je hebt een to do-list. En die lijst is best lang. Als je de dag begint
met de moeilijkste klus van de dag blijft die best lange to do-list je
vanuit zijn (of is het haar?) ooghoeken stuurs aankijken. En dan zie
jij: dat schiet niet op. Waardoor je gaat opzien tegen die hele
vervelende rotlijst en de focus niet meer hebt bij waar ie moet zijn:
die moeilijkste klus van de dag. Dat is niet echt motiverend.
Wat wel motiverend is: zorgen dat er zo snel mogelijk niets meer op
die lijst staat, behalve die ene klus. En dat je daar dus zo veel
mogelijk tijd voor hebt. Dat je er aan begint en weet: als het een
beetje opschiet, houd ik aan het einde van de dag nog een lekker
stuk dag over. Of: het maakt niet uit hoe veel tijd ik er voor nodig
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heb, want alle andere klussen voor die dag zijn toch al gedaan. Die
gedachte zorgt voor een veel positiever mindset dan wanneer je de
dag begint met de berg waartegen je het meeste opkijkt.
En ik hoor 'm al aankomen, de 'ja, maar...'. “Ja, maar wat nu als ik
die hele lijst afwerk op dat ene ding na en het is al einde (werk)dag
als ik nog moet beginnen aan de moeilijkste klus?” Nou, dan heb je
óf een te lange to do-list gemaakt óf de hele dag lopen klooien. Kom
op, zeg, ik geef je deze tips-voor-weinig natuurlijk wel in de
veronderstelling dat je een beetje IQ en een beetje zelfdiscipline aan
boord hebt. Anders kun je niet zo goed de open haard aansteken met
dit boekje!
Dit hele verhaal over 'moeilijkste klus eerst' gaat overigens niet op
als de moeilijkste klus van de dag qua tijd een piece of cake is.
Zoals: een gaatje laten vullen bij de tandarts, terwijl je bang bent
voor die vreselijke irritante boorgeluiden. Dan is het juist wel slim
om daarmee de dag te beginnen, omdat je er anders de hele dag
tegenop zit te kijken. En van die hele to do-list geen reet terecht
komt. 'Moeilijk' is dus ook tijdgebonden. Met moeilijk wordt
bedoeld ‘intellectueel uitdagend’ en ‘kloktechnisch uitdagend’.
Alleen tijdrovend is dus ook onvoldoende om een klus te
bestempelen tot 'moeilijkste'. Want daarover las je eerder niet voor
niets: opdelen in hapklare brokken. Zodat het overzichtelijk wordt.
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21 Leve de wasstraat!
Ergens in het begin van de jaren '90 werkte ik een blauwe maandag
bij de BOVAG. Jij kent de BOVAG natuurlijk alleen vanwege de
gelijknamige garantie (die top is!), maar de BOVAG is veel meer.
Alles wat met wielen te maken heeft viel onder de BOVAG, want of
ze het nu verdienen aan het verkopen van een auto, het reviseren van
een motor, de handel in fietsen of caravans, het onderhoud aan je
rijdend materieel, brandstofverkoop of... de wasstraat, dat donderde
niet. Geld = geld.
Enfin, bij die BOVAG ging destijds een gejuich op toen bekend
werd dat het wassen van auto's op straat in Zwitserland verboden
werd (of was, daar wil ik even van af wezen). “Dat willen wij hier
ook”, riep de toenmalige directeur H.J. Hoekzema meteen in het
BOVAGBLAD, waarvoor ik toen als eindredacteur
medeverantwoordelijk was. “En doe maar iets met milieu als alibi”,
zei hij erbij. Maar dat moesten we natuurlijk veel subtieler
opschrijven. Al die gierige Nederlanders die hun auto nog met de
hand voor de deur wasten en poetsen, waarbij tientallen liters zwaar
verontreinigd water de goot in liep, daar moesten wij van het
BOVAGBLAD maar eens snel een eind aan maken van mr. H.J..
Zelf zou hij het met 'Den Haag' wel even regelen (enige
megalomanie was de beste man niet vreemd).
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De waarheid was prozaïscher: als al die krenten nou eens niet op
zaterdag voor hun huis gingen wassen en poetsen, maar eens in de
week naar de wasstraat van het plaatselijke BOVAG-lid reden, dan
zou het al die plaatselijke BOVAG-leden (die jaar in jaar uit
klaagden over hun schofterig lage rendement), een stuk meer naar
den vleze gaan. Dat het goed voor het milieu was, omdat die
wasstraten het afvalwater keurig opvingen en niet zo het grondwater
in lieten lopen, was natuurlijk óók waar. Maar wie gelooft dat de
BOVAG dat daadwerkelijk heel belangrijk vond, gelooft ook dat
Derek Ogilvy met zijn dode opa kan communiceren.
Maar dat terzijde.
Er is namelijk wel een uitstekende reden om je auto vanaf nu altijd
in de wasstraat te wassen en te poetsen. Het kost een paar euro per
week (als je het elke week doet, hoef je echt niet telkens de meest
uitgebreide 'beurt' te nemen) en het bespaart je zeeën van tijd. De
purist die denkt dat een moderne wasstraat veel meer krassen
veroorzaakt dan het thuisgehannes met spons en zeem en dat
daardoor de inruilwaarde van de auto drastisch zal verminderen, kan
ik ook geruststellen. Het is gelul. Sterker: moderne wasstraten
zorgen eerder voor minder krassen dan die spons of die borstel
waarmee je thuis de bagger in je lak staat te krassen. En voor de
inruilwaarde maakt het helemaal geen ene zak uit hoe je in die paar
jaar dat je er in reed je auto precies waste. Er wordt gelet op het
aantal kilometers, de extra's die er in zitten en eventuele schade en
dan komt er gewoon een inruilprijs uit een computerscherm rollen
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en daar kun je dan nog een heel klein beetje bijpraten, als je zin hebt
om te discussiëren met zo'n slecht gekapte gladjakker in een Makrokostuum.
Dit hoofdstuk levert je 50 uur netto per jaar op – als je netjes op je
auto bent. Het is graag gedaan. Ook richting mijn oud-collega's van
de BOVAG.
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22 Vind en benut je productieve uren
Er zijn mensen die dol zijn op ochtendsex. Er zijn mensen die dol
zijn op avondsex. Er zijn mensen die dol zijn op sex direct uit het
werk. Er zijn mensen die dol zijn op nachtelijke sex. Er zijn mensen
die dol zijn op tussen-de-middag-sex (die hebben dan wellicht een
probleem). En ja, tuurlijk, ik weet het, echt, heus, ik snap het,
jajajaja, er zijn ook mensen die altijd dol zijn op sex.
Maar die laatste categorie laat ik even buiten beschouwing. Want
waar ik naar toe wil: iedereen heeft zijn favoriete sex-moment. Een
moment waarop hij of zij doorgaans nóg meer zin heeft in sex dan
op andere momenten. En ook beter presteert dan op andere
momenten. Want als je ergens heel veel zin in hebt, dan ben je er
beter in.
Nou, zo is het met werk dus ook.
Er zijn mensen die 's ochtends in topvorm zijn. Er zijn mensen die 's
avonds in topvorm zijn. Er zijn mensen die in topvorm zijn zodra ze
niet meer op hun werk zijn. Er zijn mensen die 's nachts in topvorm
zijn. Er zijn mensen die tussen de middag in topvorm zijn. En er zijn
mensen die altijd in topv... (oh nee, dat niet – zonder dalen geen
pieken).
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De kunst is om uit te vinden wat je productiefste uren zijn. Sta je
aan de lopende band, dan kun je verder niet zo heel veel met die
wetenschap (behalve diensten ruilen). Maar in normale banen,
waarin je geen als mens verklede machine bent, ligt dat anders. Op
je productieve uren verzet je namelijk niet alleen het meeste werk
per uur, maar is de kwaliteit van je werk ook het hoogst. Volkomen
logisch om te zorgen dat je op die uren het werk gaat doen waar jij
zo heel goed in bent (en niet de routinematige shit die nu eenmaal
bij elke baan hoort).
Logischerwijs is dat ook het werk waarbij absolute concentratie
vereist is. Focus. Om in een flow te komen. Dat betekent dat je die
uren in omstandigheden moet proberen te werken waarin jij op je
best fungeert. Voor de een kan dat een hermetisch afgesloten
kantoor zonder telefoon zijn en misschien zelfs zonder internet.
Voor de ander juist een kroeg vol geroezemoes van de andere
bezoekers. Of gewoon thuis, aan de keukentafel of desnoods in je
hot tub. Als het voor jou maar werkt.
Dit betekent dus niet dat je gaat vragen aan deze of gene of dat
misschien kan. Nee, het betekent dat je het zo gaat doen. En je kunt
ook heel goed uitleggen waarom: omdat je output dan optimaal is.
En dat is waar het voor iedereen om hoort te gaan: je output. Niet of
je je snoezige gezichtje op een bepaalde tijd op een bepaalde plek
laat zien om de aanwezigheidspremie die salaris heet te incasseren.
Zo gaan die dingen vanaf nu.
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Als mensen je zo graag willen zien, zetten ze maar een lijstje met je
foto op hun bureau.
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23 Laat ze de Porsche terugverdienen
Vroeger, toen ik nog kinderloos was en mijn vrienden meldde dat ik
later zeker vader wilde worden (de hormonen ongetwijfeld), werd ik
niet zelden midden in mijn gezicht uitgelachen. “Weet je wel dat je
voor het geld dat een kind tot zijn achttiende kost een Porsche kan
kopen. Een nieuwe”, zeiden ze dan vanachter hun biertje.
Nou, ik ben twee kinderen verder (nooit naar je vrienden luisteren!).
En ze hadden ongelijk. Van het geld dat een kind tot zijn achttiende
kost kun je geen nieuwe Porsche kopen. Wel twee. Dat komt
enerzijds doordat kinderen, zeker merkbewuste, een stuk duurder
zijn geworden. En anderzijds omdat de Porsche relatief een stuk
goedkoper is geworden. Voor minder dan 75.000 euro heb je er al
een...
Laten we eens kijken wat ze later, als ze 'op zichzelf' gaan wonen,
allemaal in en om het huis moeten gaan doen. Boodschappen doen.
Post (van die papiertjes met ander papier in erin) op de brievenbus
doen. Koelkast uitmesten. Een appeltaart bakken. De kattenbak
verschonen. Stoffen en zuigen. Het gras maaien. De badkamer en
het toilet schrobben. Het grind harken. Nieuwe toiletrol ophangen.
Strijken. Koffie zetten. De auto wassen. Koken. Onkruid wieden.
Het ontbijt maken. Bedden verschonen. De vaatwasser inruimen.
Wijntje inschenken. De tafel dekken. De hond uitlaten. De ramen
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zemen. Vuilnis aan de weg zetten. Kleding wassen. Sokken stoppen
(geintje...). De huisdieren van eten voorzien. Dat... en nog veel
meer.
En dat zijn nu net allemaal routinedingen die jij wel gezien hebt, na
al die jaren. En die zij nog moeten laren. Je voelt 'm al aankomen?
Je denkt dat ik je nu ga adviseren om je koters geheel vrijwillig in te
zetten bij al die taken en klusjes en dagelijkse neuzeldingen? En dat
ik je vraag hen als argument waarom ze dat allemaal moeten doen te
zeggen dat opvoeding ook een kwestie is van voorbereid zijn op de
zelfstandige toekomst later? En dat zij dan toch ook wel zullen
inzien dat het niet is om te pesten, maar dat het voor hun eigen
bestwil is? Op weg naar volwassenheid enzo?
Ja, precies. Dat is precies wat ik van je vraag. Zoals je ook verwacht
dat je kroost op een zekere leeftijd de eigen kont kan afvegen (de
zwaar gehandicapten uiteraard uitgezonderd), mag je ze ook vragen
naarmate ze ouder worden hun verantwoordelijkheid te nemen waar
het gaat om het gedoe in en om het huis. En als ze je er ooit van
zullen beschuldigen dat je ze uitbuit om het gemis aan die twee
Porsches (per kind) te compenseren, leg ze dan voor dat ze (per
kind) bij een loon van 5 euro per uur 30.000 uur voor je zullen
moeten buffelen. Dat is dus godsonmogelijk. En daarom schakel je
ze niet in voor jezelf, maar in hun eigen belang. Zodat ze later
iemand vinden die weer met hen nieuwe Porsches wil kopen. Of
kinderen maken...
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24 Deadlinejunk? Luie flikker bedoel je!
Al zolang ik me kan herinneren, ben ik een deadlinejunk. De oudste
herinnering: op de openbare basisschool die ik bezocht kregen we
(althans: het ongelukkige deel van de leerlingen dat een ouder had
die meende dat het goed voor je was) één uur per week
godsdienstles. Van ene dominee Oskam, een vertegenwoordiger van
de op één na zwaarste kerk die mijn dorp had, een statige man in een
zwart pak met glimmende zware schoenen en een even zwarte kijk
op lol in het leven. Het was het eerste uur na de lunchpauze op
dinsdag. En dat uur begon met het reproduceren van een versje
(ofzo) en als je dat goed deed, kreeg je een plaatje. Kijk, en dan
kwam in mij toch de topsporter weer boven: als ik dan toch dat uur
die ellende moest aanhoren, dan wilde ik er wel de hoofdprijs uit
halen. Dus leerde ik dat versje wekelijks uit mijn hoofd. Maar nóóit,
nóóit, nóóit eerder dan vijf minuten voor de les begon.
Later, op echte scholen en in mijn werk, ging het niet anders. Hoe
veel ik ook te doen had, ik begon er pas echt mee tegen de tijd dat
de deadline naderde en was dan veel en veel productiever dan
wanneer ik eerder begon. Meende ik me te herinneren van die
enkele keer dat ik eerder begon. En leverde minder kwaliteit dan
wanneer ik eerder begon. Meende ik me te herinneren van die
enkele keer dat ik eerder begon. En kostte het me minder tijd dan
wanneer ik eerder begon. Meende ik me te herinneren van die
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enkele keer dat ik eerder begon. Kortom: ik was een echte
deadlinejunk. Iemand die een harde deadline nodig heeft om te
presteren. En die dan ook altijd presteerde áls die deadline er was. Ik
had mezelf dat echt wijs gemaakt. En ik maak het mezelf nog wijs.
Maar is dat eerlijk? Nee, natuurlijk niet.
De teksten die ik afscheid zouden echt wel een heel klein beetje
beter zijn als ik een dag te vroeg klaar was, er een nachtje over zou
slapen en er de volgende dag (de deadlinedag) nog een keertje op
het gemak doorheen zou lopen. En voor mijn nachtrust zou het ook
beter zijn als ik niet een week voor de deadline van een boekje
begon te tikken, maar twee maanden, want natuurlijk schrik ik in
zo'n boekjestikkenperiode weleens wakker omdat ik in mijn droom
tegen een onrealistische doelstelling ben opgebotst.
Ik ben gewoon een luie flikker. Die pas in actie komt als het echt
niet anders meer kan. Een beetje broeden en dan toeslaan op het
moment dat het echt moet. Ben ik echt lui? Nou, dat niet. Ik heb
namelijk zo veel deadlines, voor columns, artikelen, boeken,
blaadjes, coachingtrajecten (en de rest) dat ik altijd bezig ben. Maar
wel bijna altijd met dingen die snel afgerond moeten worden.
Terwijl ik (ongelogen) een uitstekend planner/organisator ben, ook
van mijn eigen werk.
Af en toe doe ik het anders. Een paar jaar terug, ging ik voor een
boek met 50 interviews dat in december uit kwam, vanaf februari
wekelijks twee, drie interviews doen. De afspraken werden
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geregeld. De 'tapes' werden uitgetikt. En ergens in de zomer maake
ik er een boek van. Grotendeels op een warm eiland. Het project
betaalde dat jaar mijn hypotheek. En ik had er nul stress van. Geloof
me: dat is ook wel eens lekker.
En ja, deadlinestress zorgt voor adrenaline. En dat is een lekker
goedje. Je moet dus niet streven naar een bestaan als saaie
kantoorsukkel als dat niet in je zit, maar wel een beetje jezelf
blijven. Als je begrijpt wat ik bedoel...

72

25 Net als vroeger: gebruik kleurtjes
Iedereen, behalve een blinde, is in meer of mindere mate visueel
ingesteld. Dat betekent dat je ook structuur kunt aanbrengen door
gebruik te maken van kleuren. En of het nu gaat om mappen waarin
je je spullen stopt of pennen/stiften/potloden waarmee je schrijft, het
werkt. Voor jou niet, denk je? Dat zou kunnen, hoor. Maar dan moet
je even terug naar je jeugd. Als je toen een tekening maakte,
gebruikte je dan veel kleuren of niet? Hoe meer kleuren je gebruikte,
hoe beter het nu nog voor je werkt om het te doen.
Het gebruik van kleuren kan je niet alleen helpen om onderscheid te
maken (selectie), maar ook om te rangschikken (prioriteit). Want
kleuren hebben een betekenis en stralen dus een boodschap naar je
uit. Er zijn drie soorten kleuren: warme, koele en neutrale.
Laten we beginnen met de neutrale kleuren zwart, wit, grijs en
bruin. Volgens de leer van de kleurenprofessoren staat zwart onder
meer voor machtig, stijlvol, sterk, rijk, klassiek en formeel. Wit staat
voor vrede, zuiverheid, steriliteit en eerlijkheid. Grijs zit daar
tussenin: veiligheid, betrouwbaarheid, saaiheid, duurzaamheid,
kwaliteit en zakelijkheid. En bruin, de poepkleur, zou staan voor
comfort, stabiliteit, duurzaamheid en passiviteit.
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En waar de neutrale kleuren iets betekenen, doen de 'uitgesproken'
kleuren dat uiteraard nog veel meer. De vier warme kleuren zijn
rood (betekenis: passievol, krachtig, energiek, vrolijk, agressief,
snel, warm), oranje (enthousiast, actief, creatief, succesvol,
onafhankelijk), geel (licht, intelligent, optimistisch, nieuwsgierig en
hoopvol) en roze (liefde, vrouwelijk, vredig, vertrouwenwekkend).
Ook de drie koele kleuren hebben zo hun betekenis. Blauw straalt
onder meer wijsheid, rust, vrede, veiligheid, betrouwbaarheid en
koelte uit, groen staat voor natuur, genezing, hoop, groei, welvaart,
stilte en bezinning en paars voor spiritualiteit, mysterie, ambitie,
arrogantie, luxe en elegantie.
Nu betekent dit natuurlijk niet dat wanneer je een mindmap gaat
zitten tekenen (dit is een geintje!!!) je er naast je bak met fineliners
van Staedtler in 384 kleuren een lijstje bij moet pakken over de
betekenis van kleuren en dan steeds precies de juiste kleur uit moet
pakken om een woordje op te schrijven. Je pakt namelijk
automatisch de kleur die past bij wat je wilt aangeven, zo zal al snel
blijken. Heeft iets veel belang én urgentie (zoals bekend dé klus die
je moet aanpakken), dan is de kans bijvoorbeeld heel groot dat je
automatisch naar iets roods grijpt (de kleur waarmee vroeger fouten
in je schoolwerk werden aangegeven, weet je nog?).
