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Zonder wekker wordt Sandra wakker
en gaat naar beneden om thee te
drinken en het konijn te voeren.

Ontbijten met rijstwafels en fruit.
Tijdens het ontbijt naar nieuws kijken.

De werkdag begint. In de ochtend
vooral mail checken en telefoontjes
plegen.

Lunchen, vaak met rijstwafels of een
cracker met kaas en vleeswaren en
wat fruit.

Werkdag zit erop. Een snack eten,
het konijn voeren en het konijn even
in de kamer los laten lopen.

Koken. Daarna eten op de bank
en televisiekijken, zoals een kookprogramma of nieuws.

Sporten, naar een netwerkbijeenkomst, afspreken met vrienden of
thuis blijven om televisie te kijken.

Naar bed. Nog een laatste keer de
mail checken en dan gaan slapen.
Of alsnog even werken.

Door Charlotte van ‘t Wout

uit jezelf wakker worden is heerlijk.
En meestal word ik alsnog vroeg wakker. Maar als ik soms om elf uur
’s avonds toch weer achter de laptop
kruip werk ik rustig door tot een uur
of twee. Dan is het heerlijk om geen
wekker te horen.
„Ik werk best veel, er is natuurlijk ook
niemand die mij reden geeft om veel
tijd te besteden aan iets anders. Soms
klap ik de laptop dicht, dan ga ik een
dagje niks doen. Een beetje wandelen
en mijn hoofd leegmaken. Ik woon
aan de buitenkant van Amersfoort, in
de vinexwijk Vathorst. In de zomer
wandel ik langs een riviertje, in de
winter door de wijk.
„Ook mijn boodschappen doe ik zoveel mogelijk in de wijk, om de winkeliers te steunen. Verder vind ik golfen
leuk en ik lees en schilder graag. Ik
heb jarenlang op behoorlijk hoog niveau waterpolo gespeeld, in de op
een na hoogste klasse. Zo rond mijn
dertigste moest ik ermee stoppen omdat mijn schouder zwaar geblesseerd
was. Nu heb ik nog met een hele
groep meiden van het team contact,
via de Facebookchat.”

SPITSUUR

‘Ik hoef nooit
een wekker
te zetten,
dat is zo luxe’

‘Blind dates doe ik niet meer’
Sandra: „Ik heb nooit samengewoond,je moet daarvoor wel iemand
tegenkomen met wie het goed genoeg
klikt. Dat is voor mij nooit zo geweest,
mijn langste relatie heeft ongeveer
een jaar geduurd. Hetzelfde geldt
voor kinderen: ik had ze best wel willen hebben, maar dan moet je wel een
man tegenkomen die ze ook wil.
„In een ver verleden is er wel eens
een blind date voor me geregeld,
maar dat doe ik nooit meer, dat
matchte helemaal niet. Ik ga nu nog
wel uit hoor, maar het is anders dan
vroeger. Als er iemand op mijn pad
zou komen vind ik dat leuk, ik ga het
niet uit de weg. Maar om nou iedere
week in de kroeg te gaan zitten...
„Soms zie ik mensen in een relatie die
alles samen doen, dat hoeft van mij
niet. Je blijft dingen hebben die je zelf
heel erg leuk vindt en de ander niet
en dat is ook prima. Het gaat erom dat
je op eenzelfde manier in het leven
staat, dat de grote lijnen kloppen. Ik
ben bijvoorbeeld totaal geen kampeerder, nou, daar krijg je me ook
niet mee naartoe. Net als een man die
om vijf of zes uur de pot op tafel verwacht, dat gaat niet lukken. Zo ben ik
niet opgegroeid en steek ik niet in elkaar.”

Sandra Kok (48) woont in
een vinexwijk van Amersfoort
en werkt als zelfstandige.
Boodschappen doet ze in de
buurt. „Als ik behoefte heb
om tussen mensen te werken
ga ik naar een flexwerkplek.”
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‘Ik woon in een vinexwijk’

Sandra: „Het is echt een meditatiemomentje op de dag, een half uurtje samen met Cino op de bank.”

Sandra: „Ik ben veel met mijn werk
bezig. Sinds vier jaar heb ik mijn eigen
bedrijf, ik adviseer bedrijven en ondernemers op het gebied van profilering. Werken doe ik vanuit huis: ik
heb een extra kamer als kantoor ingericht en soms zit ik beneden aan de tafel.
„Ik ben een avondmens. Afspraken
plan ik het liefst niet voor half tien
’s ochtends, dan hoef ik namelijk mijn
wekker niet te zetten. Dat is zo luxe,

HOE DOEN ZIJ HET?

