
WIE DURFT 

KAN KIEZEN 

Het inzicht dat dromen  

in kansen verandert 

 

 

©2016 Manon Brinkman  /  Exclusieve voorpublicatie bij het boek:  

Wie durft kan kiezen; 6 inzichten die dromen in kansen veranderen   



2 
 

 www.maakmeermogelijk.nl  ©2016Manon Brinkman 

Inhoud 
 

Inleiding           3 

Maak Meer Mogelijk!        6 

Apen, beren en nepleeuwen (en spinnen)    8 

Goed is goed genoeg, maar…      12 

No more excuses        18 

Gewoontedieren en automatische piloten    19 

Waarom Lef nóg beter is dan tijd en geld   22 

En als je nou niet durft?      26 

Plan A, Plan B en Plan C      27 

Lef kun je leren        30 

Jouw nieuwe kansen       31 

Bronvermelding illustratie      33 

 

 

 

  

http://www.maakmeermogelijk.nl/


3 
 

 www.maakmeermogelijk.nl  ©2016Manon Brinkman 

INLEIDING 
 
Dit is een eerlijk verhaal over lef. Lef vereist inspanning, maar als je 
daartoe bereid bent, gaat er een wereld aan mogelijkheden voor je open. 
Met een beetje lef, bereik je grote resultaten. Tenminste: als je weet wat 
je wilt.  
 

Weet je dat iedereen, jij ook, precies weet wat hij of zij werkelijk wil? Let 

op het woordje ‘werkelijk’. Realiseer je dat dit over iets bijzonders gaat.  

 

Ik maak je niet wijs dat succes en geluk vanzelf naar je toe komen en ook 

niet ‘dat alles mogelijk is’. Wel beweer ik dat er vrijwel altijd méér 

mogelijk is dan je vermoedt.  

 

(Even een geheimpje: succes en geluk komen eigenlijk wél vanzelf naar 

je toe, maar: ze zijn vermomd als kansen. Die kansen moet je leren 

herkennen. Het zijn meestal geen hapklare brokken. Je moet er eerst 

wat van maken. Met de nodige inspanning, discipline en andere zaken 

die niet vanzelf gaan. Daar is lef voor nodig. Zo werkt het. Maar: dan 

heb je ook wat.)   

 

Deze exclusieve voorpublicatie bij mijn boek (verwacht eind 2016) Wie 

durft kan kiezen; zes inzichten die dromen in kansen veranderen, laat je 

zien wat ervoor nodig is om de wensen áchter je wensen werkelijkheid te 

laten worden. De dromen waar je nu misschien nog moeilijk bij kunt, 

waarvan je je niet volledig bewust bent, maar die ergens in jou bestaan. 

De verlangens die stilletjes knagen, in de hoop dat jij ze eens zult 

opmerken.   

Als deze voorpublicatie verschijnt, ben ik tweeënveertig en heb ik 

gewerkt als verpleegkundige, management assistent, personeelsadviseur, 
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beleidsadviseur, loopbaanadviseur, mobiliteitsadviseur, trainer en coach. 

Ik heb diverse opleidingen afgerond. Ik heb heel veel mensen ontmoet en 

begeleid in uiteenlopende situaties. Maar waar ik me ook bevond: altijd 

waren er mensen die me vertelden waarom ze iets wat ze dolgraag 

wilden, niet konden doen. Of ze probeerden mij ervan te overtuigen dat 

ze iets waar ze al jaren naar verlangden nooit konden krijgen. Er waren 

mensen met verhalen over hoe zwaar hun leven voelde. Mensen die daar 

energieloos aan toevoegden dat ze geen idee hadden wat ze dan wel 

moesten doen. Mensen, kortom, die geen mogelijkheden zagen en die op 

de een of andere manier ‘vast’ zaten. In hun werk, privé of – vaak gaan ze 

samen – in werk én privé.  

 

Het gekke was: ik bespeurde altijd mogelijkheden in die mensen. Vaak 

lukte het me om wat ik zag op zo’n manier terug te spiegelen dat ze het 

zelf ook gingen zien en er iets mee durfden te doen. Daarom heb ik daar 

uiteindelijk mijn vak van gemaakt, want: ik gun het iedereen om in zijn of 

haar leven te ontdekken wat wél kan en wat wél werkt. Om te doen waar 

je wél gelukkig van wordt en waar je wél energie van krijgt. Om te denken 

in mogelijkheden. Ik geloof er heilig in dat vrijwel iedereen, soms met 

enige hulp en support, daartoe in staat is.  

 

Misschien denk je nu dat ik makkelijk praten heb, omdat je de indruk 

krijgt dat ik een chronisch positief mens ben en dat er continu liters lef 

en energie door mijn lijf borrelen. Dat ik moeiteloos elke kans die op 

mijn pad komt herken, grijp en omzet in een mogelijkheid. Laat ik je 

daarom mijn verhaal vertellen. Ik heb een neiging tot depressie en ik ken 

de nodige irrationele angsten. In de loop der jaren, heb ik met vallen en 

opstaan geleerd hoe ik het roer van mijn leven stevig in handen kan 

houden, maar dat vergt nog elke dag… lef. En discipline. Dus ja: ik 
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herken en pak kansen inmiddels wel, maar daar moet ik iets voor doen. 

Dat ‘doen’ zit dan vooral in het onderhouden van een soort grondhouding 

waarin ik ervoor zorg dat ik me goed genoeg blijf voelen om open te 

blijven staan voor kansen die op mijn pad komen. Dat is de basis. Ik denk 

dat die eigenlijk voor iedereen geldt. Je hebt een soort grondhouding 

nodig van waaruit je kansen kunt toelaten. Het verschil is, denk ik, dat 

die basis voor de een wat makkelijker te handhaven of wat 

vanzelfsprekender is dan voor de ander. Geen probleem: als je maar weet 

hoe het bij jou werkt en daar de juiste actie op onderneemt.  