Maar als het bij jou anders is en je bijvoorbeeld opeens keihard aan
de slag gaat als je een blauwe map ziet: feel free. Feit is gewoon dat
door kleuren te gebruiken je orde aanbrengt in de chaos en vooral:
rust creëert voor jezelf, omdat je weer wat wel en geen prioriteit
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en/of belang heeft. Enne... maak het niet te gek. We zijn inmiddels
geen leerlingen van groep 1 van de basisschool meer, dus pas het
gebruik van kleuren op een volwassen manier toe. Anders leidt het
alleen maar weer af.
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26 Zorg voor een lege werkplek
Weet je hoe een bureau er uit zien waaraan je het beste kunt
werken? Op een toetsenbord en een beeldscherm na net zoals de rest
van deze pagina.
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Ben je het met me eens dat een volkomen leeg bureau in principe
zorgt voor de minste afleiding? Nou, dan is er dus geen enkele reden
om je telefoon, je sleutels, je portemonnee, je sigaretten (stop toch
eens!), een agenda, een kladblok, drie vulpennen, acht stapels
papier, een kop koffie en meer van dat alles binnen hand- en vooral
oogbereik te hebben!
Weg er mee!
Als je werk moet doen, doe je werk. En dat gebeurt het beste als je
je door niets laat afleiden.
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27 Kill de neuzelaars
Enig idee hoe veel uur er per week gemekkerd wordt op het
gemiddelde kantoor? Over je (boeien), tegen je (tijdrovend) en met
je (ook). Als je tijd wilt besparen: doe er gewoon niet aan mee.
Neuzel zelf niet, maar luister ook niet naar het geneuzel van
anderen. Omdat het je klauwen met tijd kost. Maar ook omdat het je
geen ene zak oplevert. Integendeel. Leidinggevenden voelen
haarfijn aan wat de achterliggende motivatie voor zeikerdjes is: de
tijd die ze verdoen aan geëmmer, hoeven ze niet te werken. En ze
vinden emmeren gezellig. Dus da's twee vliegen in één klap voor ze.
Neuzelen is een besmettelijke ziekte. Het begint meestal met één
werkmijder en springt als luizen over van de een op de ander. Voor
je het weet, zit je op een afdeling waar meer geneuzeld wordt dan
gewerkt.
Nu is het misschien makkelijker gezegd dan gedaan, dat niet
meedoen. De sociale druk van zeikstralen is namelijk nogal groot.
Als een enkeling niet meedoet, zal dat niet alleen duidelijk maken
dat de output van menigeen ernstig wordt beperkt door de verloren
tijd. Veel erger (voor de zeikerds) is dat de persoon die niet solidair
is best eens met een stralend humeur zijn werk kan gaan zitten doen.
Die emmert niet over de te kleine kerstkrans, het feit dat een
vergadering pas om 16.00 uur begint en dus wel eens kan uitlopen
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tot in de vrije tijd en al helemaal niet over of het dames- en
herentoilet niet genderneutraal moeten worden omdat er nu eenmaal
altijd wat te zeiken moet zijn. En als er één zo'n blije eikel op de
afdeling werkt, ja, dan tja, eh, dan eh... is het niet gezellig meer!
Dan ben je niet 'een van ons'.
Ook een baas kan zeuren. En dan wordt het helemaal tricky, als hij
het over anderen tegen jou gaat doen. Een topbaas gebruikt de
informatie die jij in zo'n onderonsje inbrengt slechts als nuttige
achtergrondinformatie (want elke baas zoekt een vertrouweling).
Maar de minder sterke 'leider', die gaat er een stuk minder
verstandig mee om. Die gaat jouw informatie keihard gebruiken
tegen de andere betrokkenen. En traceerbaar, omdat ie er
waarschijnlijk gewoon bij vertelt dat jij de bron was. En oeps,
achteraf natuurlijk dikke sorry, want het was niet de bedoeling dat jij
die hele theekransclub tegen je zou krijgen. Maar goed, je had het
toch gezegd? Kortom: als je baas zeurt en het is enigszins
onvermijdelijk dat je luistert, luister dan. Maar praat niet. En zeker
niet mee. Dat gaat je voor een beste bak ellende behoeden.
Dat je de tijd die je niet mee doet aan gezeur vervolgens kunt
besteden aan nuttige dingen (werk of zo), had je zelf al begrepen. Je
verzet dus per definitie veel meer werk dan de collega's die wel hun
tijd verdoen en tegelijk met jou 'uitklokken'. In bedrijven waarin
werk best belangrijk is (ze bestaan), is dat geen verkeerde
voorsprong op de 'concullega's'.
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28 Stop met zappen
Weet jij nog wat je gisteren keek op televisie? En eergisteren? En
twee dagen geleden? En vorige week? Lastige vragen hè? Want
vaak hangen wij maar een beetje voor de LCD- of plasmakast te
zappen, om te ontdekken dat de reclameblokken tegenwoordig op
alle zenders tegelijkertijd worden uitgezonden. Het is routinematig
kijken geworden en vanwege de vele keuzemogelijkheden met een
RSI-duim vanwege het plussen en minnen met de PR-knop als
gevolg.
Je weet het niet hè, wat je twee dagen geleden zag op televisie?
Want als je het al weet, wat je zag, dan is de volgende vraag
natuurlijk: beklijft het? Heb je er wat aan gehad? Ben je er wijzer
van geworden? Heeft het je nieuwe inzichten gegeven? Heeft het
echt iets toegevoegd aan je leven?
En dan denk jij natuurlijk: ben ik hier aan het lezen in het verzameld
werk van dominee Dijkgraaf? Moet ik overal iets aan hebben?
Wijzer van worden? Nieuwe inzichten van krijgen? Toevoegingen
aan mijn leven in zien? Nee, natuurlijk niet! Je kunt ook gewoon
televisie kijken voor de lol. Voor de ontspanning. Helemaal goed!
Maar dan heb ik wel een vraag aan je. Is zappen achter de buis nou
een vorm van ontspanning waar je 191 minuten (drie uur en elf
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minuten!) gemiddeld per dag aan wilt besteden? Die je bijna een
volle dag van de week (22 uur en 17 minuten) waard is?
Want echt: de Nederlander kijkt dus gemiddeld drie uur en vier
minuten per dag televisie. In 2000 was dat volgens de Stichting Kijk
Onderzoek nog 21 minuten korter. Is dat gekkenwerk of niet? Nog
een simpel vraagje dan: wat doe je liever, sex of televisie kijken?
Als het fysiek en psychisch allemaal bij je in orde is, denk ik toch
echt het eerste. Maar als jij morgen op je werk vertelt dat je
gemiddeld drie uur en vier minuten per dag sex hebt, word je toch
echt aangekeken als een verslaafde. Of als een fantast. En terecht –
het is een bizarre hoeveelheid tijd die echt met goed fatsoen niet te
verantwoorden is. Gewoon uit dat ding.
En dat kán tegenwoordig ook, want dankzij internet hoef je die paar
dingen die je echt gezien móet hebben al lang niet meer te missen.
Je wordt op wel duizend manieren (radio, krant, social media,
telefoon, de dorpsomroeper, you name it) gewezen op die enkele
uitzending die je niet gemist mag hebben. En die kijk je dan alsnog.
Op je computer. En als je echt gehecht bent aan de 32 inch
grootbeeldscherm, verbind je je computer gewoon met je
televisietoestel. Ook weer geregeld.
Geloof je niet dat het allemaal zo makkelijk is? Nou, probeer het
dan eens een week. Zet na het avondeten níet die televisie aan (als je
al niet op de bank eet met dat bewegend behang van publieke en
commerciële omroepen) en kijk alleen dingen terug die echt iets
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toevoegen aan je leven. Ik durf te wedden dat er een zee van tijd vrij
valt. Mocht dit nu allemaal te drastisch voor je zijn, zelfs voor een
weekje op proef, koop dan een televisiegids en kruis aan wat je die
week per se wilt gaan zien. En kijk dat 'live', maar dan ook niet meer
dan dat.
En wil je series zien? Dan koop je aan het eind van het seizoen de
DVD-serie. Of neem je een Netflix-achtig abonnement en pak je een
nat en koud weekend om te bingewatchen. Ook weer opgelost!
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29 Lezen kan ook op de plee
Veel vrouwen ergeren zich er aan dat mannen per dag toch snel een
kwartier (tot een uur) op de plee zitten. Alsof het afscheid nemen
van afval gepaard moet gaan met een langdurig en overigens
onwelriekend rouwproces. Vrouwen gaan zitten, laten de boel lopen,
reinigen zich en gaan weer over tot de orde van hun dag, mannen
nemen er uitgebreid de tijd voor. Voor hen is dan ook dit hoofdstuk
(en voor vrouwen die de emancipatie tot in het toilet willen
doorvoeren, oké).
Goed, mannen onder elkaar!
Jij en ik weten donders goed waarom mannen veel langer op de plee
zitten dan fysiologisch gezien strikt noodzakelijk is: het is de enige
plek in huis waar we (vanwege de stank en het slotje op de deur)
eens helemaal alleen zijn. Privacy hebben. Niet worden lastig
gevallen met geneuzel over huishoudelijk gedoe, over de kinderen
en over het komende kerstfeest met de hele familie van beide zijden.
Geen Dr. Phil op de achtergrond. Geen geëmmer van naar aandacht
hunkerende kinderen. Enfin: eindelijk een moment voor jezelf,
zonder hinderlijke onderbrekingen, helemaal alleen. Feest!
En nu denk jij natuurlijk dat ik het dan ook heel slim vind als je dat
kwartiertje (halfuurtje, uurtje...) per dag zonder ruis benut voor
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ontspanning? Dat je op de plee even gezellig moet gaan zitten
twitteren? Of de Playboy lezen?
Ben jij nou helemaal bedonderd! Als je eindelijk een plek hebt
gevonden waar je (na de eerste dertig seconden) helemaal
ontspannen en alleen bent en op zeker niet wordt gestoord, dan is
dat de i-de-a-le plek om werk te verrichten dat een hoge mate van
concentratie vereist. Nu heb je in je toilet (hoogstwaarschijnlijk)
geen bureau beschikbaar en het meenemen van een complete
personal computer lijkt me ook wat overdreven, maar voor
bijvoorbeeld het echt ingewikkelde leeswerk is het wel degelijk
helemaal het goede moment. Evenals voor het bedenken van
oplossingen voor de wat lastiger problemen. Precies die dingen die
normaal gesproken zo lastig in je dagelijkse leven te plaatsen zijn,
omdat er altijd geluiden en mensen in de omgeving zijn die je op dat
soort momenten die bepalen of jij een succes bent, een grijze
dakduif of nog erger hinderen bij het leveren van je topprestatie.
En geloof me heren, de dames zullen een stuk minder zeuren over je
“úúúúrenlange” bezoek aan het toilet als je een kladblokje en een
potlood mee neemt om je geniale ideeën te noteren of een heel
ingewikkeld boek over de gevolgen van de nieuwe WIA voor het
ziekteverzuimbeleid op de zaak dan wanneer je “voor de goede
interviews” dat blaadje meeneemt als toiletklus. Want de tijd dat in
Playboy goede interviews stonden, ligt al weer een tijdje (enkele
jaren) achter ons. Dus.
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30 Hou niemand aan het lijntje
Ken je dat? Dat je denkt dat je eerste ingeving altijd klopt?
Dat zal dan wel zo zijn, hè...
Toch gebeurt het weinig dat die conclusie vervolgens leidt tot de
enige logische actie: bij elk vraagstuk voortaan meteen beslissen. Je
leest of hoort of bedenkt alle pro’s en contra’s van een idee of een
voorstel. Je praat er desnoods met deze of gene over en dan bij
voorkeur met mensen die anders denken dan jij. En vervolgens hak
je in je eentje meteen de knoop door. Iedereen blij, want mensen
houden van duidelijkheid en hoe eerder ze die hebben, des te blijer
je ze maakt.
Soms is het desondanks verstandig om niet meteen een besluit te
nemen. Bijvoorbeeld als je eerste ingeving volmondig ‘ja’ zegt,
maar er toch iets knaagt. Ergens in je achterhoofd. Of je buik. Dan
bewandel je hetzelfde traject, maar past er één kleine wijzigingen in
toe: je gaat er (letterlijk) een nachtje over slapen. De volgende
ochtend, liefst onder de douche, neem je alle voors en tegens nog
een keer door en nog voor je spreekwoordelijke das gestrikt is
(dassen zijn voor losers), weet je welke beslissing je moet nemen.
As easy as this.
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Angsthazen, indekkers en andere risicomijders klinkt deze methode
van beslissen – en vooral deze snelheid – niet meteen als muziek in
de oren. Hoe kan het nou dat je zonder dagen, weken of misschien
wel maanden van twijfel, overleg, werkgroepen, doorrekenen en nog
een keer doorrekenen, zomaar beslissingen neemt? Dat is bijna
roekeloos! Eng! Fout! Schandalig!
Laten we nou eens aannemen dat die gekken gelijk hebben. Denk je
nou echt dat als je wel dagen, weken of misschien wel maanden
twijfelt, overlegt, werkgroept, doorrekent en nog een keer
doorrekent, dat elke beslissing dan achteraf, met de kennis van later,
de juiste was? No way! Sterker: je hebt goede beslissingen en foute
beslissingen en het enige wat je moet doen is zoveel mogelijk goede
nemen. En rap wat.
Waarom is dat voor anderen nou zo fijn? Waarom moet je mensen
niet langer aan het lijntje houden dan strikt noodzakelijk is? Stel dat
iemand iets van je wil. Iets waarvan jij meteen denkt: dat gaan we
dus niet doen. De beleefdheid heeft je geleerd om dan niet meteen te
zeggen “dat gaan we dus niet doen”, maar je beslissing even in het
midden te laten. Je komt dan met dooddoeners als “ik kijk er naar”,
“ik overleg even met...” en “ik kom er op terug”. Dom! Wat zeg ik?
Heel dom! Want waar het onderwerp voor jou een al lang vergeten
niemendalletje is, is het voor die ander wel van belang. Dus die
ander gaat jou er op zeker aan herinneren. En dan ben je er weer tijd
aan kwijt. Dus om die andere éxtra gefrustreerd te maken (over een
duidelijk 'nee' de eerste keer was ie al lang heen geweest), investeer
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jij enige en die andere best veel extra tijd. Daar is geen enkele goede
reden voor. En omdat er geen enkele goede reden voor is, moet je
dat gewoon niet meer doen.
Stel je dat een vacature hebt op jouw afdeling. Voor de drie, vier of
zelfs vijf kandidaten die je uitnodigt voor een gesprek is de stress
veel groter dan voor jou. Jij ben nog heel vrijblijvend aan het
rondshoppen, terwijl voor de kandidaten misschien wel de
gedwongen verkoop van hun huis van het resultaat afhangt. Dat
betekent dat ze, zelfs als het een 'nee' wordt, zo snel mogelijk willen
horen wat het resultaat van hun sollicitatiegesprek is. Van ene Frans
Klaassen (wie kent hem niet?) heb ik geleerd dat je mensen best na
tien minuten in het sollicitatiegesprek kunt wegsturen. Hij deed dat
onder het mom van “zonde van mijn tijd als ik iemand toch niet
wil”. Daar had hij feitelijk wel gelijk in, maar het is weinig
voorkomend. Zelf ben ik zijn methode ook gaan gebruiken, maar
wel met een kleine aanpassing. Ik deed mijn uiterste best élke
sollicitant behalve die kus des doods minimaal één tip mee te geven
waar hij of zij bij de volgende sollicitatie meteen iets mee kon.
Zodat de meneer of mevrouw in kwestie zich niet voor niets had
voorbereid, opgedoft en in het zweet zitten stressen voor de
sollicitatie bij mij. Daar hebben ze veel meer aan dan aan een kil
briefje waarin je na twee weken eens een keer meldt “dat de
procedure wordt voortgezet met een andere kandidaat die nóg beter
voldoet aan de gestelde profielschets”.
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31 Maak lijstjes
Je denkt nu waarschijnlijk: een lijstje maken, dat zei ie toch al
eerder? Lijdt die Dijkgraaf aan dementie of begin ik zelf spoken te
zien? Ter geruststelling: ja, nee en nee. Maar we gaan er nu ff wat
dieper op in. Want gewoon maar een lijstje maken, desnoods met
gebruikmaking van alle kleurpotloden van je jongste kind, dat is nog
maar het begin.
Ken je die blauwe blokken van Atlanta met 'Things To Do Today'?
Vond je vroeger, heel vroeger, vast bijzonder handig. Maar vroeger,
heel vroeger, was je veel minder druk bezet dan tegenwoordig. En
dan heeft dat boek van Atlanta dus een heel groot nadeel: er kunnen
maar twaalf activiteiten op één pagina. En dat betekent dat je
meerdere pagina's moet invullen om je activiteiten van een dag te
kunnen noteren. Weg overzicht! Nog even afgezien van het feit dat
er ook dingen zijn die je niet today moet doen, maar morgen,
overmorgen of nog later. Niet handig. En niet effectief vooral,
omdat het zaak is al je activiteiten voor vandaag in één oogopslag te
kunnen zien. Alleen dan kun je overzicht houden en dus checken of
je op de goede weg bent.
Wat moet er op je to do-list voor vandaag? Alleen dingen die en
belangrijk en urgent genoeg zijn om vandaag jouw dure tijd aan te
spenderen. En de rest? Die plan je – op een ander papier – op dagen
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waarop die belangrijk en urgent genoeg zijn. De praktijk zal leren
dat je dat al snel verkeerd inschat. Ofwel: dat je veel meer denkt aan
te kunnen op een dag dan je in werkelijkheid kunt. Wat dat
betekent? Dat je te veel hooi op je vork hebt genomen. Jezelf hebt
overschat. En als dat structureel is, beland je in de problemen. De
oplossing is dus simpel: de lijst moet korter. Door minder (zelf) te
doen.
Bij het maken van de lijst is het zinnig achter elke activiteit de tijd in
minuten te zetten die je er aan kwijt denkt te zijn. En dat dan: keer
twee. Dus denk je een halfuur nodig te hebben voor een offerte aan
een opdrachtgever? Plan er dan een uur voor in. Doe je dit
consequent, dan kun je in een dag eindelijk je hele lijst afwerken
(bevredigend!) én heb je elke dag ook nog tijd over. En dat, tijd
over, is het hoogste goed in een mensenleven. Voor het zo ver is,
ben je overigens wel een paar weken verder. Of maanden.
Ik krijg wel eens de vraag of zo'n lijst per se op papier moet. Eh...
waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja dus. Een iPhone is
er te klein voor. Op een iPad kan het wel prima, met een goede App.
Maar... daar ga je dan weer op lopen twitteren enzo? En natuurlijk
kan het gewoon op je laptop of computer, maar die gebruik je weer
voor andere activiteiten, dus dan is je to do-list (letterlijk) uit beeld.
