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Zet de tijd
naar je hart
De tijd gaat zo snel, en vaak kom je niet toe aan
de dingen die je het liefst zou willen doen, aan de
mensen die je het dierbaarst zijn. Herkenbaar?
Timemanagement-goeroe Stephen Covey legt uit
hoe we de tijd ’naar ons hart’ kunnen zetten.

J

e wordt wakker met de gedachte dat je vandaag tijd
gaat inruimen voor die proefles yoga waar je je al zo
lang op verheugt - maar eerst moet je nog de badkamer poetsen, de boekhouder bellen, een stuk of tien
mailtjes beantwoorden en je fiets naar de fietsenmaker brengen. Vóór je het weet, is de dag voorbij en
realiseer je je dat je vandaag wéér niet bent toegekomen
aan wat er voor jou werkelijk toe doet. Je hebt vooral
doelen nagejaagd die op het eerste gezicht misschien
van belang leken, maar die er bij nader inzien niet echt
toe deden of die niet nodig waren geweest als je iets
eerder maatregelen had getroffen.
Hoe komt het toch dat we altijd druk zijn, maar meestal
niet met de dingen die we zelf belangrijk vinden?
Bestsellerauteur Stephen Covey beantwoordt deze vraag
in zijn onlangs opnieuw uitgegeven klassieker ‘Timemanagement volgens Covey’. Hij legt uit dat het niet
nodig is om de tijd naar je hand te zetten, zoals veel
timemanagementexperts adviseren; je kunt veel beter

de tijd naar je hárt zetten. Als je weet wat in het leven
werkelijk belangrijk voor je is, hoef je je niet langer bezig
te houden met zaken die je aandacht niet waard zijn.
Dan kun je je richten op wat voor jou essentieel is, en
het mooie is: je zult merken dat je daar dan ook volop
tijd voor hebt.

Het ware noorden
Een gewoonte die ons in de weg kan staan is dat we er
vaak nog wel in slagen ons op één doel te richten,
bijvoorbeeld onze baan, maar dat andere delen van ons
leven - een liefdevolle partner, vriend(in) of ouder zijn daaronder te lijden hebben. We vergeten vaak dat het
voor een gelukkig leven nodig is om aandacht te geven
aan álle verschillende rollen die we vervullen, omdat we
anders niet meer in evenwicht zijn, en dat heeft vroeg of
laat invloed op ons hele functioneren. Vandaar de welbekende quarterlife- of midlifecrisis, die eigenlijk niet
meer is dan een moment waarop de knagende gedachte
de kop opsteekt: doe ik nu eigenlijk wel de dingen die ik
het liefst had willen doen.
In balans zijn, daar draait het om. Maar hoe zorg je nu
dat je aan al je belangrijke doelen evenveel aandacht
geeft, en hoe weet je welke bezigheden je gerust kunt
laten voor wat ze zijn? Dit doe je door je innerlijke
kompas (weer) te richten op het ‘ware noorden’, zegt
Stephen Covey. Je neemt je levensdoel helder voor ogen
en stemt je handelingen af op dat hogere doel. Op die
manier kun je je tijd veel efficiënter indelen, waardoor
je minder jachtig door het leven gaat en meer tijd overhoudt voor de dingen waar je hart naar uitgaat.
Covey noemt vijf stappen om dit te bereiken.
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zonlicht en aandacht nodig, en het heeft pas zin om te
gaan oogsten als het koren rijp is.
De tegenovergestelde methode noemt Covey ‘de wet van
de school’. Iedereen heeft op de middelbare school weleens
de avond vóór een overhoring rijtjes ‘gestampt’, om vervolgens op het nippertje een voldoende te halen - en een
paar weken later alles weer vergeten te zijn. Dit principe
heeft je misschien ooit geholpen snel af te zijn van dingen
die je niet echt interesseerden, maar in het volwassen leven
doe je er beter aan ‘de wet van de boerderij’ te volgen.
Op een akker moet geploegd worden, gezaaid, bemest,
bewaterd en geoogst. Als je bijvoorbeeld trouwt, maar
vergeet om binnen de relatie de zaadjes van inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid en
onbaatzuchtigheid te zaaien en hier aandacht aan te
schenken, dan moet je niet verbaasd zijn dat je na een
tijdje voornamelijk het onkruid van onvrede oogst. Zo
kun je ook beter investeren in voldoende lichaamsbeweging, slaap en gezonde voeding dan in lapmiddelen als
dure make-up en botox. Of je richten op een evenwichtige
samenwerking met verschillende mensen, in plaats van zo
snel mogelijk in je eentje naar de top te stomen.