 

Ik weet dus dat er veel meer mogelijk is dan je op bepaalde momenten in 

je leven zou kunnen denken. Dat kan gaan over kleine veranderingen, 

over iets grotere wijzigingen, maar ook over die Bijzonder Grote Dromen 

die werkelijkheid worden. Het maakt niet uit wat het voor jou is: elke 

beweging die je maakt in je ontwikkeling, heeft waarde. Voor jou, maar 

ook voor de anderen die je daarmee inspireert en raakt.  

 

Zelf aan het roer blijven staan. Je koers vasthouden, al is de zee soms 

woest en zijn de golven hoog. Dat is waar het bij lef om draait. Daarom 

heb ik dit boek geschreven. Omdat ik hoop op deze manier zoveel 

mogelijk mensen te kunnen prikkelen met een vonkje inspiratie. 

 

Omdat ik weet dat vonkjes tot vuur in 

staat zijn, wens ik je veel lef in je leven. 

 

Manon Brinkman 
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Maak Meer Mogelijk!  

 

Je hebt meer mogelijkheden dan je voor mogelijk houdt. Stel je eens voor 

dat je ze leert kennen én gebruiken. Niet alleen die dingen waaraan je al 

jaren gewend bent, maar je verborgen potentieel. Dan kun je veel meer. 

Je hebt dan simpelweg meer keuze. Daar wordt je leven een stuk leuker 

van. Hoe werkt dat dan precies?  

 

Je zou kunnen denken dat het als volgt werkt:  

 

 Als je weet waartoe je werkelijk in staat bent, heb 

je meer keuze. 

 

 Als je meer keuze hebt, kun je betere keuzes 

maken.  

 

 Als je betere keuzes maakt, heb je meer kansen.  

 

 Als je meer kansen hebt, herken je de juiste 

kansen. 

 

  Als je de juiste kansen herkent, pak je de juiste 

kansen.  

 

 Als je de juiste kansen pakt, word je een 

gelukkiger mens.  
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Maar… zo werkt het niet helemaal. Een belangrijke factor ontbreekt nog:  

 

 

 

 

 

 

Dus werkt het als volgt: 

 Als je weet waartoe je werkelijk in staat bent, heb 

je ALS JE VOLDOENDE LEF HEBT meer keuze. 

 

 Als je meer keuze hebt, kun je ALS JE 

VOLDOENDE LEF HEBT betere keuzes maken.  

 

 Als je betere keuzes maakt, heb je ALS JE 

VOLDOENDE LEF HEBT meer kansen.  

 

 Als je meer kansen hebt, herken je ALS JE 

VOLDOENDE LEF HEBT de juiste kansen. 

 

  Als je de juiste kansen herkent, pak je ALS JE 

VOLDOENDE LEF HEBT de juiste kansen.  

 

 Als je de juiste kansen pakt, word je, ALS JE 

VOLDOENDE LEF HEBT, een gelukkiger mens.  
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Ho, wacht even, nu lijkt het net alsof je het altijd helemaal zelf 

in de hand hebt, dat je een gelukkiger mens wordt. Als je maar 

genoeg lef hebt, komt alles goed. Jaja, was het maar zo 

eenvoudig. Zo werkt dat toch niet?  

 

Inderdaad, zo werkt het niet helemaal.  

 

Er komt absoluut nog meer bij kijken, namelijk:  

 

 (Zelf)kennis. 

 Tijd en Geld.  

 Energie en Vitaliteit (geestelijk en lichamelijk). 

 Dromen en Fantasie. 

 Contacten/verbindingen met andere mensen. 

 

Al die factoren spelen een rol bij het leven van een gelukkig leven, maar: 

alleen met LEF haal je er optimaal profijt uit.  

Heb jij voldoende LEF? Of kun je wel een extra portie gebruiken? Zorg 

dat je het krijgt en er gaat een wereld voor je open.  

 

Apen, beren en nepleeuwen (en spinnen) 

 

Waar denk jij eigenlijk aan als ik ‘lef’ zeg?  

 Zie je een achtbaan voor je, zoals de Goliath of de Python? Waarin 

je minstens twee keer over de kop moet? 

 Denk je aan het oppakken en buiten de deur zetten van een spin 

formaatje XL?  
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 Hoor je jezelf in gedachten tegen je baas zeggen wat je er écht van 

vindt? Terwijl je een jaarcontract hebt. Of in je proeftijd.  

 Zie je jezelf op een dansvloer, of achter een microfoon, of op een 

dansvloer mét een microfoon?  

 Zie je jezelf je baan opzeggen, voor jezelf beginnen, iets nieuws 

starten?  

 Een presentatie geven aan een paar of heel veel mensen? Aan hele 

enge mensen.  

 Denk je aan iets doen waardoor mensen je misschien niet meer zo 

aardig vinden?  

 Voor jezelf opkomen?  

 Grenzen stellen?  

 Eindelijk je huisarts, tandarts, psycholoog of coach bellen om iets 

te doen aan waar je mee zit?  

 Je vriend of vriendin vertellen dat je het in het vervolg anders wilt? 

 Je ideeën uitspreken?  

 Niet buigen voor terrorisme? 

 Drie nieuwe recepten van Jamie Oliver uitproberen terwijl je 

kersverse date bij je komt eten?  

 Je inschrijven op een datingsite?  

 Door een rood stoplicht rijden?  

 Uit de kast komen?  

 Een vakantie boeken zonder annuleringsverzekering? Überhaupt 

een vakantie boeken?  

Wat jij doodeng vindt, vind ik misschien peanuts en waar jij jouw hand 

niet voor omdraait, daar lig ik wellicht nachten van wakker.  
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Lef is heel persoonlijk 

 

Het zou oneerlijk zijn als ik over jou zou oordelen op grond van de 

hoeveelheid durf die jij in mijn optiek laat zien. Of als we onszelf met 

elkaar zouden vergelijken. Iets wat ik als een risico ervaar, vind jij 

misschien heel veilig en overzichtelijk en andersom. Lef is dus heel 

persoonlijk.  