Doe nou eens niet zo eigenwijs en gebruik gewoon papier. Niks
lekkerder dan met een pen een vinkje zetten voor een afgeronde
activiteit. Niks tastbaarder dan woorden op papier. Enne... moeten al
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die bomen blijven leven ofzo? Hou toch eens op! Er leven
tienduizenden wereldburgers van de papierindustrie.
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32 Doe aan gesloten-deur-politiek
Toen ergens, vele eeuwen geleden, de eerste hutten werden
gebouwd, hadden die vier muren, aan de buitenkant, en één gat,
waardoor je naar binnen en buiten ging. Je ziet ze nog wel eens in
films over arme Afrikaanse landen, Braziliaanse sloppenwijken of
de Eskimo's. Maar wij leven niet in arme Afrikaanse landen,
Braziliaanse sloppenwijken of op de Noordpool. Dus we hebben
naast onszelf ook onze huisvesting ontwikkeld. Er kwamen aparte
kamers. Met allemaal aparte functies. Om te slapen. Te koken.
Spullen op te slaan. Enzovoort. En zo verder.
Wat in huizen gebeurde, gebeurde op de werkvloer ook. Er kwamen
ruimtes voor elke functie. En soms zelfs voor mensen. Hoe
belangrijker, hoe eerder een eigen kamer. En die eigen kamer werd
groter naarmate de belangrijkheid van de bewoner steeg. Allemaal
logisch. Tot er, ergens eind vorige eeuw, een beweging bestond dat
iedereen in een 'kantoortuin' moest zitten. Met z'n allen, de neuzen
dezelfde kant op, in één grote ruimte zitten. Het doel: optimale
onderlinge communicatie, kruisbestuivingen, blablabla. Yeah, wat
waren we modern met zijn allen!
Niet aan meedoen!
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Als je ook maar enigszins de kans hebt, ga je niet als een plant in
een kantoortuin zitten communiceren en kruisbestuiven als je een
job te doen hebt. Want communiceren en kruisbestuiven kost je
zeeën van tijd en die tijd kun je niet besteden aan je echte werk.
Idealiter heb je een eigen kantoorruimte (als je niet in een fabriek of
auto werkt). En je moet die ruimte in alle opzichten kunnen
afsluiten. Dus qua blikken van buiten, qua geluiden van buiten en
qua deur. Daarmee werp je voor de vele zonderlingen die menen dat
ze inbreuk mogen maken op jouw privacy drempels op om je
daadwerkelijk lastig te vallen. Het voordeel daarvan: jij kunt
ongestoord jouw werk doen. Heb je geen eigen werkkamer, dan
heeft je bedrijf hopelijk wel kamers waar rustig en geconcentreerd
gewerkt kan worden – en die reserveer je dan.
Maar, hoor ik je als kind van 'moderne' ouders denken, is het dan
niet helemaal in strijd met openheid en collegialiteit en het alleneuzen-dezelfde-kant-op-sprookje om de open-deur-politiek uit de
jaren '90 van de vorige eeuw de deuren weer te sluiten?
Nou, inderdaad! Het is verre van open, verre van collegiaal en verre
van alle-neuzen-dezelfde-kant-op als jij niet mee doet aan die
flauwekul waarin het ieders doel lijkt het vooral gezéllig te hebben
op de werkvloer, maar gewoon tegen betaling een prestatie wil
leveren. Maar dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat jij er
voor kiest de tijd die je bespaart door full focus te werken op de
momenten dat het jou uitkomt gaat besteden aan zaken die jij leuk
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vindt. En of dat dan thuis is, gezellig met je kinderen, of in een
hotelkamer, gezellig met je vriendin, of desnoods in de polder,
paintballen met die sukkels uit de kantoortuin, bepaal je helemaal
zelf.
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33 Voorbereiden mag ook snel
Als je vergadert (soms moet het...), is er natuurlijk een agenda. En
daarop staan natuurlijk alleen belangrijke punten. En je wordt
natuurlijk geacht daar iets zinnigs over te melden. Dus dat betekent
dat je niet pas tijdens die vergadering de envelop met 'stukken' kunt
openscheuren en meteen een mening hebben. Nee, dat vereist een
gedegen voorbereiding. Daar dien je tijd in te investeren.
Ho!
Stop!
Dat van die envelop is niet netjes. Maar wel mogelijk. Sterker: ik
heb het zien gebeuren. Ik zat in mijn periode als hoofdredacteur van
het tijdschrift Management Team in de jury van de Entrepreneur of
the Year-verkiezingen van Ernst & Young. De vergoeding: 1500
euro. Vond ik een keurig bedrag, dus ik had alle stukken uitputtend
bestudeerd. Voorzitter was wijlen Hans Dijkstal, toen al een tijdje
geen VVD-fractieleider meer. Die deed het anders. Liep binnen in
de ruimte waar wij de kandidaten zouden ondervragen, opende met
zijn pen zijn envelop, las de stukken diagonaal door en stelde (in de
ogen van de kandidaten) precies de juiste vragen. Zou ik niet gekund
hebben, realiseerde ik me toen. Maar hij kon dat dus wel.

94

Betekent dit nu dat vergaderaars die die gave van een Dijkstal niet
hebben wel altijd úren moeten besteden aan het voorbereiden van
vergaderingen (en andere praatsessies)? Welnee. Kijk, als er een
punt van jou op de agenda staat, een presentatie ofzo, dan kun je er
niet omheen die netjes voor te bereiden. Maar er staat zo veel meer
op. En daarop hoef je je dus niet, nul, zero, niente voor te bereiden
(mits je een beetje intelligent bent).
Dit is de truc: er is altijd wel een aantal ambitieuze sneuneuzen of
werkmijdende lapzwansen dat op een bijeenkomst wil scoren bij de
baas. Láát ze! Die ambitieuze gastjes, vermeende talenten, doen er
een moord voor bij elk agendapunt te laten merken dat ze er
bovenop zitten, visie hebben, kennis van de materie, enzovoort,
enzovoort. En die werkmijdende AOW-wachters hebben de hele
week geen reet gedaan omdat ze te druk waren met het voorbereiden
van die ene zogenaamd heel belangrijke vergadering, dus die voelen
zich dan wel verplicht te laten merken hoe goed ze zijn voorbereid.
En jij? Jij laat zowel de ambitieuzen als de werkmijdenden hun
zegje doen, noteert her en der een steekwoord waarmee je wat kunt
en geeft als laatste jouw mening.
Die aanpak heeft twee voordelen. Eén: je profiteert volop van de
gedegen voorbereiding van anderen. En je kunt aan cherry picking
doen, de belangrijkste pro's en contra's simpelweg tot de jouwe
maken. Samengevat: jouw verhaal is coherent en zal voor alle
andere aanwezigen voldoende aanknopingspunten bieden om het
met je eens te zijn. Want? Want voordeel twee: wat die eerste drie
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sprekers zeiden, is iedereen – vol van het eigen gelijk – al lang
vergeten. Maar wat de laatste zei, jij dus, bepaald niet. Dus je
woorden hebben, omdat je de laatste spreker bent, ook nog eens
extra impact. Wat er voor zorgt dat de kans dat men besluit wat jij
voorstelt nogal groot is. Zonder enig tijdverlies aan voorbereiding.
Is dat vals? Nee, Ruud Lubbers is er een succesvol ministerpresident mee geworden.
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34 Geen nummer? Niet opnemen!
Zelf heb ik de tijd nog meegemaakt dat je voor het eerst een
telefoonaansluiting thuis kreeg (1968 ofzo). Het nummer weet ik
nog uit mijn hoofd: 2169. Maar hoe dan ook: het was iets
bijzonders, zo'n grijze PTT-bak met een draaischijf. Net als
halverwege de jaren '90 de eerste mobiele telefoon. Een koelkast
van Motorola in mijn geval, met zo'n openklappende microfoon en
een antenne die je nog moest uittrekken. Terzijde: levensduur van de
batterij: maximaal anderhalf uur spreektijd...
Het gekke is: als je een product hebt zien komen, neem je het heel
serieus. Dus wat heb je jezelf aangeleerd? Dat je de telefoon moet
opnemen als ie overgaat. Alleen: hij gaat tegenwoordig veel vaker
over dan vroeger, omdat 'de communicatie' nu eenmaal
godsgruwelijk is veranderd. Vooral: verhevigd. En mensen die iets
van je willen, snappen dat de meest kansrijke manier om direct een
reactie van je te krijgen is: de telefoon pakken en je bellen.
Wat nu als je niet kunt opnemen? In mijn jeugd huurde of kocht je
daar een speciaal ding voor (een antwoordapparaat). Als je niet
opnam, kon de beller een boodschap inspreken op dat apparaat en
als je thuis kwam speelde je het bandje (ja, bandje...) af en belde je
terug. Later werd dat... de voicemail. Het is evident dat je de
telefoon niet opneemt als je vrouw ligt te bevallen. Bijvoorbeeld.
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Maar op minder ingrijpende momenten zijn we, de 30-plussers, nog
altijd geneigd op te nemen als we gebeld worden. Ook als dat
eigenlijk niet helemaal geweldig uitkomt. In dat geval zeg ik:
gewoon lekker de voicemail laten inspreken en reageren wanneer en
hoe je dat zelf wilt.
Er is één soort telefoontje dat je echter nooit, nooit, nooit moet
opnemen: het telefoontje waarvan je op je scherm niet kan zien van
wie het afkomstig is. Daarvan zijn twee soorten. De eerste is een
telefoontje waarbij je wel een nummer van de beller ziet, maar het
nummer niet herkent. Dat is dus bijna altijd iemand wiens naam niet
in je adresboek staat. Iemand, dus, die je waarschijnlijk niet kent.
Deze telefoontjes kun je aannemen, maar de kans is groter dat je er
achteraf spijt van hebt dat je het deed dan dat je blij bent met de
melding dat er ergens een erfenis van een paar ton op je ligt te
wachten. Dus in dit geval zeg ik toch: niet opnemen, laat ze de
voicemail maar inspreken.
De tweede soort is het telefoontje van een 'geblokkeerd nummer' of
‘onbekend nummer’. Daarbij heeft de beller dus doelbewust zijn
nummer afgeschermd, zodat degene die hij belt niet weet door wie
hij wordt gebeld. Lees die laatste zin nog eens.
Je wordt dus gebeld op een moment waarop jij niet hebt gevraagd
om gebeld te worden door iemand die niet wil dat jij kunt zien wie
hij is...
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Wat denk je zelf? Ben je een slaaf van je nieuwsgierigheid en ga je
opnemen? Of gebruik je je verstand en denk je: bekijk het effe
lekker? Ik hoop toch het laatste! Iemand die zich niet bij voorbaat
wil identificeren spreekt maar lekker je voicemail in. En dan zie je
wel of je eventueel, misschien, wellicht overweegt om terug te
bellen. Maar je ritme laten verstoren, misschien wel de flow waar je
in zat, door iemand die tot je opneemt 'een grote onbekende' wil
blijven: je bent toch niet achterlijk?

99

35 Houd een tijdje een dagboek bij
In die paar jaar dat ik leiding gaf aan mensen was dat niet zelden op
plekken waar iets moest veranderen. Bijvoorbeeld: beter of meer
presteren. Het verbaast je misschien, maar niet iedereen heeft daar in
zulke gevallen zin in. Het argument dat dan wordt gebruikt is nooit:
“Daar heb ik geen zin in”. Want dat zou duiden op sabotage – en
da's niet slim als ergens echt iets moet gebeuren. Dus welk argument
wordt wel gebruikt? “Ik zou het graag doen, maar ik kan het er echt
niet bij hebben, hoor!” Of, als het echte slijmballen waren: “Ik zou
het graag VOOR JOU doen, maar ik kan het er echt niet bij hebben,
hoor!”
Ik was de beroerdste niet en vroeg dan altijd of ze het zeker wisten.
En dan was het antwoord altijd: “Ja, natuurlijk.” Omdat ik écht de
beroerdste niet was (je merkt dat ik het niet vaak genoeg kan
benadrukken) vroeg ik het nóg een keer. “Weet je echt zeker dat je
geen mogelijkheid ziet je werk zodanig anders te organiseren dat het
je wel lukt?” En dan kreeg ik doorgaans eerst een lijst van
noodzakelijke werkzaamheden opgesomd, allemaal héél tijdrovend,
en daarna de conclusie: “Nee, ik zie echt niet hoe ik het er bij kan
doen.” En als klap op de vuurpijl: “Niet anders dan door nóg meer
over te gaan werken.”
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En dat laatste, dat wilde ik horen. Want ik ben tegen te veel
overwerk. Dus als ze zichzelf echt niet in staat achtten de dingen die
ik nodig vond te integreren in hun drukke schema, zei ik: “Oké, dan
ga ik je er bij helpen. Dan gaan we samen de juiste keuzes maken.
Maar dan moet je even vier weken precies, per vijf minuten, noteren
wat voor werkzaamheden je precies doet. En dan krijg ik dat
overzicht van je en dan ga ik je helpen om tijd te creëren voor de
klussen die ík noodzakelijk vind.”
Als meneer of mevrouw op dat moment niet zelf tot inkeer kwam,
kwam er inderdaad vier weken later een lijst. En dan ging ik alle
klussen schrappen die de betreffende persoon heel leuk vond om te
doen, maar die minder relevant waren voor een goede uitoefening
van de functie. Van buitenlandse reizen (in plaats van videoconferencing) tot IRL-chatsessies met die blonde stoot van P en O –
ik streepte ze rücksichtslos van hun lijst af. En concludeerde dan een
dag later (altijd een nachtje laten zweten), dat ik hun werkweek had
teruggebracht van een kleine 50 naar een kleine 30 uur. Allemaal
leuke dingen geschrapt. En ook wat onzindingen. En alle tijd voor
de zaken die ík als leidinggevende relevant vond.
Voel je 'm?
Een echt kritische blik op hoe iedereen zijn tijd besteedt, we komen
er zelf niet aan toe. We doen soms maar wat. Omdat we het leuk
vinden, omdat we het gewend zijn, omdat het nuttig en of nodig
lijkt, omdat de voorganger het ook zo deed, omdat de vorige baas
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het belangrijk vond, omdat niemand anders het doet – weetikveel.
En dat probleem is op te lossen door vier weken lang van elke vijf
minuten op te schrijven wat je doet. En aan het eind van die periode
alles, maar dan ook alles, kritisch tegen het licht te houden. En te
stoppen met wat niet nodig en urgent is. En dingen te schrappen, uit
te besteden, sneller te doen, enzovoort. De methode die ik bij
medewerkers toepaste om weer een frisse lijst van werkzaamheden
(en het bijbehorende tijdsbeslag) samen te stellen, kun je heel goed
ook bij jezelf toepassen. Het zal je de ogen openen!
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36 De samenvatting toont álle hoogtepunten
Zal ik eens iets bekennen? Ik zie in het voetbalseizoen van de
eredivisie op zondag minimaal twee voetbalwedstrijden op tv.
Helemaal. Van de eerste tot en met de negentigste minuut. En de
rust. Die van 12.30 uur en die van 14.30 uur. En soms ook nog die
van 16.45 uur. Omdat ik meekijk met mijn voetbalverslaafde zoon
Bob (een vader-zoon-dingetje) en we een abonnement hebben op
Fox Sports. Dat is minimaal 210 minuten per zondag en soms dus
zelfs meer dan 315. Tussen drieënhalf en ruim vijf uur! En dat keer
34 competitieweekenden. Maakt op jaarbasis tussen de drie en
vierenhalve complete werkweken van 40 uur!
Mijn alibi: ja, maar ik tik tijdens het voetbal kijken ook gewoon
door. En dat is ook zo. Maar de waarheid is: zou ik geen voetbal
kijken, dan kon ik zó veel meer nuttige dingen doen met mijn tijd.
Is het voetbal kijken die tijd waard? Zelden. Als de competitie op z'n
eind loopt en het spannend is: natuurlijk! Als er een topper tussen
bijvoorbeeld Feyenoord, Ajax en PSV is: ook! Maar al te vaak is die
lange middag voor de televisie echter compleet zonde van de tijd.
En zo onnodig ook. Want vanaf 19.00 uur op zondagavond zijn álle
wedstrijden van dat weekend in samenvatting te zien. De twee tot
drie die ik keek, plus alle zes of zeven anderen. En geloof me: in de
samenvatting laat de NOS niet de saaiste momenten zien, of het
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geleuter tussendoor van de deskundigen, maar de hóógtepunten. En
niet de meeste, maar álle hoogtepunten. In een goed halfuur komt
alles voorbij waaraan ik elke week tussen de drieënhalf en dik vijf
uur besteed.
Ben ik gek? Ja, compleet. Vele, vele uren besteden aan iets wat
meestal tegenvalt en waarvan je de hoogtepunten niet hoeft te
missen als je niet kijkt, is gewoon dom. Dus ik weet zeker: als ik tijd
tekort kom, valt daar voor mij een hoop winst te halen. Veel en veel
selectiever gaan shoppen in welke wedstrijden ik wél live en
volledig wil zien, levert me een berg extra tijd op.
En dit geldt niet alleen voor televisie.
Het geldt ook voor leesvoer. Rapporten. Waarom zou je meer
moeten lezen dan de samenvatting? De samenvatting is toch prima?
Daar horen toch alle highlights in te staan? Die is toch niet door een
prutser opgesteld? Nou dan! Lees vanaf nu alleen nog de
samenvatting als je een papieren of virtuele stapel papier op je
bureau of in je mail aantreft. En alleen als je over een of enkele
onderdelen per se meer wilt weten, moet je echt gaan bladeren naar
de pagina waar het verhaal uitgebreider staat. Ook dat zorgt er voor
dat je veel efficiënter met je kostbaarste bezit omgaat.
Enne... als die rapportenopsteller nou altijd van die perfecte
samenvattingen maakt, die het lezen van het hele rapport volstrekt
onnodig maken, dan ligt de volgende stap ook weer voor de hand.
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Laat ie voortaan alleen de samenvatting nog rondsturen. Zijn
daarover vragen, dan kan ie selectief verder informeren. Wat je niet
krijgt aangeboden, kun je niet lezen ook...
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37 Zorg dat er altijd een klok in beeld is
Als iemand jou op een willekeurig moment van de dag vraagt hoe
laat het is en je mag niet naar een
horloge/klok/mobieltje/ofietsdergelijks kijken, dan zijn er drie
mogelijkheden:
a) je weet het met een afwijking van maximaal tien minuten;
b) je denkt doorgaans dat het een stuk later is dan het in
werkelijkheid is;
c) je denkt doorgaans dat het een stuk vroeger is dan het in
werkelijkheid is.
