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Bestuur eens een olifant.

Een metafoor. Eentje van voor de tijd dat we met auto's reden en computers gebruikten. Een 
metafoor over hoe de delen van de mens samenwerken: als een grote olifant met een kleine 
berijder bovenop. De olifant staat voor ons emotionele oer-deel dat automatische, onbewuste en  
intuïtieve processen beheert. De berijder symboliseert ons rationele en beredeneerde deel, dat 
gecontroleerde beslissingen en wilskracht beheert.

Als we effectieve veranderingen willen in ons leven zullen we niet alleen ons verstand en onze wil 
moeten aanspreken, onze berijder dus, maar ook onze olifant: het emotionele deel van onszelf. De 
olifant komt traag en log in beweging en volgt graag bekende platgetreden paden. En de kleine 
berijder zit bovenop, hij is rationeel en weet heel goed waarom hij een bepaalde verandering wil, 
maar hij moet met weinig middelen een grote olifant besturen.

1. De berijder in jezelf kan je overtuigen met verstandelijke argumenten.

Feiten, cijfers, tekst en ervaringen van anderen helpen om je overtuigingen in lijn te zetten met je 
wensen. Dat is niet stom: het verzamelen van goede redenen en bewijs voor de waarde van jouw 
gewenste verandering is heel zinvol. Vaak staat of valt het slagen daarmee.

Waarom wil je die opleiding volgen - zal ze je ook bieden wat je zoekt? - is studeren de juiste
weg om te bereiken wat jij wil? Kan je bewijs vinden voor het feit dat mensen gelukkiger worden als 
ze verhuizen naar kleinere woningen of het met minder spullen doen? Zijn er boeken die je kan 
lezen of ervaringen die je kan beluisteren van anderen, die eerder al een project hebben opgezet 
zoals jij dat wil doen? Wees je eigen advocaat: wat pleit voor je wens? Wat ondersteunt je zaak?

Verzamel bewijs. Bied duidelijke acties aan. Maak de gewenste resultaten helder. Wat wil je DOEN 
om je droom te bereiken? Hoe ziet het eruit als je bereikt wat je wil?

Je moet je ansichtkaart van de eindbestemming (zie week 6) ondersteunen met een goed plan van 
voorgeschreven acties. Wat je niet moet doen, is anticiperen op elke bocht in de weg, tussen 
vandaag en de eindbestemming. Niet omdat het bedenken van de hele route onwenselijk is, het is 
gewoon onmogelijk. Als je aan het begin staat, maak je dan geen zorgen over het midden, want het 
midden zal er anders uit zien als je er komt. Zorg gewoon voor een sterk begin en een sterk einde 
en kom in beweging.

Geef de berijder een sterk begin door duidelijke acties, en een sterk einde door een heldere droom 
en betekenis.
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2. Je olifant overtuigen gaat anders.

Die kleine berijder kan enkel met veel wilskracht verandering bereiken, hij heeft immers een 
grote logge olifant om te besturen. Ons emotionele deel, ons willen en voelen, speelt een grote rol 
bij het slagen van veranderingen.

Ik weet wel waarom het goed zou zijn om een paar kilo af te vallen, maar wil ik wel echt aan al die 
lekkernijen weerstaan? Het is de olifant in mij die toch naar de kaaschips grijpt.

Het is ook de olifant die, na enkele weken hard werk, er voor zorgt dat we op een dag niet naar 
onze afspraak gaan met de boekhouder die ons zal helpen ons project op te zetten. Ach, ik ben al 
zo moe van mijn ‘normale’ werk, doet dat betekenisvol project er echt toe? Doe ik al niet genoeg?

Het is onze innerlijke olifant die zorgt dat we, zonder het te beseffen bijna, toch weer in die leuke 
winkel vol dure designspullen staan. Terwijl onze berijder zo graag ons geld anders wil spenderen, 
aan zinvolle dingen die onze groei bevorderen en ons zo het leven wil geven dat we echt graag 
willen. Maar het gebaande pad naar de winkel lag zo mooi open, en onze olifant kent het 
kortstondige gevoel van beloning na het kopen zo goed.