 

Maar wat is lef echt?  

 

Om die spin er maar weer even bij te halen: ik ben bang voor spinnen, 

zelfs als er een dun kleintje boven mijn bed hangt, ren ik richting 

logeerkamer. Mijn vriend is totaal niet bang voor spinnen. Als ik inadem 

voor de eerste gil, raapt hij het beestje al met zijn blote handen op en zet 

hem diervriendelijk op het balkon (waar ik dan een dag niet op durf). Is 

dat lef? Nee, sorry vriend, dat is attent.  

 

Wat is lef dan wel? Als mijn vriend zelf net zo bang zou zijn voor spinnen 

als ik en hij zou mij dan verlossen van die spin, dwars door zijn eigen 

angst heen. Dat is lef. Het zou zelfs een hoger lefgehalte hebben als hij de 

spin ook dan niet zou doodmeppen, maar – trouw blijvend aan zijn 

normen en waarden – met een glas zou vangen en buiten zetten. Het zou 

ook van lef getuigen als hij tegen mij zou zeggen dat ik me maar eens over 

die angst heen moest zetten.  

 

Lef is iets doen wat je eigenlijk eng, spannend, ingewikkeld, of riskant 

vindt. Angst of weerstand voelen maar dwars daar doorheen toch in actie 

komen. Is dat roekeloos? Gevaarlijk? Levensbedreigend? Nee, als je er 

goed mee omgaat niet.  
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Stel dat die spin uit het vorige voorbeeld niet een gewone huis-tuin-en-

keuken-spin was, maar zo’n giftige variant die met een tros bananen was 

meegelift. Zo’n achtpotige die zowat tot je knieën reikt. Zie je het voor je? 

Ik wel. In dat geval draait het erom dat je je angst herkent als functioneel, 

omdat je de spin herkent als werkelijk gevaar. Dan bel je de politie of de 

brandweer of de dierenambulance. Of alles tegelijk. (note to self: geen 

bananen kopen) 

 

Vermijdingsgedrag  

 

Irrationele angst is: elke spin aanzien voor een dodelijk exemplaar ofwel: 

situaties die in feite niet gevaarlijk zijn, labelen als riskant en ze uit de 

weg gaan. Vermijdingsgedrag.  

 

Zo hebben we allemaal onze eigen ‘spinnen’. Onze apen en beren en 

leeuwen op de weg. Nepleeuwen dus. Het zijn de bezwaren die we 

innerlijk hebben tegen het aangaan van ‘iets’, wat dan ook. Dat kan van 

alles zijn, maar meestal gaat het vooral om: 

 

 

 

 

 

Verandering vergt lef  

 

Voor verandering heb je lef nodig. Voor sommige veranderingen is een 

klein beetje moed genoeg, maar er zijn er die een enorme dosis vereisen. 
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Wat voor de één een piepklein ingreepje is, is voor de ander vergelijkbaar 

met de eerste maanlanding. Minstens. 

 

Hoe dan ook: zonder lef doe je jezelf tekort. Gaan kansen aan je voorbij.  

 

Wat gebeurt er als je geen lef hebt, als je blijft vermijden? Dan blijft alles 

zoals het is.  

 

Goed is goed genoeg, maar… 

 

Waarom moeten we dat willen? Verandering. Waarom kan het niet 

gewoon zo blijven als het is? Het gaat toch goed zoals het gaat? Is goed 

niet goed genoeg?  

 

Als iemand je probeert wijs te maken dat je honderd procent van je tijd 

honderd procent tevreden of gelukkig kunt zijn, dan zou ik daar een 

flinke korrel zout bij nemen. Of een kilo. We weten allemaal dat het leven 

vol ups-and-downs zit. Toch? 

 

Hoe is dat voor jou? Ben jij: 

 

Optie 1 

 Meestal (zo’n 70/80 procent van je tijd) oprecht tevreden en 

gelukkig met je leven (werk en privé).  

 Iemand die zelden klaagt (ook niet stilletjes in je eigen hoofd).  

 Iemand die iets bijdraagt aan de context waarin hij/zij iets doet 

(werk en privé).  
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 Ervan overtuigd dat je het op deze manier prima tot aan je 

pensioen kunt volhouden en daarna en dat het dan leuk genoeg 

blijft.  

 Ervan overtuigd dat je op deze manier prettig oud kunt worden. 

 Iemand die zich regelmatig positief uitgedaagd, verrast en 

geïnspireerd voelt.  

 

Of ben jij:  

 

Optie 2 

 Regelmatig (70/80 procent van je tijd) ontevreden over je leven 

(werk en privé).   

 Iemand die vaak klaagt (hardop of stilletjes in je eigen hoofd). 

 Iemand die niet (meer) zoveel bijdraagt aan de context waarin 

hij/zij iets doet (werk en privé). 

 Zorgelijk over je toekomst.  

 Iemand die het gevoel heeft dat het anders zou moeten, maar die 

geen idee heeft hoe. 

 Iemand die het gevoel heeft ‘vast te zitten’. 

 Iemand die denkt dat ‘er toch geen mogelijkheden zijn’, zeker nu 

niet, omdat het crisis is.  

 Iemand die het leven als sleur ervaart. 

 

Het is tijd voor verandering 

 

Als je vooral op de punten bij optie 2 ‘ja’ hebt geantwoord, dan is ‘goed’ 

niet (meer) ‘goed genoeg’. Dan is het tijd voor verandering. Tijd voor een 
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nieuwe ‘staat van goed’ die weer een tijdje ‘goed genoeg’ is totdat het tijd 

is voor de volgende verandering.  

 

Maar welke verandering?  