Als je antwoord 'a' is, dan heb je een goed gevoel voor tijd. Als je
antwoord 'b' is, dan heb je een slecht gevoel voor tijd. Maar wel een
prettig slecht gevoel voor tijd, want je hebt nog meer tijd om te doen
wat je moet doen dan je had gedacht. En als je antwoord 'c' is (wat
voor de meesten van ons geldt, helaas), dan heb je ook een slecht
gevoel voor tijd. En nog een vervelend slecht gevoel voor tijd ook,
want je hebt minder tijd om nog te doen wat je moet doen dan je had
gedacht.
De oplossing voor de laatste groep is heel simpel: ze moeten altijd,
maar dan ook altijd, zicht hebben op een grote klok. En ja hoor, laat
'm elk halfuur maar even slaan ook, geen probleem. Op die manier
ontstaat er als vanzelf een goed tijdsbesef. En dat is belangrijk om je
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werk als c-type beter te plannen. Om te voorkomen dat het laatste
deel van de werkdag zaken worden afgeraffeld of juist helemaal niet
worden afgerond en naar de volgende dag worden verschoven. Wie
geen goed besef van tijd heeft en van het c-type is, heeft per
definitie moeite met plannen. En ogenschijnlijk te veel werk
aangenomen.
De vraag is namelijk of dit niet gewoon een kip- of ei-discussie is:
dat iemand zo vol werk zit dat de tijd te snel omvliegt? Het maakt
niet uit hoe het komt. Wie weer baas over zijn eigen tijd wil worden,
moet om te beginnen exact weten waarover het gaat. Begrijpen wat
een minuut werk is, vijf minuten, een kwartier, een halfuur, een uur,
een hele dag, een paar dagen, een week, enzovoort. De klok is het
enige en allesbepalende hulpmiddel als het gaat om tijd. Dan is het
vrij bizar als de enige tijdsaanduiding die iemand tot zijn
beschikking heeft een heel klein, weg te denken, hoekje van het
beeldscherm is of een mobiele telefoon waarvan eerst het hoesje
moet worden opengeklapt voor de tijd zichtbaar is. Wie druk is en
altijd tijd tekort komt, begint er niet eens aan. Wat niet weet, wat
niet deert.
Er zijn bedrijven waar een complete batterij aan klokken hangt met
de tijden van steden all over the world. Niet omdat zaken wordt
gedaan met de landen waarin in die steden liggen, maar omdat de
office manager het toevallig tegen kwam bij de Ikea (ofzo). Niet
doen! Er is voor mensen die moeite hebben met tijd maar één ding
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nodig: een heldere focus. Dat betekent: één klok en geen klok meer.
Om met de Fransen te spreken: keep it simple, stupid.
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38 Leg alles op een vaste plek
Even een paar rare vragen. Je kont afvegen na het poepen, moet je
daar altijd heel erg bij nadenken? De sleutel van je voordeur in het
slot steken, als je niet dronken bent en het is licht, kost dat je veel
moeite? De achteruit van je versnelling vinden in je auto, kun je dat
op de automatische piloot? Als je in het water duikt, ga je dan
zwemmen om naar de kant te komen? Je bent op plek A en moet
naar de 100 meter verderop gelegen plek B, begin je dan als vanzelf
te lopen?
De antwoorden lijken me evident. Je veegt je kont op de
automatische piloot af. Je hebt de voordeur in no time van het slot.
Je schakelt probleemloos de achteruit van je autoversnelling in. Je
zwemt meteen naar de kant. En natuurlijk wandel (of ren) je van A
naar B. Waarom? Omdat het dingen zijn die je zijn of hebt
aangeleerd. En die je daarna dermate vaak gedaan hebt, dat je ze
nooit meer verleert of vergeet.
Mag ik even klagen over mijn eigen vrouw? Die is tientallen keren
per week iets 'kwijt'. Om het tot de belangrijkste vier dingen te
beperken: mobiel, sleutelbos, portemonnee en zelfs haar bril (over
tuingereedschap hebben we het maar niet). Die spullen flikkert ze
altijd zomaar ergens neer. Of laat ze altijd zomaar ergens liggen.
Dus als ze ze dan weer nodig heeft, ettelijke keren per dag, is de
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kans groot dat ze er naar moet zoeken. Je ziet die hersens dan malen,
ze loopt met niet de aller vrolijkste blik door het huis, het kantoor,
de schuur, de auto en de tuin te banjeren en als ik er dan iets van
zeg, krijg ik wat bij ons in het gezin bekend staat als: De Blik. Dat je
dood kan neervallen en wel meteen. En hard.
De discussie die dan ontstaat zal ik je niet besparen. “Ik ben nog
nooit iets écht kwijt geraakt”, bijt ze me dan toe. Want inderdaad,
lieve lezer(es), ergens in 2005 ofzo was ik eens in Amsterdam op
stap met een Telfort-meisje en toen is mijn portemonnee uit mijn
jaszak gevallen (of gejat, maar ik ben goed van vertrouwen). En die
heb ik nooit teruggevonden. En zij, mijn eigen vrouw dus, vindt haar
mobiel, sleutelbos, portemonnee en bril altijd wel weer terug. “Dus
wat lul je nou? Laat me!”
En dan zeg ik wat jij nu al een tijdje denkt: zoeken kost stress én
tijd. Zoeken is dus dom. Zoeken moet je zien te voorkomen. En dat
doe je op een heel simpele manier: net zoals met de kont afvegen, de
voordeur openen, schakelen in de auto, zwemmen in het water en
lopen. Door vaker hetzelfde te doen ontstaat een routine en door die
routine kun je activiteiten uitvoeren op de automatische piloot.
Zonder tijdverlies. Zonder na te hoeven denken. Mijn eigen vrouw
moet haar spullen dus op een vaste plek neerleggen. Altijd. Opdat ze
na een paar dagen nooit meer hoeft na te denken, nooit meer hoeft te
zoeken en – vooral – nooit meer De Blik hoeft te geven. Maar ze
luistert dus niet.
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De moraal van dit verhaal: wat voor de spullen van mijn eigen
vrouw geldt, geldt ook voor jouw spullen. En je papieren. En je
mappen. En je paperassen. En je gereedschap. En je alles. Wat je op
een vaste plek legt, vind je voortaan zonder zoeken. Zonder tijd te
verspillen. Simpel. Doen!
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39 Er is níets anders dan dat waar je nu mee
bezig bent
Als je iets doet, moet je het goed doen. En dat lukt het beste als je
nergens anders mee bezig bent. Zelf was ik in mijn vrije tijd
voetbalscheidsrechter. Waarom? Ik had er plezier in, ik kon het wel
een beetje, ik vond het de enige leuke manier van hardlopen, het was
goed voor mijn conditie (hartslag in rust sinds ik begon gezakt van
86 naar 68) en er was vraag naar. Maar het was ook een activiteit
waarbij uiterste concentratie noodzakelijk is. Meer dan twintig
testosterongestuurde kerels in de gaten houden, een bal, diverse
gekalkte en denkbeeldige lijnen – het is een job die maar op één
manier tot een goed einde brengt: als je de volle 90 minuten scherp
als een mes bent. Hoe? Door gedurende die 90 minuten echt alleen
maar met dat ene ding bezig te zijn, zonder een moment van
verslapping.
Je beste wedstrijden speel je als in een flow zit. Time management
is ook: het wiel niet opnieuw uitvinden. Dus ik jat over de flow
even de volgende tekst van Wikipedia: “Flow refereert aan een
mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar
bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties
gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij,
alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.
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Belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse
psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.
Volgens Csiksentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt
worden door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:
– men heeft een duidelijk doel
– concentratie en doelgerichtheid
– verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en
vergeet zichzelf
– verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij
– directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn
onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct
kan aanpassen
– evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren
activiteit: de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel
uitdagend
– een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit
– de activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk”.
Ik herken die acht kenmerken zowel uit mijn armzalige 'carrière' als
hobbyscheidsrechter als uit mijn werk. Sterker: zelfs tijdens het
wandelen van mijn enige Vierdaagse van Nijmegen verkeerde ik
regelmatig in een flow. Het is mijn heilige overtuiging dat die staat
ook veroorzaakt wordt door het hoofd helemaal leeg te maken van
álle andere dingen. Je kunt geen goede wedstrijd fluiten als je in je
hoofd bezig bent met een ruzie met je vrouw. Je kunt je werk niet
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goed doen als je je niet compleet concentreert op die ene klus die je
op dat moment doet en jezelf in een flow-staat probeert te krijgen.
Lukt dat, dan lukt alles. En het beste nieuws: het voelt fantastisch!
Een beetje als eh... jeweetwel.
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40 Flikker alles weg
Wie wat bewaart, die heeft wat. Ken je 'm nog van vroeger? Een
gezegde dat je ouders of zelfs opa en oma er bij je inpompten. Het
was een relikwie van de Tweede Wereldoorlog, die ze misschien
nog hadden meegemaakt of waarover ze veel hadden gehoord. Dat
de mensen tulpenbollen moesten eten, omdat het gewone voedsel
niet te krijgen was enzo.
En het is waar, hoor. Als de oorlog uitbreekt, is het fijn dat je kelder
vol staat met een jaarvoorraad aan aardappelen, conservenblikken
met vlees en vis en groente in potten van Hak. En als de
pinautomaten het niet meer doen, is het prettig dat je onder je
onderbroeken in je kast een sok gevuld met geld hebt neergelegd. En
als de stroom uitvalt, is het toch maar handig dat je die
kaarsstompjes met Kerstmis niet hebt weggegooid, maar in de
secretaire hebt gelegd, met een doosje lucifers natuurlijk.
Bladiebladiebla.
Gelul! Er komt tijdens jouw leven geen oorlog meer. De
pinautomaten doen het wel – en anders zijn er de loketten. En als de
stroom uitvalt, gaan we eindelijk weer eens een potje neuken. En
nee, die oude televisie ga je echt nooit meer gebruiken, evenmin als
dat oude mobieltje, die oude laptop en die giga-hoeveelheid pennen,
kladblokken en andere 'historie'.
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Dezelfde reflex die we met eten, stroom en licht hebben, hebben we
ook op het werk. Alles maar bewaren. Voor ooit. Als het wellicht,
misschien, eventueel in de toekomst nog eens nodig is. Het gevolg:
een overload aan 'spullen'. Mappen. Papieren. Documenten.
Rapporten. Bijlages. Dvd's. USB-sticks. Mails. Attachements.
Enzovoort. Enzovoort. Enzovoort. Enzovoort. Want tja, je weet
maar nooit hè, waar het nog goed voor is...
Nou, dat zal ik je vertellen. Nergens voor. Wel eens je werk góed
overdragen aan een opvolger? Ik wed dat je 90 procent van je
'spullen' niet hebt overgedragen, maar hebt weggegooid. Dágen was
je er mee bezig. Verbazing op verbazing over de gi-gan-ti-sche
hoeveelheid eh... TROEP! Allemaal niet zo erg, maar die
hoeveelheid troep verstopte wel jouw systeem. Terwijl je die 90
procent dus ook zelf nooit meer nodig had (anders had je het wel
moeten overdragen). En die andere tien procent dan? Goeie vraag.
Helder antwoord: daarvan is zeker 90 procent heel simpel op te
zoeken. Te vinden. Ergens. Of bij iemand. En veel sneller dan je het
zelf had kunnen vinden in die gi-gan-ti-sche hoeveelheid eh...
TROEP van je.
Heb je meegerekend? Je bewaart een ongelooflijke hoeveelheid
dingen omdat je één (1!!!) procent van al die dingen (tien procent
van tien procent) niet makkelijk had kunnen terugvinden. Maar die
gigantische hoeveelheid is zo groot, dat het zoeken naar die ene
procent is als het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de
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spreekwoordelijke hooiberg. Anders gezegd: onbegonnen werk.
Veel te tijdrovend.
De oplossing: flikker alles weg. Leeg bureau. Lege mailbox. Handel
dingen af en ga verder met de volgende dingen. Zonder ballast uit
het verleden.
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41 Lees nooit een krant
Uit de vier jaar dat ik hoofdredacteur was van het gratis dagblad
Metro kan ik me nog precies de journalistieke hoogtepunten
herinneren. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, de
dood van Juliana en Bernhard, de moorden op Pim Fortuyn en Theo
van Gogh en vooruit, ook nog iets buitenlands: de val van Saddam
Hussein en het Nederlandse 'nee' tegen de Europese Grondwet. Da's
niet heel veel voor zo'n dikke duizend dagen waarop die krant
verscheen. Je zou al die Metro's gelezen hebben, zeg... (en dan was
dat nog een dunne krant)
De boodschap lijkt me duidelijk: je kunt jezelf heel veel tijd
besparen als je geen krant meer leest. Of beter: als je alleen nog
kranten leest als sprake is van echt memorabel nieuws, dat je eens
rustig tot je wilt nemen. Het day-to-day standaardnieuws bereikt je
toch wel op andere manieren dan de krant en de 'achtergronden en
analyses' die betaalde kranten gebruiken als alibi om hen alsnog te
kopen, is doorgaans ook maar een mening volgens de N=1-methode.
Als je dagelijks gemiddeld een halfuur een krant leest (iets wat
uitgevers hun adverteerders graag laten geloven), hang je op
jaarbasis dik 150 uur boven yesterday's news. Dat zijn bijna vier
werkweken...
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Maar de romantiek dan? Dat loopje naar de brievenbus. Dat
knisperende papier dat je van die lekkere zwarte vingers bezorgt.
Dat gevoel even helemaal bijgepraat te zijn door gelijkgestemde
linkse/rechtse/snobistische/christelijke zielen. Zodat je weet wat er
speelde en wat je er van respectievelijk de Volkskrant, De Telegraaf,
NRC en Trouw van mag vinden. Joh, ik ben zelf één brok romantiek
als het om kranten gaat. Ik heb mezelf als kleuter leren lezen met het
Algemeen Dagblad. Het was helemaal geen fijne krant, maar toen ik
het ouderlijk huis verliet, nam ik toch een abonnement. Wat ik pas
per 1 januari 2012 heb opgezegd. Dus zo'n 44 jaar las ik het AD. En
toch constateerde ik in de loop van 2011: het is mooi geweest. Ik
kan nog dertig jaar leven en nog dertig jaar AD-abonnee blijven,
maar die krant heeft geen enkele toegevoegde waarde meer voor me.
Een vervangende krant kwam er niet. Ik dacht even aan de NRC, tot
daar de Nutty Professor Kees Tulleken de voorpagina mocht vullen
met die walgelijke 'scoop' over prins Friso – met zo'n krant wil ik
nog niet dood gevonden worden. Dus? Dus koop ik nu in het
weekend een paar kranten. En ik mis he-le-maal niets aan nieuws,
achtergrond en duiding. En de echt belangrijke shit – voor zover
aanwezig – krijg ik toch wel. Via Twitter. Of in de mail.
De krant is exit. Vervangen door internet, radio, televisie en een
enkel tijdschrift. Is dat erg? Nee, dat bespaart je 150 uur per jaar.
Dat lijkt me juist goed nieuws. Want die uren kun je besteden aan
zaken die wel iets toevoegen aan je leven. Desnoods: in de hangmat.
Met een goed boek. Dat tot nadenken aanzet. Of tot creativiteit.
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42 Hanteer een systeem
Het mooie van al die time-managementboeken en -trainingen en cursussen en -goeroes is dat ze het wiel voor je hebben uitgevonden.
Zij hebben iets bedacht, uitgeprobeerd, ontwikkeld, doorontwikkeld
en verkopen dat voor veel geld aan jou als de heilige graal.
Zelf heb ik dat circus ook bezocht. Ik weet nog hoe panisch ik werd
toen me tijdens een peperdure workshop ergens in een matig hotel in
Bunnik door een gladde tijd-evangelist werd voorgehouden dat ik
toch wel een heel slecht mens was omdat ik regelmatig úren per dag
op de bank kon hangen voor ik naar mijn werk ging (ik was toen
chef bij een weekblad dat je misschien wel kent van de
herenkapper). De man zei, net als ik nu overigens, dat elke minuut
van je leven die voorbij is, ook echt voorbij is. Die komt nooit meer
terug. En ook al werd je godsgruwelijk rijk: met al het geld van de
wereld kon je nog geen tijd bijkopen (met een huwelijk met de
Nederlandse koningin wel, maar dat terzijde...). Waar de man en ik
echter fundamenteel over van mening verschilden is dat hij vond dat
je dus elke minuut van de dag iets zinnigs met je leven moest doen
(en dat was bij hem altijd iets met werk of iets met andere mensen,
zoals familie). En ik vond dat niks doen (lees: luieren en
ondertussen natuurlijk de hersens gewoon laten doorwerken) ook
prima was. Het schuldgevoel dat die man zijn toekomstige
volgelingen wist aan te praten, ergerde me in hoge mate. Joh, al vind
je lang op de wc zitten om te poepen met een goed boek een fijne
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besteding van je tijd: moet jíj weten! Ik ga daar niet over. En daar
dacht die tijd-fundamentalist (hij is inmiddels dood of draagt alweer
een luier wegens heel, heel oud) dus compleet anders over.
Mensen zijn, wil ik maar zeggen, verschillend. En dat betekent ook
dat het time-managementsysteem dat bij de ene mens wel werkt bij
de andere mens volstrekt niet werkt. Waar het nou allemaal om
draait, vind ik dan, is dat je een systeem moet ontwikkelen dat bij
jou past. Bij je bioritme, bij je beroep, bij je gezinssituatie, bij je
hobby's, bij je collega's, bij je bankrekening, bij je werktijden, bij
alles.
En waar de tijd-goeroe en ik elkaar wel weer treffen is hier: er moet
wel een systeem zíjn. Hoe je het ook wendt of keert: als je de baas
over je eigen tijd wilt worden, is er tot nu toe iets mis gegaan op dat
gebied. Anders zat je dit nu niet te lezen. Anders was het helemaal
geen issue voor je, dat hele time management. Dus je moet wel
ingrijpen in hoe het tot nu toe ging. Maar hoe precies, wanneer je
wat wel of niet doet, dat kun je alleen zelf bepalen. Maar áls je dat
eenmaal bepaald hebt, dan is het wel zaak er een systeem van te
maken en je ook te houden aan dat systeem. En het te ontwikkelen,
door te ontwikkelen en desnoods zelfs te verkopen :-)
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43 Koester het wit in je agenda
Kunnen we afspreken dat je de helft van je agenda leeg laat? Mooi,
volgende hoofdstuk!
Tenzij je dat toch een beetje kort door de bocht vond. Dan lees je de
rest ook. Komt ie:
Er is een periode in ieders carrière waarin zijn of haar
belangrijkheid/status/aanzien/whatever toeneemt. In die periode zijn
er opeens steeds meer mensen die met je willen koffie drinken,
vergaderen, brainstormen, overleggen, de nieren proeven en meer
van die ongein. En omdat je dan denkt dat al dat gedoe er bij hoort
op weg naar de top of zelfs denkt dat het nodig is om die top te
bereiken, ben je even vergeten hoe dat drieletterwoord dat begint
met een 'n' en eindigt met twee 'e's' ook alweer luidt. Dus dan zeg je
‘ja’.