Sandra Kok (48) is
single en woont in
Amersfoort in een
eengezinswoning.
Ze heeft een eigen
bedrijf ‘You! Coaching & Consultancy’
waar ze gemiddeld
60 uur per week aan
werkt. Ze verdient ongeveer 4.000 euro
bruto in de maand.

‘De burn-out was leerzaam’
Sandra: „Ik voel me niet eenzaam
door dat thuiswerken. Ik heb contact
met mijn klanten, en elke woensdagochtend heb ik met een groepje collega-businesspartners een gezamenlijk
telefonisch overleg. En wanneer ik de
behoefte heb om tussen mensen te
werken ga ik naar een flexwerkplek,
daar kom ik ook nieuwe mensen tegen. Ik ga minimaal drie keer per
maand naar netwerkbijeenkomsten.
„Eind 2003 heb ik een burn-out gehad. Ik werkte jarenlang als personal
assistent en zat op dat moment op
een plek waar het niet goed voelde.
Op een dag stapte ik in de auto, en die
deed het niet, en toen brak alles los.
Een enorme huilbui volgde. Daarna
heb ik een aantal maanden thuisgeze-

ten. Achteraf gezien was het een van
de meest leerzame tijden van mijn leven.
„Ik heb jarenlang mijn gevoel aan de
kant gezet voor mijn verstand. Voor
veel mensen kom ik heel sterk en zeker over, maar ik kan ook heel onzeker zijn. Ik weet dat ik gevoelig ben.
De meest rare dingen kunnen tranen
in mijn ogen brengen, zoals een televisieprogramma als All You Need Is Love. Op Facebook zie je ook wel eens
filmpjes over dierenmishandeling
langskomen. Dan denk ik eerst: laat ik
maar niet kijken, maar dan kan ik het
niet weerstaan en kijk ik toch. Kippenvel.”
‘Ik ben gek op mijn konijn’
Sandra: „Schoonmaken doe ik vooral
in het weekend. Of als ik visite krijg,
dan stofzuig ik nog een keer extra. Ik
vind schoonmaken niet leuk en als ik
meer geld zou verdienen zou ik iemand laten komen om te helpen poetsen. Met de ramen en deuren lappen
komt mijn moeder een paar keer per
jaar helpen, andersom help ik haar.
We spreken elkaar bijna dagelijks en
zien elkaar vaak.
„Ik moet ook wel veel stofzuigen,
want mijn konijn Cino verliest altijd
wel haren. Ik ben gek op dat beestje,
het is een enorme knuffel. Als ik niet
lekker in mijn vel zit komt-ie bij me
zitten om te knuffelen, of krijg ik een
lik over mijn wang. Net alsof hij het
aanvoelt. Het is echt een meditatiemomentje op de dag, een half uurtje
samen op de bank. Ik wilde vroeger
graag een hond, maar wanneer je een
fulltimebaan hebt is het voor de hond
niet eerlijk, zo alleen thuis. En bij de
dierenwinkel liep ik tegen dit konijntje aan, wat ook leven brengt in
huis. Duurt het te lang dan gaat-ie herrie maken, omdat hij aandacht wil.”
Ook over balans tussen privé en werk
vertellen? Mail werk@nrc.nl

LEVENSLESSEN

‘Ik ontwikkel ook mezelf
dankzij die kids’
Winston Bergwijn (36) won veel prijzen met
zijn muziek. Naast het rappen begeleidt hij
muziekstudenten naar een succesvolle toekomst.

Geboren 20 april 1978, Paramaribo
Studies MBO Handel (Maasstad College in Rotterdam), Communicatie
(Hogeschool van Amsterdam, niet afgerond)
Loopbaan Supervisor callcenter UPC (2001-2005), projectmanager bij
platenlabel TopNotch (2006-2008), docent aan de Herman Brood
Academie (2009-) en docent aan de Popacademie (2012-)
Prijzen O.a. Beste artiest en Beste album bij de State Awards 2009
Platen EP Onoverwinnelijk (2007); album Winne zonder strijd (2009);
album Great Minds (2013) met Sticks, Djiggy Djé en Dr. Moon;
nieuw soloalbum begin 2015 verwacht.
Privé Single, woont in Rotterdam
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Door Floris Alberse
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„Pak geen spuiten of naalden van de grond, zei m’n
moeder vaak tegen me. Ik
groeide op de West-Kruiskade in Rotterdam. Het was
de straat van dealers. Op de
weg naar school liep ik
langs een junkiepand. Daar
zag ik spuiten en crackpijpen liggen. De junkies zagen er heel slecht uit, dicht
bij de dood. Die junkies
hadden de controle over
hun leven verloren. Drugs,
verslaving en de dood associeerde ik dus al vroeg met
elkaar. Voor mij dus geen
harddrugs. Een blowtje op
z’n tijd vind ik lekker, maar
daar blijft het bij.”