 

Er is niemand die jou kan vertellen wat jouw werkelijke wensen zijn. Dat 

kun je uiteindelijk alleen maar zelf. Diep van binnen weet je precies wat 

je wilt, maar je moet een manier vinden om toegang tot die informatie te 

krijgen.  

 

Je hoeft het niet alleen te doen 

 

Om erachter te komen wat je werkelijk wilt, heb je soms een steuntje in 

de rug nodig. Iemand die je de juiste vragen stelt bijvoorbeeld. Die zorgt 

dat je buiten de kaders gaat denken. Een goed gesprek met een vriend of 

vriendin, of met iemand anders met wie je goed kunt praten, of met een 

coach. Als het maar iemand is die het beste in je wakker maakt. Dat kan 

al heel veel doen. Zelf kun je ook al heel veel in gang zetten door 

bijvoorbeeld:  

 Een dagboek te gaan bijhouden. Dat kan enorm helpen. Maar dan 

echt elke dag schrijven en jezelf voornemen bijvoorbeeld één of 

twee of drie of vier pagina’s per dag vol te maken, ongeacht of je 

wel of niet iets te zeggen hebt. Dat haalt informatie waarvan je je 

niet direct bewust bent naar boven. Schrijf met een echte pen op 

echt papier, niet op een computer of tablet. Door fysiek te 

schrijven, maak je de verbinding tussen wat je voelt en wat je op 

papier zet beter. Zo maak je contact met wat jou drijft. Doe dat 

dagelijks op ongeveer dezelfde tijd.  
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 Ben je niet zo’n schrijver? Spreek dan je ideeën in op een opname 

apparaat (je telefoon bijvoorbeeld) en luister ze later nog eens af. 

Maar: schrijven werkt toch ietsje beter…eigenlijk…sorry… 

 

 Je dromen in dat dagboek noteren. Dat helpt ook om toegang tot je 

verborgen wensen te krijgen. Dromen zitten boordevol symboliek; 

het zijn de boodschappers tussen je onderbewuste en je bewuste 

zelf. Het vergt enige oefening om de symbolen te begrijpen, maar 

het is goed te doen. Oefening baart kunst.  

 

 Dingen gaan doen die je anders nooit doet. In je eentje. Dat opent 

nieuwe perspectieven. Spannend, maar wel leuk. Kies dus leuke 

dingen! Het hoeft niet direct superspectaculair te zijn, mag wel. 

 

 Boeken gaan lezen die je anders nooit leest. Veel. Ook dat opent 

nieuwe opties. Installeer je eens een dagje in een bibliotheek, met 

mooi uitzicht bijvoorbeeld.  

 

 Nieuwe mensen opzoeken.  

 

 Extra aandacht besteden aan je welbevinden om een goed 

basisgevoel te bevorderen, waarin nieuwe ideeën makkelijker 

landen. Ga naar de sauna, neem een massage, ga floaten op zout 

water, wandelen in het bos of langs de zee. Extra gezond eten, meer 

bewegen.  

 

 Mediteren om meer ruimte in je hoofd te creëren. Denk aan 

mindfulness of een andere vorm van meditatie, er zijn er velen, kijk 

wat bij jou past.  
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Zo zijn er heel veel dingen die bijdragen aan jouw ontdekking van wat je 

werkelijk wilt. Je kunt er zelf vast nog veel meer bedenken.  

Natuurlijk kun je ook denken: ‘Wat een gedoe! Laat mij maar. Ik zit de rit 

wel uit.’ Dat kan, maar ik raad het je af.  

 

Want: wat gebeurt er als je je wensen niet kent, of als je ze wel 

weet maar er niets mee doet? Dan loop je moeizaam achter de 

feiten aan en sta je nooit paraat op het moment dat er zich 

kansen aandienen. Dan ga je een gevoel van ‘tekort’ ervaren, of 

teleurstelling.  

 

Kansen komen altijd. Je moet ze alleen wel opmerken en dat kun je als je 

weet wat belangrijk voor je is.  

 

Een kans mislopen kan je heel wat kosten, bijvoorbeeld:  

 

 Plezier 

 Geld  

 Tijd 

 Energie 

 Gezondheid (geestelijk en lichamelijk) 

 Groei 

 Verbinding  

 

Je gedrag van nu is ooit ontstaan in een bepaalde context. Daar hoorde 

een bepaalde tijdgeest bij. Die context en tijdgeest veranderen continu. 

Dus: al verander jij niet, je omgeving wijzigt aldoor. Een paar jaar 

geleden hoefde dat niet zo’n probleem te zijn. De kansen lagen toen voor 
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het oprapen. Zocht je een andere baan? Geen punt, al had je niet de juiste 

achtergrond, men wilde je de kans wel geven. En als het dan alsnog mis 

ging? Dan zocht je gewoon weer een andere baan. Wilde je je huis 

verkopen? Ook al geen probleem, de kopers verdrongen elkaar in het 

trappenhuis, al bladderde de verf van je muren.   

 

Er zijn ook nu veel kansen, maar je moet er meer voor 

doen 

 

Tegenwoordig gaat het anders. Eigenlijk zijn er nog net zoveel kansen als 

vroeger, alleen: je moet beter je best doen om ze te pakken. Je moet meer 

opvallen. Dan kan de juiste match tot stand komen. Daarvoor moet je 

goed weten wie je bent en wat je te bieden hebt. Pas dan kun je dat ook 

uitstralen, zichtbaar maken. Je moet de beste versie van jezelf zijn of 

worden.  

 

Het lijkt misschien alsof er vandaag de dag veel minder kansen zijn. 

Daardoor zou je een gevoel van ‘tekort’ op allerlei fronten kunnen 

ervaren. Te weinig tijd of geld, of geen energie, niet de juiste contacten, 

vooropleiding, werkervaring of leeftijd.  