Gevolg: je hele agenda wordt vanaf het moment dat je op je werk
arriveert tot het moment dat je naar huis gaat volgeplempt met
afspraken. In het begin is dat relaxed. Telkens als een afspraak
achter de rug is, doe je even een plas, was je je handen onder de
koude kraan en stap je je volgende overleg in. Maar na een tijdje
(een week, twee weken) bedenk je je opeens: al die gesprekken
hebben ook nog zoiets als een follow-up. Ik moest iets gaan doen.
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Werk. En dat kost tijd. En die tijd heb ik niet, want ik zit de
komende weken qua agenda weer helemaal dichtgetimmerd. Dus?
Dus wordt het echte werk gedaan in de avonduren. En als die ook
niet toereikend zijn: in het weekend.
Herkenbaar? Nou dan!
Gelukkig is het heel eenvoudig om een einde aan deze ellende te
maken. Ten eerste: maak alleen nog afspraken en ga alleen in op
uitnodigingen voor gesprekken die absoluut noodzakelijk voor de
uitoefening van je functie zijn. Ten tweede: zodra er per week
twintig uur is volgepland met noodzakelijke afspraken, is er geen
ruimte voor. Die andere uren zijn namelijk nodig om je eigen werk
te doen.
Opgelost!
En ja, ik weet dat het ook heel ‘gezellig’ kan zijn om out of the box
een beetje gezellig te keuvelen met deze of gene en ik weet dat het
vast wel ergens goed voor is om 'met de poten op tafel' een portie te
brainstormen over innovaties en ik weet dat je denkt dat je bij bijna
alles waarvoor je wordt uitgenodigd niet mag ontbreken omdat het
altijd ‘goed is voor de contacten’ en ‘je nooit weet of er misschien
heel belangrijke zaken worden gedaan’ en ik weet...
Jahaa! Ik weet het allemaal. En toch ga je jezelf beperken. Want je
kunt niet veertig uur per week lullen als je werk meer is dan lullenzonder-enige-voorbereiding en lullen-zonder-enige-follow-up. En
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jammer voor jou, maar dat beroep van luller-zonder-enige-verdereverplichting bestaat niet. En van altijd 's avonds en in het weekend
doorwerken ga je kapot. Of – wegens echtscheiding – failliet.
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44 Bel in de auto – dan hoeft het later niet
Waarom denk je dat er in Nederland voor bestuurders van een
rijdende auto een boete staat van 230 euro op het in de hand houden
van een mobiele telefoon? Omdat het gevaarlijk is natuurlijk!
Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid) zijn jaarlijks 600 doden en zwaargewonden in
het verkeer te wijten aan het gebruik van de mobiele telefoon. Dus
we kunnen om twee redenen zeggen dat het niet zo slim is om je
mobieltje tussen je oor en je schouder te prakken en een partijtje te
gaan zitten bellen tijdens het autorijden. Het kan je je leven kosten
(of je benen) en je poen.
Maar goddank! Er is redding: handsfree bellen. Via een oortje, via
een carkit en bij moderne auto's gewoon via Bluetooth over de
radio-installatie. De SWOV is ook daar overigens tegen, omdat
telefoneren in de auto er voor zorgt dat de focus weg is bij waar ie
zou moeten liggen (de weg), maar aan dat soort fijnslijperij moeten
we maar even lak hebben. Als het aan de SWOV ligt, eten we
namelijk nog geen kauwgummetje, luisteren we ook geen radio en
praten we ook niet met medepassagiers als we rijden. Allemaal
afleidend van de weg. Maar hallo! Van leven ga je dood.
Dus houden we de autoradio lekker uit als we de auto in stappen
voor een reis die langer dan tien minuten duurt en benutten we die
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tijd vanaf nu voor het voeren van de nodige, de nuttige en tenslotte
ook nog de aangename telefoongesprekken. En inderdaad, laten we
de SWOV een beetje gelijk geven, het is niet verstandig om tijdens
je autorit bijvoorbeeld een heel emotioneel exitgesprek te voeren
met een van je medewerkers. Of om een gesprek te voeren waarbij
je veel notities moet maken (want dat mag niet als je rijdt en is pas
echt gevaarlijk). Maar dan blijven er nog genoeg gesprekken over
die je wel tijdens je verblijf op het asfalt of de klinkers kunt voeren.
Niet alleen maken ze dat je die in principe nutteloze reistijd nuttig
besteed, ze zorgen er ook nog eens voor dat je die gesprekken niet
meer op een ander moment hoeft te voeren.
Overigens: zorg wel dat de techniek in orde is. Enerzijds door bij
een provider te zitten (als je die zelf kunt kiezen) die bereik heeft op
alle plaatsen waar jij regelmatig met je auto komt. Zelf heb ik op de
A6 tussen Emmeloord en Almere op twee stukken geen bereik.
Lekker professioneel als je net zit te bellen met die nieuwe klant die
zijn relatiemagazine door jou wil laten produceren. Dus daar hou je
dan rekening mee. Anderzijds: kies de beste optie. Dat zou je
Bluetooth-verbinding over de radio moeten zijn. Maar is die slecht,
kies dan voor een ouderwets oortje met microfoon. Niks zo
hinderlijk namelijk als steeds “Wat zeg je?” te moeten horen. Nou,
op één ding na dan: steeds “Wat zeg je?” te moeten zeggen. Maar
goed, dat zijn details. Waar het om gaat: efficiënt met je tijd omgaan
en aangezien je doorgaans niet in je auto zit voor de lol, kun je die
tijd maar beter goed benutten. Met als nevenvoordeel: niemand die
even je kantoor komt inlopen als je zit te bellen. Ook wat waard.
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45 Flikker je wekker het raam uit
Je kent ongetwijfeld de uitdrukking 'een goed begin is het halve
werk'. Als die klopt, is de tegenhanger ook waar en zorgt een slecht
begin voor een moeizaam proces. Voor veel mensen is er één
moment op de dag waarop ze vinden dat sprake is van een 'slecht
begin': als hun wekker gaat. En da's logisch, want de meeste mensen
vinden in bed liggen fijn. En omdat ze uit een diepe slaap komen is
de kans dat ze meteen opspringen en vrolijk (…) aan de dag
beginnen niet heel erg groot.
Als dit voor jou geldt, heb ik maar één vraag: waarom doe je het
dan? Waarom laat je je rust wreed verstoren door een wekker?
Waarom begin je chagrijnig of anderszins ongesteld aan een nieuwe
dag? Waarom trap je af met een 1-0 achterstand? Ik weet het
antwoord wel, hoor. Omdat je bijvoorbeeld ergens op een bepaalde
tijd moet beginnen. Iets met werk. Voor geld. En de hypotheek die
betaald moet worden. Toch?
Ja, klopt.
Verplaats je nu eens in gedachten naar een periode waarin je de
wekker gedurende langere tijd niet hoefde te zetten. Dus niet een
weekend, maar bijvoorbeeld je laatste zomervakantie. Hoe laat werd
je dan wakker? Veel later dan op een gewone werkdag? Of ergens
gedurende die vakantie, waarschijnlijk op het moment dat je je
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uitgerust voelde, juist telkens op hetzelfde tijdstip als op een gewone
werkdag? Dat je nog uren 'mocht' slapen van jezelf (want geen
werkdag), maar gewoon klaarwakker was. Uit jezelf. Herken je dat?
En zo ja: was je stemming dan op zo'n moment veel beter dan
wanneer je op een werkdag door een wekker werd gewekt of niet?
Ik durf te wedden van wel. De conclusie: je kunt ook uit jezelf
wakker worden op het moment dat je wakker moet worden om op
tijd op je werk te komen. Als je maar uitgerust genoeg bent. Dus
gooi je wekker (bij wijze van spreken) na de volgende vakantie de
deur uit. En zorg dat je voortaan vanzelf wakker wordt op het
moment dat het moet. Want die vrolijke(r) stemming waarin je dan
wakker wordt, die verhoogt je zin in de dag, dus je scherpte, dus je
productie, dus... alles.
Niet echt weggooien die wekker? Nee, natuurlijk niet. Het kan altijd
gebeuren dat het belang van op tijd komen te groot is om het kleine
risico dat je niet vanzelf tijdig ontwaakt te lopen. Als je met je
vrouw naar de Malediven moet vliegen ofzo. Dan zet je voor de
zekerheid natuurlijk óók die wekker. Al zul je uit ervaring wel
weten dat je juist op zulke momenten voor de wekker gaat al wakker
wordt.
Wanneer gaat dit hele verhaal nou niet op? Als je het 's avonds altijd
laat maakt en ook nog eens de verkeerde dingen hebt gedronken,
zoals alcohol. Dan schreeuwt je lichaam om meer slaap. En zegt dus
eigenlijk: je mag nog niet wakker worden, je moet doorslapen. Als
je eventjes nadenkt, snap je dat de oplossing niet zit in de rentree
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van de wakker, maar in eerder naar bed en niet zuipen. Iets met een
gezonde geest in een gezond lichaam.
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46 Stop met roken
Je bent al een paar keer geconfronteerd met routinematige
activiteiten (de krant lezen bijvoorbeeld) die je bij elkaar opgeteld
complete werkweken van veertig uur per jaar opleveren - als je er
mee stopt. Er is er echter maar één die je in dubbel opzicht tijd kan
opleveren: roken.
Als je tien sigaretten per dag rookt, kost je dat een uur. Nu rookt
niemand tien sigaretten per dag, maar laten we aannemen dat het er
slechts tien zijn. Want rokers zullen beweren dat ze op momenten
dat ze roken aan het multitasken zijn, dus dat heft elkaar mooi op.
En zelfs als ik dan de tijd halveer, hebben we het nog over 180 uur
per jaar. Afgezien van de 'reistijd' naar rookcabines, buiten of andere
verzamelplaatsen voor nicotinejunks.
De winst die je per direct qua tijd kunt boeken is dus 180 uur per
jaar. Vierenhalve werkweek. In de knip. Hoppa. En dan hebben we
het niet over het feit dat je niet meer stinkt. En, minstens zo
belangrijk, dat je niet meer wordt gezien als het zwakzinnige
buurjongetje. Want echt, rokers zijn de paria van de moderne wereld
geworden. Alleen echt domme mensen roken nog. Of iets minder
domme mensen zonder enige discipline. Echt, bewijs vind je bij het
CBS. Zitten werkgevers niet meer op te wachten. Om meerdere
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redenen – ook de lagere productiviteit van rokers wordt ze door nietrokers steeds meer kwalijk genomen.
Maar goed, de andere tijdwinst. Als je stopt met roken, leef je
langer. De levensverwachting van een niet-roker is gemiddeld acht
tot twaalf jaar langer dan van een roker. Dat is tijd die je aan het
eind van de rit kunt winnen door niet meer te doen dan niet roken.
Tijd waarin je je bovendien gezonder voelt, omdat je je longen, je
bloedvaten en de hele rest van je lichaam niet hebt verziekt.
Denk overigens niet dat ik een anti-rookfundamentalist ben. Ik heb
met veel plezier gerookt en ben er helaas pas in 2006 mee gestopt.
Als morgen een gezonde sigaret wordt uitgevonden, begin ik meteen
weer te roken – ook al zou ik er weer van gaan stinken en er bruine
tanden mee verzamelen. Dus wat dat betreft: ik snap als geen ander
dat volwassen, intelligente eind-veertigers verslaafd zijn en blijven.
Zij hebben in hun jeugd nog net de tijd meegemaakt dat roken
gezellig, avontuurlijk en wat dies meer zij was. Dat werd er via de
alom aanwezige reclame wel ingepompt. Toen het tegengeluid echt
manifest werd en de reclame voor rookartikelen verboden werd, was
die generatie al helemaal verslaafd. En afkicken is niet makkelijk.
Bij mij lukte stoppen ook pas bij poging zes. Of zestig.
Even een gratis tip: er is maar één manier om te stoppen met roken.
De laatste uitdrukken en het niet meer doen. Ook niet om met oud
en nieuw het vuurwerk aan te steken. Wanneer daarvoor het goede
moment is? Er is maar één moment. Het moment waarop je echt,
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onvoorwaardelijk wilt stoppen. (Zelf deed ik het met
nicotinepleisters, maar jij bent vast sterker en in staat tot cold
turkey...)
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47 Pas de Wet van Pareto toe
De Wet van Pareto, wie kent 'm niet? Jij? Dan leg ik 'm met alle
liefde uit. Vilfredo Pareto was een Italiaanse econoom die ontdekte
dat 20 procent van de Italiaanse bevolking 80 procent van de
bezittingen in het land in handen had. Later trok de Amerikaanse
zakenman Joseph Juran deze 80-20-regel breder. Hij stelde dat in
het algemeen 80 procent van de uitkomsten het gevolg is van 20
procent van de oorzaken. Dat gold in negatieve zin (80 procent van
de herrie in een klas werd veroorzaakt door 20 procent van de
kinderen), maar ook in positieve zin (80 procent van de winst werd
bereikt met 20 procent van de activiteiten). De kern van het Paretoprincipe is sindsdien: als je de aandacht richt op die 20 procent
bereik je relatief de meeste resultaten. Simpel, hè?
Ik heb op één gebied zelf lange tijd een blinde vlek gehad voor het
Pareto-principe: management. Als chef bij het weekblad Panorama
had ik het mezelf veel makkelijker gemaakt als ik al mijn energie
had gestoken in de medewerkers die écht mee wilden en die écht
wat konden, dan in de paar etterbakken die niet (meer) wilden of
konden. Ik heb mijn toenmalige baas zelfs eens helemaal
voorgerekend wat het zou kosten om de ergste van al die klaplopers
met een heel harde trap in de rug een enkeltje naar de lift te geven.
Het kwam uit op zeven ton in guldens. Ik had ook uitgerekend wat
hij gemiddeld per verhaal zou kosten als hij de vijftien jaar tot zijn
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pensioen wel in loondienst zou volmaken: dik 10.000 gulden. De
losse verkoop van het blad zou door 's mans verhalen met 0 procent
stijgen. En voor hetzelfde geld konden wel twee ambitieuze
jongeren aan de slag, die per verhaal minder dan 1.000 gulden
zouden kosten. En die dingen zouden schrijven die wél goed in de
markt lagen.
Mijn toenmalige baas sprak toen de legendarische woorden: “Je hebt
volkomen gelijk. Maar weet je wat dat voor mijn bonus betekent?”
Wat was het geval? Een oprotpremie van 700.000 gulden kwam
direct ten laste van de jaarwinst, nog vijftien jaar 100.000 gulden
salaris betalen betekende dat het 'leed' verdeeld werd. Ook over een
periode waarin die baas van mij al lang weer elders voor zijn bonus
aan de gang was.
Kortom: ik had heel veel tijd en energie verspild. Ik had beter die
tijd kunnen besteden aan de collega's die wél impact hadden op de
losse verkoop en die sneuneus kunnen negeren. Is dat dan
onrechtvaardig? Ja, dat vond ik wel. Anderen werkten veel harder
voor veel minder geld dan die luie flikker. Maar wat ik vergat: die
luie flikker kon ook zelf nooit gelukkig zijn over zijn matig
functioneren. Als je hele werkzame leven bestaat uit uitleggen
waarom je onderpresteert, draagt dat niet echt bij aan je levensgeluk.
Succes is lekkerder dan falen.
En zo heeft iedereen zijn werkgebied waarop ie zijn tijd en energie
niet heel effectief besteedt. Focus, volgens de Pareto-regel, altijd op
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de 20 procent die 80 procent veroorzaakt. Aan de positieve kant
(kansen), maar ook aan de negatieve kant (bedreigingen). Als mij dit
destijds met die ene gast bij Panorama vooraf was verteld, had ik
vast tegengeworpen dat die kerel zeker 50 procent van mijn ergernis
veroorzaakte en dus wel degelijk belangrijk genoeg was om aan te
pakken. Dat is echter louter een gebrek aan focus en een overschot
aan 'jeugdig enthousiasme'; mijn particuliere ergernis was van geen
enkel belang voor de collectieve zaak.
Vanaf nu bij het kiezen van de dingen die je moet doen (lees:
overweegt te gaan doen), moet je je simpelweg afvragen of ze in die
80 procent effect zitten of in de overige 20 procent. En dan beslis je
in eerste instantie alleen die dingen te doen, waarvoor het eerste
geldt. Alleen als je (heel veel) tijd over hebt (en slecht kunt
delegeren of niet in de gelegenheid bent te delegeren), besteed je je
kostbare tijd ook aan al die andere dingen. Maar bij voorkeur: niet.
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48 Laat je uit saaie vergaderingen halen
(spoed!)
Bij veel bedrijven zijn vergaderingen zo ongeveer heilige
bijeenkomsten. Alle neuzen moeten dezelfde kant op, er moet
worden ‘gewisseld’ en ‘geschakeld’ en ‘afgestemd’ en
gebladiebladiebla't en dat kan natuurlijk alleen als iedereen die er
ook maar een beetje toe doet er bij is en ook met de volle aandacht
bij is. (In een nog slechter geval zijn het gewoon gewoontedingetjes,
ooit ingesteld omdat vergaderen hip was en nooit afgeschaft toen al
lang duidelijk was dat vergaderen vooral een werkmijdende hobby
van de talentlozen was...)
Enfin, je komt er dus niet onderuit. Vrees je.
Ten onrechte.
Want wat nu als tijdens een vergadering je vrouw opeens fysiek is
ingestort omdat ze een miskraam kreeg en ze je nog net kon bellen?
Mag je dan weg?
Want wat nu als tijdens een vergadering je zoontje plotseling naar
het ziekenhuis moet met een gebroken schedelbasis? Mag je dan
weg?
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Want wat nu als tijdens een vergadering een sms'je binnenkomt dat
je schoonmoeder plotseling is overleden? Mag je dan weg?
Oké, oké, dat zijn niet de aller vrolijkste scenario's (op het derde na,
wellicht), dus laten we het eens anders stellen.
Wat nu als je belangrijkste potentiële klant zich tijdens een
vergadering bij de receptie meldt om het contract even te komen
tekenen? Mag je dan weg?
Wat nu als de allergrootste rat van de afdeling tijdens een
vergadering snel even met je wil praten omdat hij met onmiddellijke
ingang wil emigreren naar de verste uithoek van Azië? Mag je dan
weg?
Wat nu als je tijdens de vergadering een sms'je krijgt dat beneden
een televisieploeg van Een Vandaag staat die je komt interviewen
over de prijs die jij voor je bedrijf hebt binnengesleept met dat
allernieuwste geneesmiddel dat 100 procent van de ziektes geneest?
Mag je dan weg?
De boodschap lijkt me helder: je moet je gewoon uit vergaderingen
laten sms'en of halen waarvan je zelf vindt dat je er niets te brengen
of te halen hebt. En ja, er moet een goede reden voor zijn. Dat
betekent niet dat de reden die je aanvoert echt goed moet zijn. Nee,
de reden moet in het denkraam van je vergadervrienden goed zijn.