Verleg je focus van
‘ik’ naar ‘wij’
Vaak leven we met gedachten als: ik zal gelukkig zijn als
ik meer geld verdien, een groter huis heb of deze opleiding heb afgerond. Maar als je bij jezelf nagaat welke
dingen echt belangrijk voor je zijn, heeft dat meestal
niet te maken met het behalen van bepaalde resultaten.
Grote kans dat jouw geluk met andere mensen samenhangt. Het ware geluk is niet gebaseerd op ‘ik’, maar op
‘wij’, zegt ook Covey. Als je probeert je tijd zinvol in te
delen is het dus belangrijk je niet te veel te richten op
taken of andere abstracte dingen, maar op jouw verhouding tot andere mensen. Je vindt hoogstwaarschijnlijk
pas betekenis in je leven als je het gevoel hebt een zinvolle bijdrage te leveren en te leven voor iets hogers dan
alleen jezelf. Of je dat nu doet door je kinderen groot te
brengen, het hondje van de buurvrouw uit te laten of
soep uit te delen aan daklozen, dat maakt niet uit. Als
het maar aansluit bij de waarden die jij graag wilt uitdragen in je leven: je levensdoel.
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Zet je levensdoel
op papier
Om erachter te komen wat voor jou echt belangrijk is en
waar je dus tijd aan wilt besteden, is het handig om je
levensdoel op papier te zetten. Hierin leg je de voor jou
belangrijkste waarden vast. Een levensdoel kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik wil elke dag doorbrengen in liefde en
dankbaarheid en andere mensen laten zien wat de
schoonheid van het leven is. Ik wil liefdevolle relaties
opbouwen en respectvol omgaan met iedereen die op
mijn pad komt.’ Je kunt zo breed zijn in de formulering
van je levensdoel als je zelf wilt, als er maar die dingen
in staan die voor jou van levensbelang zijn, in je dagelijkse bezigheden en met betrekking tot je dierbaren.

Volg de wet van
de boerderij
Waar geen tuinman is, is geen tuin, volgens Covey. Je
kunt wel overal automatische sproeiers in je tuin neerzetten, maar verwacht dan niet dat het onkruid zichzelf
wiedt en de struiken zichzelf snoeien. Een tuin heeft tijd
en aandacht nodig, net als ons leven. Als je kiest voor ‘de
wet van de boerderij’ volg je het ritme van de natuur: je
investeert rustig in zaken vóór ze hun vruchten afwerpen.
Het duurt een tijd voor een zaadje ontkiemt en uitgroeit
tot een korenhalm. Tot die tijd heeft het zaadje water,
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Volgens Covey zijn al onze activiteiten grofweg onder te
verdelen in vier kwadranten (zie afbeelding).
Kwadrant 1 staat voor zaken die zowel urgent als
belangrijk zijn, zoals een deadline halen, aandacht
geven aan een huilend kind of een kapotte computer
laten repareren.
Kwadrant 2 behelst alle activiteiten die belangrijk
maar niet dringend zijn. Hieronder vallen vooruitdenken
en plannen, een studie of cursus volgen, goed voor
jezelf zorgen en harmonieuze relaties opbouwen.
Kwadrant 3, het kwadrant van de misleiding, bevat
alle dingen die urgent líjken, maar het eigenlijk niet
zijn. Meteen reageren op e-mailberichten bijvoorbeeld,
ook als dat niet nodig is, of onaangekondigd bezoek
ontvangen.
Kwadrant 4, ten slotte, is het kwadrant van de tijdverspilling. Dit kwadrant is te vergelijken met een
suikerspin: het lijkt lekker, maar het vult niet. We voelen
ons maar zelden voldaan na een avondje gedachteloos
zappen, bladeren in een glamourblaadje, urenlang
internetten of andere ‘verslavingen’ voeden.
Het probleem is echter dat we vaak zó veel tijd doorbrengen in kwadranten 1 en 3 dat de enige uitweg voor
ons opgejaagde gevoel de schijnbare rust van kwadrant
4 lijkt. We zijn gewend om meteen te reageren op alle
prikkels van buitenaf, en vergeten daardoor te luisteren
naar wat zich vanbinnen afspeelt. En om tot rust te
komen, nemen we vaak nóg meer prikkels van buitenaf
tot ons.
De oplossing om deze vicieuze cirkel te doorbreken?
Besteed meer aandacht aan kwadrant 2, het kwadrant
van de investering. Ruim tijd in om dingen goed voor te
bereiden en te evalueren, denk na over hoe je je relaties
kunt verbeteren, zowel thuis als op het werk, en onderneem vervolgens echt actie om daaraan te werken. Goed
voor jezelf zorgen valt hier ook onder, dus bedenk wat
je zou kunnen doen om toch elke week naar yoga te
kunnen en ’s avonds de rust te hebben om gezond te
koken. Hoe meer tijd je doorbrengt in kwadrant 2, hoe
minder vaak je in situaties zult belanden die direct je
aandacht nodig hebben. Zo breng je vanzelf minder tijd
door in kwadranten 1 en 3 en heb je dus niet constant
het gevoel dat je onder druk staat. Door vooruit te plannen, kom je bijvoorbeeld op het idee om een nieuwe