„De deodorantspuitbus
was jarenlang mijn microfoon. Thuis in de badkamer
stond ik voor de spiegel en
deed ik alsof ik rapper was.
In mijn gedachten was ik al
een succesvol artiest, maar
ik wist dat het moeilijk zou
zijn om een echte carrière
op te bouwen. Ik ging studeren en werkte als supervisor in een callcenter.
Toch vergat ik mijn droom
niet. Op een zondagmiddag
nam ik een track op bij een
kennis die beats produceerde. We plaatsten het nummer op YouTube, niet veel
later belde platenbaas Kees
de Koning van hiphoplabel
TopNotch. M’n carrière
was begonnen.

„Met het platencontract op
zak werkte ik maandenlang
keihard aan m’n debuutalbum, totdat de samenwerking met de producer stuk
liep. We hadden onenigheid over zoveel dingen,
zowel qua werk als persoonlijk, dat hij besloot dat
de tracks niet op het album
konden komen. Weg album. Alles werd van me afgepakt. Ik werd depressief,
hield de gordijnen dicht,
keerde naar binnen. Maar
een stemmetje in mijn
hoofd zei dat ik door moest
gaan. Met heel veel moeite
schreef ik nieuwe tracks.
Het album werd een groot
succes. Zie je, dacht ik, met
voldoende wilskracht heb
ik controle over mijn eigen
succes.”

„Geluk heb je dus in eigen
hand, daar geloof ik in. Dat
is een grote verantwoordelijkheid en soms is dat
zwaar. Er horen moeilijke
keuzes bij. Mijn laatste relatie duurde ruim zes jaar. Zij
en ik waren gelukkig samen, maar langzamerhand
kwam ik er achter dat er
iets niet lekker zat. Het was
alsof zij afhankelijker van
mij was dan andersom. Ik
voelde me steeds meer opgesloten in de relatie, ik
was niet happy. Toen heb ik
besloten om uit de relatie te
stappen. De warmte mis ik
af en toe, maar ik voel me
nu gelukkiger.”

„Mijn studenten op de Herman Brood Academie willen rapper worden. Ik geef
ze het vak Discipline. En
weet je wat het dope is, ik
ontwikkel mezelf daardoor
ook. Ik leer van die kids.
Van Josbros bijvoorbeeld,
een jongen van begin twintig. He got what it takes. Hij
inspireert mij doordat hij
grenzen verlegt. Als rapper
maak ik bijvoorbeeld niet
mijn eigen beats, daar heb
ik een producer voor. Maar
Josbros dacht bij zichzelf:
‘ik kan dat ook leren’, dus
hij kocht de apparatuur en
kan nu zijn eigen tracks maken. Toen ik dat hoorde
wist ik: ‘Dat wil ik ook!’”

„Opeens voelde ik een stoot
tegen mijn rechterwang. Ik
was in de sportschool en
stond bij de receptie om te
betalen. Ik liep net langs iemand waar een vriend van
me wel eens ruzie mee had
gehad. Ik groette hem,
maar hij zei niets terug. En
toen plantte hij z’n vuist in
mijn gezicht. Zonder na te
denken draaide ik me om
en gaf ik hem een klap terug. Ik schrok vooral van
mijn eigen reactie, want ik
ben tegen geweld. Maar het
was iets heel instinctiefs.
Blijkbaar zit er toch iets in
mij waar ik geen controle
over heb.”

„Ik heb een duidelijke mening over de wereld, ook
over het gedrag van mensen. Neem bijvoorbeeld
mijn jongere broertjes. Ze
maken natuurlijk weleens
keuzes die ik nooit zou maken. Dan veroordeel ik ze
en word ik boos, meestal
doordat ze iets doen waarvoor ik ze juist probeerde
te behoeden. Dat is niet
goed voor de relatie die ik
met ze heb. Daarom probeer ik mensen nu vaker
vrij te laten, vooral de mensen die ik lief heb. De dingen die ik niet kan veranderen wil ik dus leren accepteren.”