Het is ook de olifant die uit verveling, uit angst of uit woede, toch weer roddelt over die ene collega. 
Die toch weer fel uit de hoek komt op de teamvergadering. Die zichzelf er op betrapt ongeduldig en 
geïrriteerd te reageren op kinderen of partner. Terwijl onze wijze berijder het anders wilde doen.

Daarom is het zaak ook onze emotie mee te hebben, ons onbewuste, onze innerlijke motivatie.

Dat is bijvoorbeeld waar die vieze foto’s op de pakjes sigaretten op inspelen: door ons te 
shockeren met beelden van doorrookte longen of keelkanker hopen ze onze olifant te doen 
schrikken. Want onze berijder weet allang dat roken niet goed is, maar hij is heel goed in het 
bedenken van excuses voor het olifant-deel dat toch weer bezweken is voor nicotine (genre: “een 
mens moet toch ergens aan sterven”).

We willen het voelen - we willen echt beweging vanbinnen. Voelen waarom we die weg inslaan en 
niet die andere.

De foto’s van hongerende kinderen in Afrika doen dat, het verhaal van een vriendin met kanker, 
de film over die persoon die zijn dromen waarmaakte. Die ervaringen gaan voorbij ons verstand, 
die gaan naar onze buik.

Dat binnenste buikgevoel willen we aan onze kant. Dat is ook wat ik ondersteun met het ophangen 
van mijn collages (zie vorige week). Door die beelden te zien voelt mijn innerlijke olifant waar het 
over gaat. Ook de foto van jezelf die in week 1 ophing doet dat: die zorgt ervoor dat jouw emotionele 
deel, je onbewuste motivatie, wakker wordt.

Omring jezelf met gevoelsgeladen ondersteuning voor je wens.



3. Effen het pad

Behalve de olifant en de berijder in onszelf is er nog een derde mogelijke manier om verandering te 
ondersteunen, om de kans dat de verandering slaagt zo groot mogelijk te maken: door het pad te 
effenen.

De mens is geneigd, van nature, misschien door onze oermens-ervaringen al, om gekende
en geëffende wegen te volgen. In de psychologie leeft de populaire mythe dat als je iets dertig dagen 
doet, het dan als het ware in je ‘GPS’ zit als je thuisroute. Dat betekent dat je er weinig of geen 
wilskracht meer voor nodig hebt. Het wordt een gewoonte, je doet ze bijna onbewust en je kan niet 
meer zonder.

En een gewoonte, dat is vaak precies wat we willen dat nieuw gedrag wordt. Zo eenvoudig en gewoon 
als je tanden poetsen, als lezen in bed en koffie drinken bij het ontbijt. De voordelen zijn duidelijk: als 
ons gewenste gedrag een gewoonte is kost het weinig of geen wilskracht. Dan hoeven we geen 
bewuste beslissing te nemen, en niet ons (beperkte) vermogen van zelfsturing ervoor te vermoeien.

Wilskracht is immers als een spier: als je ze veel gebruikt wordt ze moe. 

Als je de hele dag met veel concentratie en wilskracht moeilijke vergaderingen hebt geleid, kan je ’s 
avonds misschien niet weerstaan aan chocolade. Als je een rustige dag had waarin je je eigen tijd 
kon invullen, is het wellicht geen probleem om na het avondeten nog te gaan joggen. Maar sommige 
dagen kosten al veel wilskracht: omdat we niet reageerden op dat vervelende gedrag van die ander, 
omdat we geen taartje namen bij de bakker maar gezond volkorenbrood, omdat we niet te hard 
reden op de snelweg, omdat we vroeg opstonden en tijd maakten voor taken die allang lagen te 
wachten. En dan merken we dat die wilskrachtspier vermoeid raakt en niet meer eenvoudig te 
bewegen is.

Anderzijds, en ook dit is als bij een spier: je kan wilskracht trainen en er zo meer van krijgen. Als jij 
vaker discipline aan de dag legt, als je vaker doet wat juist is in plaats van wat makkelijk is: dan raak 
je gewend aan het nemen van moeilijke beslissingen over je eigen gedrag. Dan wordt je wilskracht 
op alle gebied sterker, ook daar waar je ze nog niet had ingezet.