 

Het idee van ‘geen kansen’ en ‘crisis’ kan je verlammen. Je voorkomt of 

verhelpt die verlamming door in beweging te blijven, door jezelf te 

blijven ontwikkelen, al is het maar met hele kleine stapjes. Ontwikkeling 

zit niet altijd in grote dingen. Soms vind je al vooruitgang in het lezen van 

andere boeken, het ontmoeten van nieuwe mensen, of het eten van ander 

voedsel.    
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No more excuses; doe jezelf niet langer 

tekort! 

 

Massa’s mensen hebben me het volgende verteld:  

 

k weet eigenlijk niet wat ik wil.’ 

 

 

 

Daarna zeggen ze meestal:  

 

k zit vast.’ 

  

 

 

Gevolgd door:  

 

aar ja, het is financieel ook wel erg ingewikkeld 

en ik heb geen tijd (energie, niet de juiste 

opleiding/werkervaring/leeftijd, kansen).’  

 

Met daaraan sinds enkele jaren de toevoeging:  

 

rouwens, het is crisis, dus er kan nu sowieso niks.’  

 

 

 

 ‘I 

‘I 

‘M 

‘T 

http://www.maakmeermogelijk.nl/


19 
 

 www.maakmeermogelijk.nl  ©2016Manon Brinkman 

Mijn antwoord? In negenennegentig procent van de situaties?   

 

k begrijp dat je het zo ervaart, maar… het is grote 

onzin!’  

 

 

Dat zeg ik overigens altijd  iets vriendelijker en ik zeg het vooral omdat ik 

zeker weet dat ik mensen in beweging kan brengen.  

 

Zelfs mensen die beweren dat ze totaal niet creatief zijn, lepelen 

tientallen excuses op, die ik nooit had kunnen verzinnen, terwijl ik mezelf 

aardig creatief vind. Argumenten om aan zichzelf en anderen te verklaren 

waarom ze blijven doen wat ze altijd al hebben gedaan en waarom ze 

blijven zitten waar ze zitten. Ik begin dan meestal maar met de feedback 

dat ze creatiever lijken dan ze denken te zijn. Je moet ergens beginnen, 

toch?  

 

De dagelijkse gang van zaken kan zoveel van je tijd en energie opslokken, 

dat je niet of nauwelijks nadenkt over hoe je op een andere manier kunt 

leven en werken. Zo blijft alles status quo.  

 

Gewoontedieren en automatische piloten 

 

Veel dingen in je leven doe je op de automatische piloot. Als mens ben je 

nu eenmaal een gewoontedier. Dat ben je niet eens expres: je hersenen 

spelen daar een rol in.  

 

Oude overlevingsstrategieën maken dat veel van je gedrag via de 

automatische piloot wordt geregeld. Dat is handig als er een kudde 

‘I 
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leeuwen op je afstormt. Dan hoef je niet bij elke stap te denken hoe je die 

stap moet zetten en dan zorgt je hart ervoor dat er voldoende zuurstof 

door je lijf wordt gepompt om die ene leeuw die in jou zijn middagsnack 

ziet, een tijdje voor te kunnen blijven. Daarom is veel gedrag 

geautomatiseerd. Patronen doorbreken is dus moeilijk, temeer omdat je 

hersenen van nature een hele trukendoos opentrekken om alles zoveel 

mogelijk voorspelbaar te houden. Maar: we gaan onze hersenen 

natuurlijk niet als excuus opvoeren om dan maar niet te veranderen!  

 

Moeilijk is mogelijk 

 

Als je weet dat het enige volharding vergt om te veranderen dan kun je 

daar rekening mee houden. Calculeer dat in, dan houd je het vol, omdat 

je weet dat het weliswaar inspanning kost, maar uiteindelijk wel mogelijk 

is.  

 

Calculeer het niet in en je geeft het bij de eerste tegenslag al op. Daarom 

mislukken zoveel diëten en afvalpogingen en daarom is stoppen met 

roken een uitdaging.    

 

Best ingewikkeld om dat in je eentje vol te houden: je hebt een partner of 

meerdere partners nodig die je bij de les houden. Zorg dat je die 

inschakelt. En schakel daarnaast andere hulpmiddelen in, zoals ik al 

eerder heb benoemd.  

 

Elke gedragsverandering vergt het nodige en wie beweert dat het vanzelf 

gaat… die liegt. Zo helpt positief denken absoluut, maar het is niet 

genoeg. Om echt duurzaam je gedrag te wijzigen, is meer nodig dan een 

paar opgewekte affirmaties.  Die helpen ook, maar niet in hun eentje. 
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Houd jezelf up to date 

 

Waar het om gaat, is jezelf up to date houden zodat je kunt kiezen als er 

iets te kiezen valt. Zodat anderen niet voor jou kiezen en keuzes maken 

waar je niet blij van wordt.  

 

Zorg ervoor dat je aansluiting houdt met de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt die nu heel anders zijn dan enkele jaren geleden. Raak niet 

in paniek van bijvoorbeeld zo’n andere arbeidsmarkt. Er is niets aan de 

hand als je meegroeit en gelukkig is dat gewoon mogelijk. Al moet je daar 

wel voor in beweging komen.   

 

Heb je een huis dat je graag zou willen verkopen, maar heb je meer 

hypotheek dan het in de huidige markt opbrengt? Denk je dan: ‘Ik zit 

mijn tijd wel uit’, of denk je als een opknapper: ‘Ik begin alvast met 

opknappen wat ik kan opknappen, stap voor stap, zodat het steeds 

mooier wordt’? Ik weet negentig procent zeker dat jij als opknapper jouw 

huis voor de beste prijs verkoopt als de huizenprijzen stijgen.  