Zijn dat omhooglikkende saaimansen, dan is bijvoorbeeld “De baas
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wil me spreken” al goed. Zijn het geldgeile salesmensen, dan is
“Prospect X gaat bíjna tekenen, hij heeft alleen nú een paar vragen
voor me” prima. En zijn het van die echte hele foute
vakbondstijgers, dan werkt “De bond!” al. Denk aan je doelgroep en
bedien 'm op maat. Je doel: wegwezen!
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49 Laat je steriliseren
Kijk, van de meeste klussen kun je wel zo ongeveer inschatten
hoeveel tijd ze je gaan kosten. Roken. Vergaderen. Woonwerkverkeer. Honderd pagina's lezen. Mailboxen leegmaken. Koffie
drinken. De nieuwjaarsreceptie. Functioneringsgesprekken.
Lunchen. Strijken. De auto wassen. Nou, van alles eigenlijk wel.
Op één ding na: kinderen hebben.
Kinderen hebben, ja. Het maken kost an sich niet zo veel tijd. Voor
mannen is het feitelijk secondewerk. Voor vrouwen duurt het iets
(negen maanden) langer. Maar vrouwen kunnen weer heel goed
multitasken, beweren ze, dus de tijd dat ze effectief kinderen maken
is datzelfde secondewerk als bij de man en de paar uur vanaf het
moment dat de vliezen breken. Want hun mail afhandelen of een
beetje twitteren tijdens de persweeën, dat zie je ze zelden doen. Dus
het maken is het probleem niet, qua time management.
Het hebben wel. Hoe oud je kinderen ook zijn, je moet er een hoop
tijd in stoppen. Op verschillende manieren, tussen de eerste
poepluier en de eerste laminaatvloer in hun nieuwe huisje, maar hoe
dan ook: veel. En ja, je kunt veel uitbesteden. Aan de crèche, aan de
kinderopvang, aan de peuterspeelzaal, aan school, aan sportclubs,
aan nanny's, aan au-pairs, aan oppasoma's en oppasopa's en
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weetikveel aan wie allemaal, maar vooral ook heel veel niet. En hoe
de taken thuis ook verdeeld zijn tussen de vader en de moeder: het
spul vreet tijd. Zelfs als ze er niet zijn. Als je namelijk de ouders de
kost moest geven die bezorgd deden (danwel ruzie maakten) over
hun pubers terwijl die keurig tot vier uur 's nachts aan het uitgaan
waren, was je acuut zo arm als een kerkrat.
Zorgen maken is tijdrovend. Evenals ophalen bij de disco 25
kilometer verderop. Of het bezoeken van voetbalwedstrijden die
kansloos met 8-1 verloren worden. Uit. Op de veel te vroege
zaterdagmorgen. Aan de andere kant van de provincie. En dan ben
je nog maar taxi-ouder. En nog geen leider van het elftal van je
kroost. Om over luizenmoeder en al die andere taken die scholen
tegenwoordig uitbesteden aan ouders bij gebrek aan gezag en
kwaliteit voor de klas nog maar niet te spreken. Het halen en
brengen naar gitaarles, waar je dan toch maar ff de gitaarleraar blijft
zitten aanstaren. Het bezoek aan de huiswerkbegeleidster, want, tja,
havo dat kun je je kind tegenwoordig toch ook niet meer aandoen.
Het door de pubertijd trekken van het gedrocht dat je tegen die tijd
vaker beledigt dan bij je op schoot wil zitten. De zwemles. De
hockey. De scriptie die je bij elkaar googelt. De cursus veters
strikken. De uitleg over bloemetjes, bijtjes, ooievaars en neuken.
Enfin: gedoe. Best leuk gedoe, soms. Maar: gedoe. En het ergste is:
gedoe dat niet goed te plannen is. Dat slechts deels kan worden
uitbesteed aan anderen. Dat er zowel fysiek als psychisch behoorlijk
bij je kan inhakken. Dat er voor zorgt dat je opeens snapt dat er ook
mensen zijn die in bed meteen gaan slapen. Nou, dat dus. Voor wie
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zijn tijd een beetje knap wil managen is er eigenlijk maar één woord
voor het hebben van kinderen en dat woord is 'ramp'.
De oplossing ligt gelukkig nogal voor de hand: met een uurtje
poliklinisch ben je van werkend zaad (mannen) of werkende eitjes
(vrouwen) af. Want laten we eerlijk zijn: condooms is ook maar een
hoop gedoe en van de pil krijg je een snor. Dus dat uurtje sterilisatie
is voor de goede zaak. Dat plan je maar even op een handige dag
dan.
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50 Als het routinewerk is, waarom doe jij het
dan?
Zeg, slome! Ja, jij! Het feit dat je dit boekje hebt gekocht, betekent
dat je je wilt ontwikkelen. Dus mogen we er van uit gaan dat je niet
van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur in een timmerfabriek
achter een lopende band staan om kastplankframes in elkaar te
lijmen. Of van 8.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.30 uur achter de
kassa van de supermarkt producten langs de scanner haalt om met je
klanten af te rekenen. Of van 10.00 tot 18.00 uur op de afdeling
acceptatie van een verzekeringsmaatschappij mappen van de ene
naar de andere kant van je bureau zit te schuiven. Nee, jij doet
dingen waarvoor je wel verstand nodig hebt. Toch?
Dan moet je je toch eens gaan afvragen welk deel van je tijd je kwijt
bent aan routineklussen. En eens kijken of je daar niet van af kunt.
Door het te a) automatiseren, b) delegeren, c) elimineren of d)
negeren. We lopen de methodes even langs, want blijkbaar ben je tot
nu toe niet in staat geweest dit zelf te bedenken, dus ik zal het even
voor je uittekenen.
Automatiseren is dat je iets dat je nu handmatig doet voortaan door
een apparaat laat doen. Voorbeeld: rekenwerk. Daar heb je dus
Excel voor. Of een rekenmachine – als het heel simpel is. Delegeren
is dat je iets dat je nu zelf doet door een ander laat doen. Voorbeeld:
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werk waar je zelf geen zin in hebt. Daar heb je lageren in rang voor.
Of gelijken in rang – als die minder bijdehand zijn dan jij.
Elimineren is dat je iets dat je nu wel doet voortaan niet meer doet.
Voorbeeld: notulen maken. Daar heb je dus een afsprakenlijst voor.
Of niks, als je dat hele vergaderen afschaft. Eh... elimineert.
Negeren is dat je iets dat je nu wel aandacht geeft voortaan
beschouwt als non-existent (voor de vmbo-klanten: niet bestaand).
Voorbeeld: die zeikerd van een collega die altijd even koffie bij je
wil drinken als je op je werk arriveert om in een goed blaadje bij je
te komen. Die loop je dus straal voorbij, waarna je je deur in zijn
gezicht dicht kwakt als je achter je aan blijkt te zijn gelopen.
Betekent dit dat je al het routinematige werk moet automatiseren,
delegeren, elimineren of negeren? Nee, 'alles' is, net als 'altijd' en
'nooit', altijd een verkeerd en nooit een goed uitgangspunt. Er
bestaat ook routinewerk dat je gewoon leuk vindt om te doen. Dat
niet per se door jou gedaan móet worden, maar waar je nou eenmaal
plezier in hebt. Nou, dat blijf je dan natuurlijk gewoon doen. Met
relaties naar Champions League voetbal, een diner bij Jonnie Boer
of een vlucht naar New York als er net iets nieuws van Apple uit is
voor een vergadering die je ondergeschikte misschien ook wel had
kunnen doen – bijvoorbeeld.
En nu denk jij natuurlijk: het is soms ook gewoon nuttig. Toch?
Omdat je tijdens routinematige werkzaamheden niet aan die
werkzaamheden hoeft te denken en dus goed kunt ontspannen. Of
juist kunt bedenken hoe je een wel belangrijke kwestie het best kan
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oplossen. Ja toch? Dat denk je dan toch? En dan zeg ik: zou dat niet
ook zo zijn als je gewoon een uurtje met mooi weer langs het strand
gaat wandelen? Of een terrasje pakt? Of jezelf eens lekker afbeult in
de sportschool – desnoods? Nou dan!
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51 Probeer alleen handbagage
Stel dat ik een maandje naar Aruba ga om wat boeken af te ronden.
En als ik er toch ben, maak ik er maar meteen een beetje vakantie
van ook. Weet je wat ik dan allemaal mee moet nemen?
Komt ie, een beetje in willekeurige volgorde: boeken, oordopjes,
fruit, snoep, kauwgum, bankpas, creditcard, cash, verzekeringspas,
paspoort, rijbewijs, tickets, reisgids, slippers, sneakers, broeken,
ondergoed, riem, hemden, T-shirts, jas, nette schoenen,
uitgaanstenues, pet, sokken, schoenen, polo's, sportkleding,
sportschoenen, tennisracket, tennisballen, zwembroeken,
waterschoenen, zonnebril, reservebril, portemonnee, huissleutels,
after shave, zonnebrandmiddel, aftersun, deo, douchegel, flosdraad,
ragertjes, tandenborstel, tandpasta, gel (geintje...), oorstaafjes,
scheerspullen, pincet, nagelschaartje, oudemannenogenzalfje,
vaseline, zakdoekjes, condooms, badlakens, reisapotheek, Deet,
pleisters, tape, koortslipzalf, pijnstillers, thermometer, strandtas,
routekaart, pen, papier, aantekeningen, mobiele telefoon,
telefoonoplader, fotocamera, geheugenkaart, laptop, laptop-oplader,
iPad, onderwatercamera, wekker, adapter, tijdschriften en wat ik
verder in de haast nog even vergeet te noemen.
De vraag die ik me dan stel als ik die stapel spullen voor het
inpakken zie liggen is niet: ben ik wat vergeten? Maar wel: past dit
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in de handbagage? Want zoals je ongetwijfeld weet kun je de meeste
vliegvelden (behalve Schiphol, met die vreselijke Polderbaan) best
snel verlaten, als je maar niet hoeft te wachten op bagage uit het
ruim van het vliegtuig. Die wil, áls ie aankomt, wel eens behoorlijk
lang op zich laten wachten. En als ie niet aankomt is het helemaal
een hoop gedoe. Dus als het lukt om alle bagage mee te nemen als
handbagage (reken op maximaal tien kilo), moet je dat zeker doen.
Scheelt tijd en ook nog ergernis; wat wil een mens nog meer?
Nu zit het er bij mijn maandje Aruba niet in dat ik de bagage kan
beperken tot tien kilo die ook nog in één koffertje past dat mee mag
de cabine in. Dus da's een kansloos verhaal. Maar voor een maand in
de zon heb ik die bagage-ergernis op het vliegveld wel over ook,
eerlijk gezegd. De boodschap die ik desondanks heb: probeer het bij
kortere trips wél te doen zonder ruimbagage.
Enne... met één paspoort en één creditcard heb je in principe alles
bij je wat je nodig hebt. De rest is te koop. En als je denkt: maar
hebben ze op Magoodhoo wel Nederlandse boeken of tijdschriften
of kranten, dan neem je naast je paspoort en creditcard ook een iPad
mee en dan download je die Nederlandse shit lekker via het lokale
Wifi-netwerk (ja, dat hebben ze op de Maldiven wel!). Zo, ook weer
opgelost!
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52 Vreet geen fastfood
Iedereen kent natuurlijk de documentaire 'Super Size Me' van de
Amerikaans Morgan Spurlock uit 2004.
Nee? Oké dan maar weer: Morgan Spurlock besloot voor zijn
documentaire gedurende dertig dagen drie keer per dag bij
McDonald's te eten. Hij legde zichzelf op dat hij alles van het 'menu'
minimaal één keer moest nemen en dat telkens als de medewerkers
hem vroegen of hij wilde 'supersizen' inderdaad voor de grootste
portie te gaan. Let wel: dat is qua cola in Amerika niet dezelfde
portie als bij ons, maar een beker met maar liefst anderhalve liter (!)
cola. Omdat Spurlock de film niet alleen voor de fun maakte, maar
ook om te laten zien wat het Amerikaanse volk werd aangedaan
door fastfoodketens als McDonald's besloot hij ook verder zijn leven
aan te passen aan de Amerikaanse standaard. Dat wil zeggen: niet
meer sporten en niet meer dan 5000 stappen verzetten per dag.
Komt het al weer boven? Nee? Oké, dan ga ik vrolijk verder. De
gevolgen van dat maandje supersizen bij McDonald's laten zich
raden. Spurlock kwam niet alleen elf kilo aan (van 84 naar 95 kilo),
maar hij was vaak depressief, zijn cholesterolgehalte en
bloedsuikerspiegel knalden in het rood, zijn hart ging achteruit en
tot overmaat van ramp vond zijn vriendin ook nog dat hij tussen de
lakens minder presteerde.
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Uiteraard volgde op het succes van 'Super Size Me' ook een
tegenbeweging. Van mensen die het niet pikten dat de held van hun
jeugd, McDonald's, zo te kakken werd gezet door een
documentairemaker wiens vriendin (heel verdacht!) veganistische
kok is (veganisme is dat van dat vitamine B12-tekort, net als Volkert
van der Graaf). De 'boze burgers' gingen ook een McDonald's-dieet
volgen. Maar: ze stopten als ze vol zaten, dronken minder frisdrank.
En zie: hun gewicht bleef gelijk of daalde zelfs.
Maar lekker boeiend allemaal. Feit is dat de term 'fastfood' meer
suggereert dan dat de troep in kwestie waarmaakt. De snelheid (fast)
zit 'm in het tempo waarmee de etenswaren worden opgediend (en
vaak gegeten). En dus niet in een eventueel effect op de eters. Je
wordt van fastfood namelijk niet snel, maar juist langzaam. Omdat
nu eenmaal essentiële bestanddelen die in optimaal gezonde voeding
wel zit in onvoldoende mate aanwezig zijn. Het voert te ver om in
het kader van dit boekje alle wetenschappelijke en
pseudowetenschappelijke onderzoeken naar de gevolgen van het
eten van veel fastfood op een rij te zetten, maar één ding is zeker:
geen diëtist zal je aanraden ook maar één keer over de drempel van
McDonald's of een soortgelijke keten te stappen als je iets moet
doen aan een foutief voedingspatroon. Integendeel.
Oh ja, er is nog iets 'fast' aan fastfood. Je krijgt weer snel honger...
Weg tijdwinst!
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53 Zet je telefoon gewoon even lekker uit
Weet je dat het een jaar of twintig geleden heel bijzonder was als je
een mobiele telefoon had? Het was een apparaat van een paar kilo
met een antenne en een hoorn en bellen kostte klauwen met geld.
Sms'en en dataroamen niet. Want dat kon er nog helemaal niet mee.
En pas halverwege de jaren '90, toen die hele installatie aan die
hoorn was teruggebracht tot een gram of 150, gingen ook anderen
dan persfotografen en Peter R. de Vries'en aan de mobiel.
Vroeger was niet alles beter. Sterker: het meeste niet. Maar dat je
onbereikbaar kon zijn, tenminste als je niet thuis of op je werkplek
zat, dat was toch echt wel een zegen, hoor. En dat ben je je pas gaan
realiseren toen mobiel bereikbaar zijn, 24/7, gemeengoed werd. Van
een luxeproduct, bereikbaar zijn en anderen kunnen bereiken, werd
het een verplichtend product. Want anderen gingen van jou
verwachten dat ze je altijd konden bereiken. En je werd een slaaf
van je telefoon.
Zelf bellen en anderen lastig vallen als het hen misschien niet
uitkomt: prima! Je hebt die lui niet voor niets nodig. Maar
andersom: dat moet toch anders kunnen. Wat mij betreft geldt voor
telefonisch bereikbaar zijn uiteindelijk hetzelfde als voor mail: een
paar keer per dag is goed zat. Als je bijvoorbeeld vier keer per dag
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je telefoon aanzet, de voicemail afluistert en meteen terugbelt wie
teruggebeld moet worden en de rest van de actiepunten die er uit die
voicemails voortkomt noteert, lijkt me dat prima. Je
voicemailboodschap moet overigens wel aan de bellers duidelijk
maken wat je 'telefoonbeleid' is. Zodat mensen die je echt per se nú,
onmiddellijk, nodig hebben weten hoe ze je nú, onmiddellijk, aan de
lijn kunnen krijgen (wat dacht je van de receptioniste?).
Overigens is dit slechts het begin. Het uiteindelijke doel is namelijk
dat je je mobiele telefoon echt nog maar nauwelijks gebruikt. Want
het is natuurlijk al lang niet meer alleen een apparaat om mee te
telefoneren. Je gebruikt 'm ook voor sms, WhatsApp, Twitter en
tientallen andere zaken en de meeste moderne Nederlanders kijken
daardoor niet enkele, niet tientallen, maar soms wel enkele
honderden keren per dag op hun 'telefoon'. En al die keren denken
ze dat het 'noodzakelijk' was.
Hier is wat je gaat doen: vergeet aanstaande maandag als je van huis
gaat je mobiele telefoon mee te nemen (dat kan de beste overkomen,
dus je wordt er heus niet meteen om ontslagen). En zet 'm pas aan
als je 's avonds thuis komt. Ik weet als mede-iPhone-verslaafde als
geen ander dat je die maandag diverse keren tevergeefs een greep
gaat doen naar je telefoon en ware afkickverschijnselen zult
vertonen. Maar ik weet ook dat de tijd die je 's avonds als je thuis
komt en 'm alsnog aanslingert kwijt bent aan het afhandelen van
alles minder dan een kwart is van de tijd die je er anders aan kwijt
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zou zijn geweest. Wat zeg ik: minder dan twintig procent. En je
wereld draaide gewoon door. En wat maandag lukt...
Uiteindelijk is het streven: dat je alleen nog een mobiele telefoon
gebruikt voor noodgevallen. Sorry KPN, Vodafone, Telfort, TMobile en hoe alle die aanbieders ook mogen heten, maar wat mij
betreft gaan jullie na al die jaren van onstuimige groei eindelijk
weer eens krimpen. Voor het goede doel.
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54 Een eigen roeitrainer is beter
Er is één plek waar het begin januari altijd file is. De sportschool.
Een jaar lang eten en drinken we net iets meer dan voor goed
functioneren noodzakelijk is en dan we weer verbranden. En dan
kijken we in de kerstvakantie tegen onze partner aan (je moet wat
met dat snertweer) en dan zien we: zo, die wordt er ook niet slanker
op. En dat zeggen we dan tegen die partner, in een gecombineerde
bui van dom- en eerlijkheid. En dan a) wordt die partner pissed off
en b) komt er een keiharde boemerang je kant op. “Nee, en jij
gelooft zeker dat je kleren blijven krimpen door de wasdroger?”
Alarm! Althans, in veel huiskamers. De vetklep in kwestie neemt
zich dan een paar dingen voor. Ding een: minder naar binnen
proppen. Ding twee: meer bewegen. Ding drie: minder eerlijk tegen
de partner :-)
Dat meer bewegen gaat dan gestalte krijgen in de vorm van een
abonnement op de plaatselijke sportschool. Die ontvangt begin
januari al die nieuwe klanten met koffie en gebak en smeert ze
vervolgens een zo lang mogelijk lopend abonnement aan. Niet
omdat die vorm de sportschoolbaas het laagste bedrag per maand
oplevert, maar omdat de sportschoolbaas weet dat van al die
januariklantjes zeker de helft binnen drie maanden nooit meer op
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bezoek komt (en nog wel negen maanden doorbetaalt – zo niet
langer).