COLUMN

BEN TIGGELAAR

Hoeveel moet je
iemand loven?

D

e leidinggevende die ik spreek vertelt het lachend: „Ik ben laatst op een cursus ‘complimenten geven’ geweest. Had wel het gevoel:
moet ik dát er ook nog bij doen? Ik pak nu elke
ochtend een paar minuten. Ga ik even op zoek
naar iemand die ik kan loven en prijzen.” Veel vertrouwen
heeft hij er niet in.
Het is een volkswijsheid dat je meer complimenten dan kritiek moet geven. Tenminste, als je de relatie met anderen
goed wilt houden. Maar hoeveel meer is genoeg? Lastige
vraag.
Psychologen Marcial Losada en Barbara Fredrickson beweerden zo’n tien jaar geleden dat de ideale verhouding
tussen positieve en negatieve interacties op de werkvloer
exact gemeten kon worden. De positief/negatief-ratio (P/Nratio) zou volgens hen hoger moeten liggen dan 2,9 en lager
dan 11,6. Dus: wanneer we gemiddeld bij onze collega’s
minstens drie keer meer positieve emoties dan negatieve
oproepen, versterken we de onderlinge relaties en werken
we beter samen. Wanneer we echter te aardig zijn, twaalf
keer vaker een glimlach dan een frons oproepen, zijn we
niet geloofwaardig meer.

Thuis probeer ik het:
vijf complimenten om
één kritische opmerking

L

euk onderzoek. Maar, zoals bleek na kritische bestudering van collega’s bleek, ook pretentieus. Losada
en Fredrickson hadden op wiskundig gebied een te
grote broek aangetrokken en konden hun claims uiteindelijk niet hard maken.
Een andere onderzoeker die aandacht trok op dit gebied
was relatiepsycholoog John Gottman. Op basis van observaties in zijn ‘love lab’, waar hij de interacties tussen stellen
bestudeerde, kwam hij tot de slotsom dat een goede relatie
een minimale P/N-ratio van 5 kent. Observaties en vervolgonderzoek lieten zien dat stellen die minimaal vijf keer
meer positieve interacties hadden dan negatieve, het langdurig met elkaar uithielden. Gottman toonde echter ook
aan dat de emotionele impact per interactie sterk kan verschillen. Het uiten van minachting heeft bijvoorbeeld veel
meer negatieve gevolgen voor een relatie dan gewone kritiek of onenigheid.

W

elk cijfer je ook zou willen hanteren, zonder negatieve feedback kunnen we niet. Kritiek, dreigementen en straf – maar ook gewoon het mislukken van een klus – helpen om mensen te laten stoppen met
hetgeen ze doen. Dat is maar al te vaak nuttig. Wanneer de
werkstress te hoog oploopt. Of een ICT-project ontspoort.
Of als er vermoedens zijn van dubieus boekhouden, zelfverrijking en fraude. Negatieve feedback is soms ook nodig
om mensen wakker te maken. Uit routine, gemakzucht of
zelfgenoegzaamheid. Maar te veel negatieve feedback
maakt ons bang. We proberen op den duur steeds minder
nieuwe dingen.
Complimenten, aanmoediging, beloning – maar ook een
klus die ons goed afgaat – helpen om mensen meer te laten
doen van waar ze mee bezig zijn. Traditionele leertheorie
stelt dat wanneer iemand positieve consequenties ervaart
tijdens of vlak na bepaald gedrag, hij dit gedrag vermeerdert. Positieve bekrachtiging is de vakterm.
Het is een van de aardigste sturingstechnieken die je als collega, teamleider, vriend, manager, leraar of opvoeder (zeg
maar: als mens) tot je beschikking hebt. Je hebt invloed op
het gedrag van de ander, je versterkt de onderlinge relatie
en bovendien help je de ander aan meer zelfvertrouwen en
optimisme.
Thuis probeer ik de Gottman-norm te halen. Een veilige
vuistregel. Vijf om één. Althans: wanneer ik er op let. En
dat is lang niet altijd. Juist dan is het maar goed dat mijn
huisgenoten in het geheel niet bang zijn om kritiek te geven
op mijn gedrag.

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist en
schrijft elke week over management en leiderschap.