 

Werk je al jaren bij een bedrijf in dezelfde functie en denk je: ‘Ik heb het 

prima naar mijn zin, ik blijf doen wat ik altijd al deed’,  of denk je als een 

ontwikkelaar: ‘Ik heb het prima naar mijn zin, maar ik blijf mezelf 

intussen wel ontwikkelen en kijk goed om me heen’? Ik weet negentig 

procent zeker dat jij als ontwikkelaar de meeste keuzemogelijkheden hebt 

in tijden van bezuiniging, of wanneer er zich ineens een prachtkans 

voordoet op droombanengebied.  
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Ben je tien kilo te zwaar en denk je: ‘Ik geniet van mijn eten, dus waarom 

zou ik iets veranderen? Ik blijf doen wat ik altijd al deed’, of denk je als 

een afvaller: ‘Ik ga wat gezonder eten en meer bewegen’? Ik weet 

negentig procent zeker dat jij als afvaller gezonder oud wordt.   

 

Voelt het ook beter voor de opknapper, de ontwikkelaar en de afvaller? 

Dat verschilt. Soms voelt het in het begin geweldig om met iets nieuws 

bezig te zijn, maar ervaar je op een later moment weerstand. Of het voelt 

juist in het begin heel ingewikkeld en gaat daarna steeds beter. Alles is 

mogelijk. Begrijp goed dat elke verandering, hoe klein ook, weerstand 

kan oproepen. Dat hoort er gewoon bij en dan is het zaak om door te 

gaan. 

 

Door verandering ontstaat (even) een bepaalde hoeveelheid chaos en 

chaos zoekt altijd naar orde. In die zoektocht is de neiging de oude orde 

te herstellen haast onweerstaanbaar. Dan ‘klopt het allemaal weer’, zo 

voelt dat dan. Maar: er kan juist pas een nieuwe orde komen door nieuwe 

structuren aan te brengen. Zo creëer je verandering.  

 

Waarom LEF nóg beter is dan tijd & geld 

 

Het grootste struikelblok bij verandering is de illusie van een tekort aan 

‘tijd & geld’. Geld misschien nog wel meer dan tijd.  

 

Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze te weinig tijd hebben of te weinig geld 

om iets anders, iets wat ze graag willen, te doen. Vaker hoor ik dat ze 

zowel te weinig tijd als te weinig geld hebben. Nog vaker hoor ik het 

argument dat ze op dit moment bepaalde zekerheden hebben en dat ze 

wel gek zouden zijn om die los te laten en in te ruilen voor onzekerheid. 
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Dat laatste heeft met lef te maken en is daarmee het grootste struikelblok 

op de weg naar verandering. Daarom is lef nog belangrijker dan tijd en 

geld.  

 

Je kent hem vast wel, die vraag:  

 

at als je de Staatsloterij wint, wat zou je dan 

doen? 

 

 

Het is inmiddels best een afgezaagde vraag, maar hij werkt nog steeds  

steengoed. Beantwoord hem maar eens voor jezelf. Zie je dat je andere 

dingen doet, als tijd en geld geen rol meer spelen?  

 

Probeer een weg te vinden om die dingen te realiseren, ondanks 

eventuele echte of denkbeeldige tekorten aan tijd, geld, energie en andere 

middelen.  

 

Nieuwe dingen doen, betekent verandering en een logisch gevolg daarvan 

is: ontwikkeling. Als je persoonlijk groeit, dan word je je optimale zelf. 

Als je dat bent, dan haal je het optimale uit je leven, op allerlei fronten, 

uit je relatie, je werk, je gezondheid. Je zou daarom altijd je optimale zelf 

moeten zijn. Let op het woordje ‘zelf’. Vergelijk jezelf niet met iemand 

anders (je laten inspireren door een ander is trouwens wel heel goed om 

te doen). Lefniveaus zijn onvergelijkbaar.  

 

 

 

 

W 
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Jezelf zijn Werkt 

 

Je optimale zelf worden gaat niet van de een op de andere dag. Daar werk 

je aan in stappen. Sommige mensen zijn er al heel lang mee bezig en 

houden er nooit mee op, anderen zijn er ooit aan begonnen maar 

halverwege gestopt. Weer anderen zijn er nooit aan toe gekomen. Zorg 

dat jij wél je optimale zelf wordt.  

 

Je optimale zelf worden, is iets wat altijd doorgaat. Dat komt omdat je 

altijd alleen maar kunt ‘zijn’ in relatie tot je omgeving, wat die dan ook is. 

Je omgeving verandert voortdurend. Als jij altijd hetzelfde blijft ga je niet 

mee met die verandering. Dan mis je kansen.  

 

Wil dit zeggen dat je met alle grillen mee moet? Nee. Het gaat er juist om 

dat je ondanks alle grillen om je heen stevig blijft weten en voelen wat jij 

wilt, wat jouw werkelijke wensen zijn.  

 

Kijk je verlamd van angst naar de ontwikkelingen om je heen, dan denk 

je niet zuiver, zijn je gedachten vertroebeld en kun je niet de juiste keuzes 

maken.  

Lef is dus ook het lef om ‘het aan te gaan’ contact te maken met wat er 

speelt en het niet te ontkennen.  

 

Lef is het tegenovergestelde van struisvogelpolitiek. De struisvogel steekt 

zijn kop in het zand. Hij ziet weliswaar niks, maar dat laat zijn omgeving 

niet verdwijnen. De struisvogel ziet het alleen niet en kan dus ook niet 

inspelen op verandering. Laten we onze leeuw er weer even bij roepen. 
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Die komt toevallig net aansprinten als die struisvogel met zijn kop in het 

zand zit. Oeps.  

 

Lef is daarmee dus de stap die aan elk begin vooraf gaat. Ik durf te 

beweren dat voor elke verandering, hoe klein ook, een bepaalde dosis 

moed vereist is. Anders zou je het namelijk niet als een verandering 

ervaren, maar als een voortzetting van wat er al is.   

 

Mensen kiezen liever voor (schijn) veiligheid in een leven dat ze niet 

bevalt, dan het risico op een leuker leven aan te gaan. Lef kan daar 

verandering in brengen.  