fiets te kopen, zodat je niet steeds naar de fietsenmaker
hoeft. Of je besluit een schoonmaakster te nemen,
waardoor je meer tijd overhoudt voor andere dingen.
Als je voldoende aandacht besteedt aan kwadrant 2, zul
je waarschijnlijk een fijne baan moeiteloos kunnen
combineren met een harmonieus privéleven.
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Dit helpt je om je levensdoel helder te krijgen:
Zet drie of vier dingen op papier die je als het belangrijkste in je leven beschouwt.
Denk na over de bijdrage die je wilt leveren aan de
wereld en je doelstellingen op de lange termijn.
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Onthoud: een afspraak met jezelf
is net zo belangrijk
als andere afpraken
na over de belangrijkste relaties in je leven en hoe
* Denk
je die zou kunnen verbeteren.
wat je zou doen als je nog maar een halfjaar te
* Bedenk
leven had.
Heb je je levensdoel vastgelegd, dan kun je dit laten
meespreken in je weekplanning. Staan er deze week
dingen op de agenda die je misschien liever zou laten?
Zijn er zaken waaraan je voorrang wilt geven? Maak
een planning voor de komende week waarin je globaal
vastlegt welke activiteiten je wilt ondernemen. Een behulpzame metafoor van Stephen Covey is om de week
te zien als een grote pot die je kunt vullen met stenen.
Als je de pot eerst vult met grote stenen, dan met kiezels,
vervolgens met zand en daarna met water, zul je verbaasd zijn hoeveel er in de pot past. Maar als je niet
eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er later
nooit meer in. Kortom: zet eerst je prioriteiten in je
agenda, daarna de dingen die iets minder belangrijk
zijn, enzovoorts, en houd je aan die volgorde.
Laat je niet van de wijs brengen door activiteiten die
tot kwadrant 3 of 4 behoren, maar volg je innerlijke
kompas, dat je hebt afgestemd op je levensdoel.
Leg in je weekplanning ook de momenten vast die je
alleen wilt doorbrengen en beschouw een afspraak met
jezelf als net zo belangrijk als andere afspraken. En ruim
tijd in om jezelf op te laden. Je kunt bijvoorbeeld vaker
gaan wandelen of fietsen, regelmatig mediteren, je
verdiepen in literatuur, een weekendje weggaan met je
geliefde of een training volgen. Hierdoor blijf je jezelf en
je relaties vernieuwen en dat zorgt voor meer positieve
energie en balans in je leven.

Creëer verbinding
Iedereen heeft in het leven verschillende rollen. We zijn
partner, ouder, kind, werknemer, collega en vriend
tegelijkertijd. Belangrijk is om een zeker evenwicht te
vinden tussen deze verschillende kanten van onszelf.
Zakelijk succes is geen excuus voor een mislukte relatie
of een afstandelijke band met je kind, om maar iets te
noemen. Als je bepaalde wezenlijke levenstaken negeert,
ben je als het ware een boom waarvan een paar takken

prachtig in bloei staan, terwijl andere takken er verdord
bij hangen. Maar hoe zorg je nu dat je een boom wordt
waarvan alle takken even dik en sterk zijn, met even
mooie bloesems?
In de eerste plaats is het belangrijk dat al je rollen
geworteld zijn in je levensdoel. Als je je werk alleen
maar doet om geld te verdienen, een relatie hebt omdat
je vindt dat de ander je gelukkig moet maken of vrijwilligerswerk doet om indruk te maken op de buitenwereld,
kunnen deze rollen je nooit vervulling geven. Daarnaast
is het goed om te beseffen dat al je rollen takken zijn
van dezelfde boom. Je kunt geen muren optrekken
tussen de verschillende onderdelen van je leven, omdat
ze allemaal met elkaar verbonden zijn. Als je meer vanuit
‘en-en’ gaat denken in plaats van ‘of-of’, zul je zien dat
er meer synergie ontstaat tussen je rollen. Zo kun je bijvoorbeeld meer aan lichaamsbeweging doen én meer
aandacht aan je partner besteden door samen op dansles te gaan. Of een nieuwe medewerker van je bedrijf
inwerken én aan een grote opdracht beginnen door er
samen over te brainstormen.
Als je je zienswijze verandert en ziet hoe al je rollen bijdragen aan de vervulling van je levensdoel, wordt ook de
krampachtige scheiding tussen ouderschap en het werkende leven minder groot. Als je als ouder beseft dat ook
die rol van essentieel belang is voor de samenleving en
voor je eigen ontwikkeling, hoef je het ook niet als een bezwaar te zien dat je tijdelijk minder tijd hebt voor je werk.
Ware wijsheid komt voort uit evenwicht.
Probeer de verbanden te zien tussen de verschillende
rollen, die allemaal takken zijn van dezelfde boom, en zie
welke takken meer voeding nodig hebben. Probeer creatieve oplossingen te vinden om taken te combineren en
overbodige activiteiten uit je agenda te schrappen. Maak
een weekplanning, en vergeet niet om aan het einde van
de week te evalueren. Wat kan er nog beter? Welke taken
verdienen meer aandacht? Voel je je rustiger en meer in
balans dan in voorgaande weken? Dan volg je je innerlijke
kompas en ben je op de goede weg.

Meer lezen?
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