Want laten we eerlijk zijn: naar de sportschool is een hel. Je moet er
heen. Je moet je omkleden. Je moet maar net hopen dat de apparaten
die je wilt gebruiken vrij zijn (niet te doen in januari). Je moet naar
kolereherrie luisteren en kijken op een of andere jongerenzender. Je
moet douchen. Je moet je weer aankleden. Je moet weer naar huis.
Allemaal nogal naar en tijdrovend. Maar het allerergste: er zijn
andere mensen. In twee soorten en maten. De eerste soort: mooie
sportschoolmensen. Mensen die zijn zoals jij nooit meer zult
worden. De tweede soort: mensen zoals jij. Mensen bij wie het
verval zich heeft ingezet en die weliswaar van goede wil zijn, maar
die zich realiseren dat ze nooit meer mooie sportschoolmensen
zullen worden. Want er moet ook nog gewerkt worden. En de rest.
Dus dat schiet allemaal lekker op. Not.
Samengevat: de sportschool kost je tijd, geld en zelfvertrouwen.
Maar bewegen is wél goed. Dus je legt 695 euro neer en je koopt de
Concept 2, de beste roeitrainer ter wereld. (Nee, ik word niet
gesponsord, ik heb de mijne volledig betaald, zonder één eurocent
korting – stomkop die ik daar ben!). De Concept 2 is een roeitrainer
die niet al te veel ruimte inneemt, die bijna alle spieren traint en die
ook nog eens je prestaties meet, je hartslag, de hele mikmak. Koop
je die, dan verdien je geld, tijd en zelfvertrouwen. Geld doordat je
niet jarenlang 40 euro per maand aftikt voor dat 'all you can eat'abonnement van de sportschool, tijd doordat je gewoon direct uit
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bed voor je gaat douchen even een halfuurtje aan de
spreekwoordelijke riemen gaat hangen en zelfvertrouwen omdat je
al na een paar weken begint te zien dat het trainen effect heeft. Dat
noemen marketingsukkels een win-win-win-situatie.
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55 Aan de deur (en telefoon) wordt niet gekocht
Wat doe jij als je een nieuw geloof zoekt? Wat doe jij als je een
nieuwe energieleverancier zoekt? Wat doe jij als je nieuwe
kerstkaarten zoekt? Wat doe jij als je een nieuw goed doel zoekt?
Rare vragen? Toch niet. Want er zijn kerken, energieboeren,
kerstkaartenhandelaars en goede doelen die denken dat ze die
spullen bij je thuis moeten brengen. Aan de deur of via de telefoon.
En het zijn er niet weinig ook.
Terwijl de waarheid natuurlijk is dat je, mocht je een nieuw geloof
zoeken, juist op bezoek gaat naar de panden waar die handel te koop
is. Om eens te zien of de trainer/coach je aanspreekt. En zijn
verhaal. Of je ook in zijn elftal wilt spelen. En dat is dan nog iets
met 'gevoel' (anders heette het geen geloof). Bij producten die
concreet zijn, die je vast kunt houden, is het weer vrij normaal dat
je er naar toe rijdt, ze bekijkt, vergelijkt met concurrerende
producten en dan kiest en ze meeneemt of laat bezorgen (of als je
keus bepaald is online gaat shoppen).
Laat de Jehova's Getuigen die altijd net langskomen als er iemand
dood is gegaan in je familie of echtscheiding dreigt lekker
wegblijven met die gereformeerde smoelwerken en dat zalvende
stemgeluid. En laat die verkopers van wegens ontbreken van
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werkende armen met de voet geschilderde kerstkaarten opzouten.
Naar de deur moeten voor handelaars is gewoon zonde van jouw
tijd. Niet meer doen. Nee, nee, nee, nee, nee-sticker op de deur.
Oh ja, de nee-/nee-sticker. Ik mag toch aannemen dat die al lang op
je brievenbus zit. Minimaal eens per week rolt er overal in
Nederland een kilootje folders op de mat/in de brievenbus. En ja,
bijna iedereen gaat er dan toch even snel in zitten bladeren. Met de
focus van een blinde, dus als je na het bladeren vraagt of er nog iets
bijzonders in stond, begint het antwoord altijd met “Eh...” Keihard
verlies van tijd. En van bomen – maar goed, ik ben niet van de
milieumaffia, dus daar gaat het nu niet om.
Voor telefonische verkoop is er (behalve voor bedrijven) ook een
spreekwoordelijke nee-/nee-sticker. Het bel-me-niet-register. Eén
keer je gegevens invullen op www.bel-me-niet.nl en je bent voor
eeuwig (nagenoeg) af van die honden die tijdens het eten altijd
bellen om je 't een of 't ander aan te smeren waar je niet om
gevraagd hebt.
En met die laatste woorden ('waar je niet om gevraagd hebt') zitten
we aan de kern van mijn betoog. Je bent een grote vent (of meid).
Als jij iets nodig hebt, dan ben je mans (of vrouws) genoeg om er
zelf naar op zoek te gaan. Of dat nou een nieuw geloof, een nieuwe
energieboer, een nieuwe set kerstkaarten of een nieuw goed doel is,
als je het heft in eigen hand houdt, zit je helemaal niet te wachten op
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lui die je lastig vallen met hun troep danwel hun geneuzel. Opzouten
dus! Als je iets nodig hebt, bepaal jij het hoe en wat.
Enne... onbeleefdheid bestaat niet als mensen je ongevraagd lastig
vallen met hun handel. Als ze je 'niet geïnteresseerd' niet begrijpen,
mag je gewoon de deur dicht doen of op het knopje met het rode
telefoonhoorntje drukken. Dit is een vrij land.
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56 Schrik niet: de computer kan ook uit
Die Dijkgraaf denkt zeker dat ik achterlijk ben? Of is dat niet de
gedachte die bij je opkwam toen je de titel van dit hoofdstuk las? Je
hebt immers al gelezen dat je je mobiele telefoon af en toe (tot heel
vaak en heel lang) moet uitzetten. En wat is een computer meer,
tegenwoordig, dan een groot uitgevallen mobiele telefoon? Je kunt
er immers precies hetzelfde mee, maar dan met een iets plezieriger
toetsenbord. Dus als je snapt waarom het slim is om dat mobieltje zo
nu en dan (tot dagelijks en dagenlang) uit te knallen, dan snap je ook
dat je hetzelfde met je computer moet doen. Want je bent niet
achterlijk.
En zo is het.
Dat je een desktopcomputer gewoon een behoorlijk deel van de dag
moet uitgooien, dat snap je. Dan kom je ook niet in de verleiding
tóch je mail te checken, tóch even nutteloos te gaan rondsurfen of
tóch even te twitteren alsof je geen echt werk te doen hebt. Evident.
De desktopcomputer kún je ook makkelijk uitzetten, echt of
mentaal. Die is namelijk nogal plaatsgebonden. Verlaat je je
prachtige ergonomisch verantwoorde kantoorstoel, dan verlaat je
automatisch ook je computer. En staat ie – vanuit jouw perceptie –
'uit'. Prima.
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Met de laptop is dat wat moeilijker. Dat ding heeft namelijk een
groot nadeel: je kunt 'm meenemen. Ooit zagen we dat als een
groot voordeel. De telefoon kon nog weinig en de desktop kon niet
mee, dus de komst (en het betaalbaar worden) van de laptop was wat
we 'vooruitgang' noemen (net als later de tablets, al blijven die
wanneer er veel getikt moet worden een toetsenbordprobleem
hebben). Anyway, van die vooruitgang genoten we met volle
teugen, tot we ontdekten dat we een gevangene van de laptop
werden en het ding letterlijk altijd met ons meesleepten en gingen
gebruiken. Geen tijd meer voor andere leuke dingen. Zeker Apple
speelde daar handig op in. Waar Windows-machines nog tijd nodig
hebben om af te sluiten en op te starten, doe je bij de MacBookjes
gewoon de klep open en dicht. Of andersom.
En nu verwacht je waarschijnlijk weer een preekje van me. Over dat
je geen slaaf van je werk moet zijn. Over dat je relatie naar de
knoppen gaat als je altijd maar met die laptop op schoot zit. Over dat
er meer is op de wereld dan die virtuele vriendjes van je. Over... nou
ja, over dat je je tijd niet moet verdoen met de verkeerde dingen.
Mis!
Ik wilde het eens over gezondheid hebben. Die van de man, om
precies te zijn. Want wat schreven de Amerikaanse onderzoekers
Yefim Sheynkin, Michael Jung, Peter Yoo, David Schulsinger en
Eugene Komaroff van het onderzoeksinstituut van de State
University of New York in 2004 in het gezaghebbende blad 'Human
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Reproduction'? Ik citeer: “ Scrotal hyperthermia has been identiﬁed
as a risk factor for male infertility. Laptop computers (LC) have
become part of a contemporary lifestyle and have gained popularity
among the younger population of reproductive age. LC are known to
reach high internal operating temperatures. We evaluated the
thermal effect of LC on the scrotum.
Right and left scrotal temperature (ScT) was measured in 29 healthy
volunteers in two separate 60 min sessions. ScT was recorded from
thermocouples on a digital datalogger every 3 min with the working
LC in a laptop position and in the same sitting position with
approximated thighs without LC. ScT increased signiﬁcantly on the
right and left side in the group with working LC (2.88C and 2.68C,
respectively; P < 0001) and without LC (2.18C, P < 0.0001).
However, ScT elevation with working LC was signiﬁcantly higher
(P < 0.0001).
Conclusions: Working LC in a laptop position causes signiﬁcant
ScT elevation as a result of heat
exposure and posture-related effects. Long-term exposure to LCrelated repetitive transient scrotal hyperthermia is a modern lifestyle
feature that may have a negative impact upon spermatogenesis,
speciﬁcally in teenage boys and young men”.
Ofwel, mannen: te veel je laptop op je lap verziekt je zaad!
Uit dat ding!
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57 Noteer follow-up-momenten
We moeten het even hebben over John van Schagen uit Hensbroek.
Nu denk jij natuurlijk: John van Schagen uit Hensbroek?!? Who the
fuck is John van Schagen uit Hensbroek.
Nou, dat zal ik je uitleggen.
Toen ik hoofdredacteur was van het gratis dagblad Metro, was John
van Schagen een van de (weinige) verslaggevers. En John van
Schagen, die kon iets. Namelijk: openingen van de krant scoren.
Waar veel verslaggevers vóór hem vooral bezig waren met het
beoordelen, doorplaatsen en (op een heel actieve dag) bewerken van
ANP-berichten (hoi, Rovada!), kwam nieuweling John van Schagen
met het ene na het andere eigen nieuwtje (hij durfde trouwens ook te
bellen, tegenwoordig ook een unicum onder journalisten...)
Nu had John van Schagen uit Hensbroek vanwege het feit dat hij uit
Hensbroek kwam best een naar accent (voetballer Ron Vlaar komt
ook uit Hensbroek, nou, dat dus!). Maar dat weerhield me er niet
van regelmatig een babbeltje met John te maken. Omdat hij gewoon
een harstikke aardige en vrolijke gast was, maar ook omdat ik als
hoofdredacteur wel eens wilde weten waarom John van Schagen uit
Hensbroek de ene na de andere primeur uit zijn laptop ramde, terwijl
iemand als – ik noem een volstrekt willekeurige naam – Jürgen
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Latijnhouwers uit Hilversum op een moyenne van nul per jaar zat.
Net zo veel als na zijn laatste werkdag.
Nu is John van Schagen uit Hensbroek – net als ik – niet van de
school 'doe maar heel interessant over wat je kunt, want dan lijkt het
meer dan het is'. Nee, Johan van Schagen uit Hensbroek is meer van
de school 'zo ingewikkeld is het allemaal niet wat ik doen'. Ja,
‘doen’, zo zeggen ze dat in Hensbroek. Waar Rotterdammers achter
werkwoorden in de eerste persoon enkelvoud vaak ten onrechte een
't' zetten, plaatsen Hensbroekers er een 'n' achter.
Nou, wat denk je?
Ben je er klaar voor?
Komt ie!
“Als iemand zegt dat ie over drie maanden iets gaat doen, noteer ik
in mijn agenda op de dag twee weken voor die drie maanden om
zijn dat ik die persoon moet bellen. En vaak kan die persoon me dan
al wat zeggen en heb ik een stukkie.” Aldus John van Schagen uit
Hensbroek. In onze tak van sport, de journalistiek, was die 'truc' van
John van Schagen uit Hensbroek goud waard. Want áls andere
journalisten al iets noteerden of onthielden, dan deden ze dat met
'over drie maanden' in hun gedachten. En wachtten ze rustig af tot
die tijd om was. En dan... verloren ze van John van Schagen uit
Hensbroek.
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De truc werkte overigens ook als John van Schagen uit Hensbroek
gewoon op de datum precies drie maanden na die uitspraak een
kruisje in zijn agenda had gezet met een naam en een
telefoonnummer. En daar kom jij in beeld. De meeste mensen
vergeten namelijk a) te noteren dat er over drie maanden iets is of b)
dat er überhaupt over drie maanden iets is. En dus kunnen ze er geen
goede 'follow-up' aan geven. Het is dus zaak alles waar je later nog
eens iets mee moet doen te noteren. Dan vergeet je het niet én hoef
je geen energie te stoppen in het onthouden op zich.
Rocket science? Verre van. Daarom weet ik ook zeker dat jij het ook
kunt. Net als John van Schagen uit Hensbroek.
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58 Download een powernap-app
Het is algemeen bekend dat de boog niet altijd gespannen kan zijn.
Dan komt er namelijk geen pijl uit. De vraag is dan wat je kunt doen
om te zorgen dat je toch effectief bent. Even weg van je werkplek en
koffie drinken met die fijne collega's? Kan. Even een wandelingetje
over het bedrijvenpark na de lunch? Kan. Even uit het raam staren
en ontdekken dat er buiten wel seizoenen zijn? Kan. Even het
raampje van de auto open om te zorgen dat de koude wind je wakker
houdt? Kan.
Zelf zeg ik: doe een powernap. Ofwel: slaap even.
Dat is niet alleen lekker, maar ook goed voor je. Als je dat niet
gelooft, bedenk dan eens wat er gebeurt als je 's avonds doodmoe
naar bed gaat en je staat 's ochtends naast je bed. Wat dan? Nou, je
bent niet meer doodmoe. Een kort slaapje tussendoor heeft, zo is
wetenschappelijk komen vast te staan en dus is het zo en dus zeg ik
het stellig, veel positieve effecten.
Ten eerste: minder stress. Een korte siësta, zoals in mediterrane
landen, vermindert de stress met meer dan dertig procent. Dat is, in
ons stressvolle bestaan, geen kattenplas. Ten tweede: meer scherpte.
Een powernapje zorgt er voor dat je nadat je was ingekakt weer fris
als een hoentje bent. Ten derde: een 'leeg' geheugen. Alle nieuwe
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informatie die je krijgt, gaat naar de hippocampus. Die raakt, bij
wijze van spreken, vol. En dan houdt de inname op. Na een slaapje
is de boel verwerkt en is er weer ruimte voor nieuwe indrukken. Ten
vierde: een lagere bloeddruk. Zeker na gebeurtenissen die veel druk
veroorzaken zorgt een powernap voor een lagere bloeddruk. Een
feestje voor hart en bloedvaten. Ten vijfde: zin in sex. Echt!
Nu is het in een land als Nederland nog altijd niet heel erg
geaccepteerd dat mensen bijvoorbeeld op de werkvloer even een
kwartiertje gaan liggen pitten (in auto's op de parkeerplaatsen langs
de snelwegen trouwens wel). En toch moet je gewoon maar even
over die schroom heen stappen. Want je bent niet op de wereld om
helemaal in het pulletje van de groep te passen, maar om zelf een
prettig leven te leiden. En een powernap op zijn tijd kan daarbij
helpen. En als je resultaten er door verbeteren, je er na je kwartiertje
tijd mee gaat winnen voor jezelf én je werkgever, dan wennen ze er
wel aan.
De slimste methode: knal een App op je mobiele telefoon. Die kun
je instellen qua tijd en geluiden en zijn in principe ontwikkeld door
organisaties met kennis van zaken. Waardoor zo'n powernap nog
veel meer effect heeft dan een siësta in stilte op eigen initiatief. Plus:
als je een App gebruikt, heb je ook een koptelefoon op of oortjes in
en dan lijkt het voor de lieftallige collega's om je heen alsof je naar
muziek luistert (koptelefoon en oortjes) of zelfs luistert naar iemand
in een ingewikkeld telefoongesprek, dus met je ogen dicht (oortjes).
Dat laatste is overigens alleen als je te laf bent om tijdens een
165

vergadering te zeggen: “Heren, de mazzel, ik ga even een
kwartiertje hetzelfde doen als jullie. Maar dan liggend.”
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59 Koop het handboek voor de hufter
Welke trucjes, methodes, systemen en ezelsbruggetjes je ook
allemaal gebruikt om weer baas te worden over je eigen tijd,
uiteindelijk is er maar één ding dat bepaalt of je echt succesvol kunt
zijn. En dat is: je intentie. Misschien wel: je karakter. Of: je
opvoeding.
De meesten van ons kwamen ter wereld op een plek waar ons
dingen worden geleerd als fatsoen, voorkomendheid, empathie,
medemenselijkheid, opofferingsgezindheid en meer van die
deugden. Gedurende de decennia daarna werden die kwaliteiten er
in alle rust, maar nogal dwangmatig, ingeprent. Niks erg, nuttig, fijn,
handig, helemaal primadeprima enzo. Alleen: er komt een moment
dat niet alleen je ouders, lerares, klasgenootjes, vriendjes en nog een
paar mensen iets van je willen, maar de hele wereld. En dat in een
tijdperk waarin we lijden aan een onbegrensde informatieverslaving
en een aanbod dat daar moeiteloos op is afgestemd. Ofwel: we
hebben het al zo druk met onze eigen sores.
Mensen die een beroep op je doen, doen dat niet om je te pesten.
Helaas, zeg ik er bij. Deden ze dat wel, dan zou je namelijk veel
gemakkelijker de spreekwoordelijke middelvinger opsteken en
mededelen dat je daar je dure tijd niet aan gaat besteden. Nee, het
zijn vaak de aardigste lui die dingen van je willen. Vaak begint het
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met de vraag: “Kun jij misschien éven...?” Even twee dingen. Ten
eerste: éven bestaat niet. Dingen die éven duren, zeker als ze niet tot
je dagelijkse activiteiten horen, kosten altijd veel meer tijd dan je
van tevoren denkt. Jóuw tijd. Ten tweede: vele éven's maken een
heleboel tijd.