 

Lef vergroot lef  

 

Weet je wat nou het allerleukste is? Als je een klein beetje lef aandurft, 

trekt dat meer lef aan. Lef woekert wat dat betreft zoals een ieniemienie 

pepermuntplant ineens je hele tuin kan overnemen.   

 

Stel dat je het moeilijk vindt om in een grote groep je mening te 

verkondigen. Je weet het: als ik wil veranderen, heb ik lef nodig. En: je 

wilt veranderen, want je wilt je mening geven, anders worden er 

besluiten genomen die jou, bijvoorbeeld, beperken in wat jij zou willen 

doen. Dus: je raapt al je moed bij elkaar en je geeft, voorzichtig, je 

mening. Men luistert naar je. Er wordt iets met jouw inbreng gedaan. 

Kortom: het pakt goed uit. De volgende keer voelt de drempel om je uit te 

spreken al iets minder hoog, de keer daarna is het nog makkelijker en 

voor je het weet sta je ineens een presentatie voor een hele groep te geven 

over een van jouw ideeën. Het kan natuurlijk ook verkeerd gaan. Als ze 

niet naar je luisteren, of jouw inbreng negeren. Dan moet je nog wat 
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meer moed bij elkaar rapen en het nog een keer proberen. Gebeurt zoiets 

bij herhaling, ga dan op zoek naar jouw eventuele aandeel daarin en kijk 

hoe je dat kunt veranderen. Misschien kom je niet overtuigend genoeg 

over, of praat je gewoon te zacht. Wellicht spelen andere factoren een rol. 

Hoe dan ook: zoek uit wat het is en werk eraan, al dan niet met hulp. Het 

zijn vaak kleine dingen die vrij eenvoudig te verhelpen zijn.  

 

En als je nou niet durft?  

 

Waarom zou je niet durven? Wat kan je gebeuren? Wat is het ergste wat 

je kan gebeuren als je het doet? Jaja, mooie woorden op papier maar in 

de praktijk…  

 

Waar we bij verandering bang voor zijn, is voor mislukking. Een mooie 

uitspraak uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) vind ik altijd:  

 

 

Ofwel: Zie je ‘fouten’ niet als fouten. Gebruik de gevolgen ervan als 

feedback over hoe je iets hebt aangepakt. Leer daaruit hoe je het een 

volgende keer anders kunt doen.  
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Vaak gaan mensen na ‘gefaald te hebben’ de volgende poging niet meer 

aan. Daar is het weer: vermijdingsgedrag. Heel begrijpelijk, maar ook 

heel destructief.   

 

Als er iets fout gaat, begin er dan maar mee om het anders te benoemen. 

Er is niet direct een ramp gebeurd. Je hebt alleen de terugkoppeling 

gekregen dat het zo niet helemaal goed werkt. Doe iets met die feedback.  

 

Dus: je kunt een ‘falen’ zien als een kans tot verbetering. Wie nooit ‘faalt’, 

kan zichzelf dus ook nooit verbeteren. Als je er een gewoonte van maakt 

elk falen als kans te zien dan stapelen de kansen zich op. Mits je nieuwe 

dingen durft te proberen (die het risico van falen in zich dragen). Dat 

hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Zoek mensen die je kunnen helpen, 

die je klankbord kunnen zijn of je coach. Zoek partners. Leer van 

anderen.  

 

Wat als het risico te groot is? Je hebt bijvoorbeeld geen enkel vangnet om 

een verandering aan te kunnen gaan. Stel dat je wel heel graag een 

nieuwe baan wilt, maar dat er een aanzienlijk risico is dat je dakloos 

wordt, als het fout gaat, om maar iets te noemen. Wat dan? Geen 

probleem! Zelfs hier is een oplossing! In zo’n situatie kun je misschien 

niet meteen een enorme verandering maken maar je kunt altijd iets 

kleins doen. Hoe klein het ook is, het helpt je altijd op weg en het brengt 

je uiteindelijk, al duurt het soms wat langer, waar je wilt wezen.  
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Plan A, Plan B en Plan C 

 

Ik adviseer mensen altijd om een Plan A, een Plan B en een Plan C te 

maken. Op die manier is iedereen in staat een verandering, hoe klein ook, 

in gang te zetten.  

 

Plan A 

Plan A is het plan(netje) waarmee je bepaalde aspecten van je huidige 

situatie in beweging brengt en/of verandert. Hier zijn kleine ingrepen 

voor nodig. Er is een relatief matige dosis lef voor vereist, maar vergis je 

niet: dat kan aanvoelen als een enorme sprong in het diepe. Daarmee 

lijkt Plan A het makkelijkste plan, maar is het feitelijk het moeilijkste. 

Dat komt omdat het je eerste stap naar verandering is. Er is dan nog geen 

‘momentum’. De beweging moet nog in gang worden gezet. Het goede 

nieuws is dat alle volgende veranderingen daarna een stuk makkelijker 

gaan. De eerste beweging zet volgende bewegingen in gang.  

 

Denk bij een verandering in het kader van Plan A aan bijvoorbeeld iets in 

je huidige baan of relatie veranderen. Een klein ding, of een paar kleine 

dingen, waarbij de hoofdlijnen intact blijven. Niet alles gaat overhoop. Of 

denk aan je oriënteren op ander werk, zonder nog hele concrete stappen 

te zetten. Denk aan het gesprek met iemand aangaan die met je kan 

meedenken. Plan A is het in beweging zetten van je status quo.  

 

Het is je eerste stap. In de vergelijking ‘wandelen’, ‘hardlopen’ en ‘een 

marathon lopen’, is Plan A de wandeling.   
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Plan B 

Plan B is het plan waarmee je een echte verandering teweeg brengt. Hier 

is meer voor nodig dan een kleine ingreep; je doet meerdere kleine en 

grotere ingrepen. Er is vaak wat meer lef voor nodig dan voor Plan A, 

maar doordat je al met Plan A bent gestart, voelt het een stuk prettiger. 

Je gaat het zelfs leuk vinden. En: er is al momentum. De beweging komt 

sneller op gang.  

 

Denk bij een verandering in het kader van Plan B aan: een verhuizing, 

een nieuwe baan, een nieuwe relatie.   

 

Het is je tweede stap. In de vergelijking ‘wandelen’, ‘hardlopen’ en ‘een 

marathon lopen’, is Plan B het hardlopen.    

 

Plan C 

Plan C gaat over je Grote Droom. Het plan wat je meestal niet in een keer 

of op heel korte termijn kunt realiseren, maar wat wel precies is wat je 

werkelijk wilt. Voor Plan C is heel veel momentum, veel beweging, nodig. 

Veel lef ook. Je moet dan al het een en ander in gang hebben gezet.  

Soms ligt Plan C trouwens wél binnen handbereik maar zien mensen het 

zelf niet (altijd interessant om even goed naar te kijken).   

 

Denk bij een verandering in het kader van Plan C aan: Volkomen ander 

werk gaan doen, een nieuwe relatie aangaan, in het buitenland gaan 

wonen, voor jezelf beginnen etc. etc.  

 

Het is je derde stap. In de vergelijking ‘wandelen’, ‘hardlopen’ en ‘een 

marathon lopen’, is Plan C de marathon.   
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Momentum: elke stap beweegt de volgende 

 

Het leuke is dat door aan Plan A te werken, de stap naar B al eenvoudiger 

wordt dan  wanneer je met B zou starten en datzelfde geldt voor C. Dat 

komt omdat je met de eerste stap iets in beweging zet. Met die beweging 

zet je de volgende stappen in gang. Zo creëer je momentum.  

 

Ik heb het al eerder gezegd: lef is heel persoonlijk. De voorbeelden die ik 

bij de plannen heb gegeven, zijn daarom absoluut niet zaligmakend. 

Misschien geldt voor jou dat een voorbeeld dat ik bij Plan C heb gezet, 

beter bij jouw Plan B past. Het maakt niet uit: als je er maar je eigen 

hiërarchie in aanbrengt zodat je een groei kunt doormaken.  

 

Zo kweek je langzaam maar zeker genoeg lef om je dromen te realiseren. 

Ik geef daar ook een hele leuke online training mét persoonlijke 

begeleiding over:  

 

In 8 weken naar meer mogelijkheden; 

verander werkelijke wensen in 

werkelijkheid.’  

 

In de training werk je concreet toe naar het maken én in gang zetten van 

jouw specifieke Plan A, Plan B en Plan C. Door de training versterk je wie 

je werkelijk bent, waardoor je betere resultaten behaalt in werk en privé. 

Meer informatie daarover, kun je vinden op mijn website: 

www.maakmeermogelijk.nl  

 

http://www.maakmeermogelijk.nl/
http://www.maakmeermogelijk.nl/


31 
 

 www.maakmeermogelijk.nl  ©2016Manon Brinkman 

LEF kun je leren 

 

Persoonlijke groei gaat niet in één keer, het is een proces. Een proces 

waar je lef voor nodig hebt. Denk aan een sporter die conditie en 

vaardigheid in zijn sport opbouwt: dat lukt niet van de een op de andere 

dag. Die oefent, die valt en staat op. Die zorgt dat hij support heeft en dat 

zijn levensstijl hem ondersteunt bij het bereiken van zijn resultaten.  

 

Ik hoor vaak van mensen dat ze nu geen stappen zetten omdat het crisis 

is. Maar wanneer zet je die stappen dan wel? Als de crisis voorbij is? En 

wanneer is dat precies? Wie het weet, mag het zeggen.  

 

Ik denk: juist in tijden van crisis moet je er alles aan doen om jezelf te 

ontwikkelen. Op wat voor manier dan ook en meer dan anders. Zo word 

jij interessanter en val je op en dat is iets wat je in tijden van crisis wel 

kunt gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van een baan.  

 

Jouw Nieuwe Kansen 

 

Goed van je, dat je de eerste stap naar verandering hebt gezet, door deze 

voorpublicatie bij mijn boek (verwacht eind 2016) Wie durft kan kiezen; 

6 inzichten die dromen in kansen veranderen te lezen. Alles begint ten 

slotte met de eerste stap.  

 

Heb je de smaak te pakken? Wil je op een veilige manier verder? Niet 

alleen met LEF maar met alles wat er bij verandering komt kijken, zoals:  

 Zelfkennis. 

 Tijd en Geld.  
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 Energie en Vitaliteit (geestelijk en lichamelijk). 

 Dromen en Fantasie. 

 Contacten/verbindingen met andere mensen. 

Dat kan! Ik bied je verschillende mogelijkheden:   

 De sprankelende live workshop ‘Jezelf zijn werkt… maar… 
play the game!’ waarin je leert het lef te hebben om je optimale 
zelf te zijn in elke situatie en om jouw ‘ik’ strategisch in te zetten, 
zie mijn website www.maakmeermogelijk.nl voor meer info en 
data. 
 

 De online training met persoonlijke begeleiding: ‘In 8 weken 
naar meer mogelijkheden; zet werkelijke wensen om in 
werkelijkheid’, zie mijn website www.maakmeermogelijk.nl  
 

 Coaching 1-1. Ik bied de leukste vormen aan, dus kies wat bij jou 
past.  
 

Er leiden vele wegen naar verandering. Jij bepaalt welke weg jouw weg is, 

maar onthoud vooral: verandering mag leuk zijn!  

et vandaag nog jouw eerste stap! Wil je daar hulp of 

advies bij? Je bent uiteraard van harte welkom om 

daarover contact met mij op te nemen.  

Dat kan via: 

manon@maakmeermogelijk.nl  

Ik wens je veel succes, plezier en… lef… bij jouw ontwikkeling!  

Hartelijke groet,  

Manon Brinkman   

www.maakmeermogelijk.nl  
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