Het probleem is: je zei nooit 'nee' en je hebt moeite om vanaf nu wel
'nee' te gaan zeggen, omdat je nu eenmaal de beroerdste niet wilt
zijn en de mensen die altijd een beroep op je deden hebt verwend.
Ze krijgen geen vinger, ze zijn gewend je hele hand toch al te
krijgen. En weet je: als dan een ander die altijd 'nee' zei bij wijze
van hoge uitzondering ook eens een keer over zijn hart strijkt, dan
staan de mensen voor wie hij het deed te juichen alsof zojuist
Gaston van de Postcodeloterij enveloppen met minimaal twee ton de
neus is wezen uitdelen. Kortom: ze nemen jou 'for granted' en
prijzen iemand die nog geen vijf procent doet van wat jij al die jaren
deed de hemel in. Klopt hè?
En ondanks die wetenschap, die bekend staat als de Wet van de
Ondankbare Honden, voel je je nog altijd bezwaard om voortaan
gewoon keihard 'nee' te zeggen. Het zit niet in je. Zo ben je niet
opgevoed. Je kunt het niet. Je durft het niet. Nou, je gaat het maar
doen. Je zult wel moeten. Maar ik laat je niet met lege handen het
slagveld op gaan. Ik verstrek je een alibi. Want iemand als jij, met
jouw ruggengraat, heeft dat nodig.
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Je krijgt een bijbel. Beter gezegd: je noemt het vanaf nu je bijbel.
Want hoe werkt het met de echte? Daarmee kun je elke discussie
dood slaan. Als jij zegt dat de aarde rond is, dan is er altijd wel een
bezitter van die echte bijbel die beweert dat je dat toch echt verkeerd
ziet, want in zijn Heilige Schrift... bladiebladiebla. Platgeluld ben je.
Om over het boek van andere gezindten maar niet te spreken. Nou,
jij krijgt van mij je eigen bijbel, eentje die – in tegenstelling tot die
echte bijbel – geen tijd gaat kosten, maar opleveren.
Dat je die bijbel krijgt is trouwens ook niet helemaal waar. Je koopt
'm. En nu moet je even goed opletten, zodat je wel de goede koopt.
Ben je een man, dan ga je naar www.brambbot.nl/winkel en dan
zoek je op 'Handboek voor de Hufter'. En ben je een vrouw, dan ga
je ook naar www.brambbot.nl/winkel en dan zoek je op 'Handboek
voor de Bitch'. Die twee boekjes zorgen er voor dat je de komende
decennia zeeën van tijd gaat overhouden. Niet omdat je echt een
'hufter' of een 'bitch' wordt. Wel omdat je geleerd wordt voor jezelf
te kiezen.
De auteur van die beide boekjes is trouwens een aardige gast.
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60 Gooi je mailbox ongelezen leeg – nú!
Dat hele idee om je mail beter te beheren, iets met systemen en zo,
werkt dat een beetje? Dat je zegt: ik weet precies waar ik alles kan
vinden, het is lekker overzichtelijk, het is lekker weinig, ik ben
helemaal de baas in mijn eigen mailbox?
Haha, ik zit maar een beetje te zieken. Sorry. Ik weet ook wel dat
het in jouw mailbox uiteindelijk zelfs na een grote reorganisatie en
een grote schoonmaak in no-time weer een onoverzichtelijke bende
is geworden. Waarin je door de bomen het bos niet meer ziet. Toch?
Nou, gaan we oplossen! Binnen de minuut.
Kijk, ergens in je loopbaan of je gewone leven ben je vast eens
tegen een verkeerde opgelopen. Waarbij dan een conflict ontstond
en je achteraf dacht: “Als ik die en die dingen nog had gehad, dan
had ik bewijs gehad en dan was niet ik, maar die ander de lul.”
Helaas, je moest leren van je fouten. Maar sindsdien heb je dus in je
mailbox (en doorgestuurd naar je privé-mail) altijd één mapje
waarin 'bewijsmateriaal' zit voor gevallen waarin het oorlog is en de
enige vraag is: jij eruit of die ander eruit. Dát mapje, dat heilige
mapje, doe je niks mee.
De rest van de mail selecteer je en flikker je in één keer in de
prullenbak. En de prullenbak gooi je leeg.
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Klaar!
Nooit meer lezen in ouwe meuk. Nooit meer zoeken.
Lekker gevoel?
Ik snap echt wel dat je volledig ontregeld bent. Dat je denkt dat nu
de bodem onder je bestaan is weggerukt. Sterker: dat je zelf je
officier, rechter en beul in één bent. Wat is een man, of een vrouw,
met een lege mailbox? Welke waarde heeft je leven nog? Wat doet
het er allemaal nog toe? Waar koop je de Pil van Drion?
De waarheid is: het overkomt wereldwijd duizenden mensen per dag
dat ze al hun mail kwijt zijn. Door een computercrash. Door een
blunder. Door een gebrekkige back-updiscipline (dat vooral). Door
een onmiddellijke beëindiging van de samenwerking in goed
onderling overleg. Door diefstal van de laptop. Door... weetikveel.
Wat ik wel weet: na de aanvankelijke schrik/boosheid/tranen komt
er altijd een moment van bezinning. Waarop de duizenden
wereldburgers die eerst nog dachten dat hun hele leven geen zin
meer had zonder die over-, over-, overvolle mailbox zich
realiseerden: hé, de wereld is helemaal niet vergaan. En: hé, ik begin
gewoon weer opnieuw. En: hé, wat ik echt nog nodig heb, vraag ik
aan een ander, want het voordeel van mail is dat het altijd van
iemand kwam (die het nog wel heeft) of naar iemand ging (die het
nog wel heeft).
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En ja, ik weet het. Liefst zou je even rustig door al je mailboxen
lopen om die paar dingen die je echt, echt, echt niet kwijt wilt te
bewaren. Ik snap het. Maar we gaan het niet doen. Het kost zeeën
van tijd. En die ging je winnen, niet verdoen. Dus.
Ctrl-A, delete. Nú.
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61 Outsource alles wat je kunt outsourcen
Als je een hekel hebt aan het strijken van overhemden en iemand
anders is bereid het voor 15 euro per uur voor je te doen en je hebt
dat geld, wat doe je dan? Dan besteed je die handel uit. Outsource je
die handel, moet je geloof ik tegenwoordig zeggen.
En zo zit het met het huishouden in het algemeen ook. En met het
wassen van de auto's. En met veel meer dingen die nu eenmaal
moeten gebeuren, maar die anderen voor je willen doen voor een
bedrag dat het je waard is, omdat je bijvoorbeeld leukere hobby's
weet. Logisch toch? Dat de economie draaiend wordt gehouden door
dit soort activiteiten, heb je ergens op de middelbare school al
geleerd, dus we spreken hier van een typische win-winsituatie. Jij
gaat er op vooruit qua vrije tijd, je 'medewerkers' qua euro's.
En dan zijn dat nog 'outsource'-activiteiten waarover op enig
moment is nagedacht. Dat de gemiddelde mens het maken van melk
uitbesteedt is sinds de industriële revolutie helemaal geen onderwerp
van gesprek meer. Of het maken van auto's. Of computers. De reden
waarom we dat volkomen vanzelfsprekend vinden is simpel:
anderen kunnen het beter. En daardoor goedkoper. Ga alle
onderdelen van je Opel Astra maar eens los kopen bij de Opelfabriek en de leveranciers van de Opel-fabriek en knutsel er dan een
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mooie Opel Astra van in elkaar. Veel tijdrovender dan ophalen bij
de dealer en veel duurder bovendien, want je profiteert niet van
schaalvoordelen, wat Opel wel doet.
En dan ben je bijvoorbeeld eigen baas en dan download je een
programma en dan ga je je briefpapier zitten ontwerpen. Of dan ga
je met een programmaatje je eigen boekhouding zitten doen. Of dan
ga je je nieuwe kantoor helemaal zelf staan strippen en weer
opbouwen. Of dan ga je die dag die je aan acquisitie moest besteden
je huis poetsen en de ramen lappen. Of... Enfin, iedereen natuurlijk
zijn eigen pleziertjes. De vraag bij al die activiteiten is echter of jij
het beter én goedkoper kunt dan een ander. Is het antwoord op die
vraag (met in het achterhoofd: schoenmaker blijf bij je leest) 'nee' en
heb je de centen, besteed het dan uit. Dat spaart je heel veel tijd uit.
Deskundigen doen het sneller, mooier, beter en uiteindelijk
goedkoper. Goedkoper is een relatief begrip. Als jij per uur 80 euro
kunt declareren, is iedereen die minder dan 80 euro per uur kost
goedkoper. Maar als jij er twee keer zo lang over doet, dan is
iedereen die minder dan 160 euro per uur goedkoper. Snap je?
En dan ga jij natuurlijk zeggen: ja, maar, die uren heb ik toch niks te
doen! Dus dan levert het me geen geld op als ik klussen uitbesteed
aan iemand die minder per uur factureert dan ik. Ja, dat is zo. Dus
dan zorg je dat je die uren gaat vullen met dingen waar je wel goed
in bent (betaald) óf je gaat die uren vullen met dingen die je wel
leuk vindt (desnoods onbetaald, als het iets met vrije tijd is). Bottom
line: wie het zich kan veroorloven, koopt tijd voor zichzelf door
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werk te outsourcen. Wees daar niet te krenterig in, want in je laatste
pak zitten geen zakken om het bij leven verzamelde geld in mee te
nemen. Althans: je kunt er onder de grond of in de oven zo weinig
mee...
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62 Wat zijn de leuke en niet leuke dingen in je
leven?
Zo, we naderen het eind. Een goed moment om stil te staan bij de
belangrijkste vraag: wat ga je doen met de rest van je tijd van leven?
Je weet niet of het nog een dag is, nog een jaar, nog een decennium
of nog meer dan een halve eeuw. Het nadeel daarvan: je kunt het
ook niet plannen. En dan bedoel ik niet alleen qua activiteiten, maar
ook qua geld. Als je morgen dood bent, kun je in feite vandaag al je
geld uitgeven. En nog meer ook, met je creditcards. Maar het 'leef
toch je leven als je allerlaatste uur' van de eerder opgevoerde Ajaxsmurf Youp van 't Hek gaat niet op. Wat nu?
Nou, dit boek gaat over time management en timemanagementgoeroes lopen binnen op lijstjes. Dus weet je wat we
gaan doen? We gaan eens een lijstje maken! Een lijstje met twee
kolommen. Kolom 1: leuke dingen die je wilt gaan doen met en
tijdens de rest van je leven. Kolom 2: niet leuke dingen die je moet
gaan doen met en tijdens de rest van je leven. Succes!
Klaar?
Mooi. Dan gaan we eerst kolom 2 aanpakken. De kolom met de
activiteiten die je (volgens jou) met en tijdens de rest van je leven
moet doen, maar die je niet leuk vindt. Omdat de medische stand
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nog niet zo ver is dat 'dood gaan', 'sterven', 'overlijden' of hoe je je
allerlaatste bewuste activiteit op aarde ook genoemd hebt te
vermijden is, laat je die staan. Helaas. De rest? De rest gaan we
aanpakken volgens de viertrapsraket die eerder voorbij kwam:
automatiseren, delegeren, elimineren en negeren. Dat kun je
inmiddels.
Maar eerst voegen we er een andere optie aan toe: veranderen. De
kans is bijvoorbeeld groot dat in kolom 2 'werken' staat. Werken is
dan een synoniem voor 'geld verdienen, want dat heb ik nodig om de
hypotheek te kunnen betalen'. Automatiseren kan soms, delegeren
als je ondernemer wordt, elimineren en negeren niet. Maar wat veel
wijzer is: van dat niet leuke werken ‘leuk werken’ maken. Ofwel:
een andere baan zoeken. As simple as that. En ja, dit geldt voor de
hele lijst. Probeer van iets niet leuks eerst iets leuks te maken voor je
het op een andere manier van de lijst probeert te jagen. Het
uiteindelijke doel: een zo kort mogelijke kolom 2, dat is helder.
Dan gaan we naar kolom 1, de lijst van leuke dingen. Wat je daar
mee moet doen is al even helder. Zoveel mogelijk van je tijd aan
besteden. Niet minder, maar meer. En wat merk je dan? Dat dat niet
helemaal lukt, omdat je tijd simpelweg per dag, week, maand of jaar
beperkt is. En dat kan frustreren. Wat je dan zou kunnen overwegen:
je kolom 1 splitsen in twee of drie nieuwe kolommen. En je snapt 'm
al: kolom 1a bevat dan héél, héél leuke dingen, kolom 1b héél leuke
dingen en kolom 1c gewoon leuke dingen. De truc: zoveel mogelijk
tijd besteden aan de activiteiten in kolom 1a. En ja, dat kan dus ook
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'werk' zijn, dat bepaal je helemaal zelf. Of sex. Of reizen. Of strijken
(als er een steekje aan je los is).

178

63 En als dat allemaal niet werkt: word
kluizenaar...
Allemaal leuk en aardig, die hoofdstukken die je hiervoor hebt
gelezen. Maar toch loopt zelfs de allergrootste baas over zijn eigen
tijd wel eens vast. Te veel werk aangenomen bijvoorbeeld. Of
omstandigheden in de privésfeer die niet te voorzien waren en een
daardoor ontstaan stuwmeer van werkzaamheden. Of een verslaving
aan een social media-speeltje als Twitter die de overige to do's naar
de achtergrond hebben verdreven. Nou, van die dingen dus.
Dan staat je maar één ding te doen: keihard ingrijpen!
Je móet even kluizenaar worden.
Zelf bracht ik eens in het vroege voorjaar een week door in een
prima hotel op het bloedsaaie Canarische eiland Lanzarote om de
deadline van een boekje (Nooit meer loonslaaf) te halen. Simpelweg
weigeren buiten ontbijt, lunch en diner contact te hebben met andere
mensen en jezelf een deadline stellen. Pas als ik 3.000 woorden
getikt had, mocht ik van mezelf naar het zwembad. En 's avonds
moesten er nog 2.000 af, voor ik naar de disco ging (oh jee, er is
vast wel iemand die dit laatste serieus neemt, ik bedoelde natuurlijk:
naar bed).
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En datzelfde jaar, in het najaar, vond ik een plek waar het nog beter
kluizenaar spelen was: Tenuta della Ripalte. Op Elba. En niet
zomaar op Elba, op een uithoek van Elba, dertig autominuten over
een rotspad verwijderd van het eerste dorpje. Dáár was ik voor het
eerst in mijn leven al halverwege de week klaar met het boek dat af
moest. De reden, naast het feit dat het nogal heel, heel, heel erg
afgelegen lag: geen mobiel bereik, geen internet en geen leuke
mensen in de buurt. In die totale onbereikbaar- en eenzaamheid tikt
zelfs iemand zonder enige talent voor schrijven een paar duizend
woorden per dag. En ook daar beloonde ik mezelf; het grootste
strand van het resort had wél Wifi. (Dat ik in 2012 een hele maand
op Aruba zit omdat er inderdaad zo'n stuwmeer aan werk was
ontstaan, hou ik maar even voor me. Anders denk je dat ik
permanent vakantie vier – en niets is minder waar).
Ja, ik snap dat niet iedereen het kan of wil regelen, die weken of
langer van zelfverkozen eenzaamheid. Maar kluizenaar kun je overal
zijn. Het gaat erom dat je je afzondert van alles en iedereen om even
gas te geven op de dingen die gedaan moeten worden. De focus op
dat en niets anders. Waarbij míjn beloning dan altijd bestaat uit zon,
zee of zwembad. Maar als die niet voorhanden zijn, zoals in
Nederland helaas nogal vaak het geval is, is een biertje of een
wijntje ook prima. Of een bioscoopbezoek. Iets.
Tijdens zo'n kluizenaarsperiode komt al het goede op het gebied van
time management zoals je tot nu toe gelezen hebt bij elkaar. Er zit
maar één nadeel aan: je bent alleen. En je moet jezelf ook qua
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telefoon en social media afsluiten van contact met de buitenwereld.
Met je geliefde(n). Daar moet je tegen kunnen. Dat kan niet
iedereen. En als je dat niet kunt, is langdurig kluizenaar zijn geen
optie. Want dan ga je in je hoofd medelijden met jezelf krijgen en is
de focus weg van waar ie moet zijn: de things to do. Mijn ervaring:
niemand vindt het aan de andere kant erg dat die stresskip een tijdje
weg is. En kom je terug, dan zijn ze opeens weer wel blij met je.
Dus niet emmeren. Niet zeuren. Niet mekkeren. Boek die hut!
Als het als kluizenaar niet lukt, lukt het nergens.
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Nawoord
En? Spijt dat je na de verkorte cursus bent doorgegaan met lezen?
Of zeg je: nou, ik het er toch wel wat aan gehad? Ik hoop natuurlijk
het laatste. Want anders heb ik die bijna 35.000 woorden voor de kat
z'n jeweetwel zitten tikken. Beetje zonde van mijn eh... tijd.
Toch is de verkorte cursus die je in het eerste hoofdstuk kreeg wel
de basis als je weer de baas wilt worden over je eigen tijd. Want hoe
goed je alles ook organiseert, plant, bedenkt, uitvoert en regelt, we
leven in een tijdperk waarin alles en iedereen meer, meer, meer en
meer van je vraagt. En we worden allemaal gemiddeld weliswaar
een stukkie ouder dan pakweg 50 jaar geleden (van ruim 73 naar
ruim 80 jaar), maar onze tijd was, is en blijft niet onbeperkt
beschikbaar. En wat we achter de rug hadden, krijgen we inderdaad
nooit meer terug. Je zult dus meer moeten doen dan goed
organiseren, plannen, bedenken, uitvoeren en regelen. Je moet je
eigen instelling veranderen. Van het 'ja' dat je moeder je vroeger
leerde, moet je om echt weer in charge te komen 'nee' maken.
Even oefenen nog maar, op de valreep? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee.
Nee. Nee. Zie je dat het niet zo'n moeilijk woord is? Het is moeilijk
in je beleving omdat het tegen je natuur indruist. En omdat mensen
gewend zijn schaamteloos misbruik te maken van je tijd en een 'nee'
van jou ze aan het schrikken brengt. Ongeloof oplevert.
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En toch: jíj moet veranderen. Jíj moet van een ja-zegger een
neezegger worden – dat is in de basis het hele verhaal.
Anyway: ik wens je succes. Succes op je werk. Succes in je
privéleven.
En wat mezelf betreft: ik heb mezelf de voorgaande pagina's ook
weer met de neus op de feiten gedrukt. Ik wist en weet het allemaal
wel, maar het is een veld vol valkuilen, dat gewoeker met tijd. Maar
nu ik het eindelijk eens heb opgeschreven, realiseer ik me eens te
meer dat ik zelf nog altijd fouten maak en me laat leven en tijd
verdoe met nutteloze zaken.
Zo, dan ga ik nu weer naar Malmok Beach. Even kijken of ik nog
een schildpad zie zwemmen in de Caribische Zee.

183

184

185