Twee belangrijke dingen dus:
1. Door nieuw gedrag, onze gewenste verandering, in het begin met aandacht te stellen en dit een 
langere periode vol te houden wordt het een gewoonte. En dat is wat we willen, want dan hebben we 
er geen wilskracht meer voor nodig.

2. Als we vaker onze wilskracht inzetten wordt ze sterker. En: we moeten het opbouwen, want de 
spier van wilskracht raakt vermoeid. Ons Pad kan daarbij helpen. Het Pad effenen doen we door de 
omgeving zo om te bouwen dat de olifant dit makkelijker kan inslaan en volhouden.

Ik zet fruit altijd in een mooie schaal op tafel, de koekjes zitten echter in een hoge moeilijk 
bereikbare kast. Het is dus veel eenvoudiger hier in huis om fruit te eten. Het klinkt zo simpel, maar 
het is zo effectief.

Wil je minder tijd aan digitale afleiding geven, stop dan je computer in de kast. Leg je boeken, je 
sportspullen, je tuinier-laarzen (of andere voorwerpen die symbool staan voor de activiteit die je 
graag wil doen) in het zicht.



Maak het jezelf vooral heel gemakkelijk. 

Heb je nood aan een deadline om eindelijk te beginnen aan je droom? Spreek dan af met iemand die 
jou er aan zal houden. Effen het pad. Met die dingen, die mensen, die ervaringen die jou zullen 
helpen om de weg te volgen die je wil volgen. En ja, misschien betekent dat dat je sommige 
afspraken nu niet zal nakomen. Zoals je een tijd beter niet op café gaat als je net gestopt bent met 
roken, of zoals beginnende vegetariërs niet naar restaurants gaan met ribbetjes à volonté. Want 
zoals gezegd: in het begin heb je veel wilskracht nodig, en alles wat ervoor kan zorgen dat je die 
spier niet moet vermoeien is welkom. Lees dus voorlopig geen kritische boeken over je plan, laat 
die mensen die je sceptisch zouden bevragen even links liggen. Niet voor altijd, maar wel in dit 
kwetsbare begin.

Omgeving is ook het ophangen van quotes. Je omringen met de juiste boeken, de juiste mensen, de 
juiste websites, de juiste ‘stam’. Het helpt allemaal om je gewenste verandering te verwezenlijken.
Mensen met slanke vrienden en familieleden blijven blijkbaar vaker slank. Onze omgeving heeft 
dus ook onbewust invloed op ons. Mensen die veel lezen hebben mensen rond zich die veel lezen. 
Onbewust, niet omdat ze daarover praten of daarop hebben gekozen. Mensen die veel glimlachen 
trekken anderen aan die vriendelijk en tevreden zijn.

En dat is super: want het betekent dat we allemaal ook meer invloed hebben op veranderingen bij 
anderen dan we misschien denken. Niet zozeer door hen te overtuigen, maar door het zelf anders 
te doen. Verandering in mijn gedrag leidt tot verandering bij mijn omgeving. De wereld verandert 
niet door wat we zeggen maar door wat we doen.

En mijn omgeving werkt ook puur als conditionering: ik zet een thermos thee, klap de laptop open 
en ga zitten. En dan krijg ik inspiratie. Ook al denk ik dagelijks, vooraleer ik mijn thee zet en voor 
mijn computer ga zitten, dat ik vandaag zeker geen inspiratie zal hebben.

Je moet dus je omgeving eerst opzoeken: installeer de bekende prikkels, en stap er in. Wacht niet 
tot je er klaar voor bent: het klaarzetten van de omgevingsfactoren zorgt er juist voor dat je er 
klaar voor bent.

Het werkt net zoals met zin in sex: er mee beginnen kan je zin geven. Omdat strelen, kussen, 
gedempt licht en je uitkleden zorgt voor zin. Aan je partner vragen of hij of zij zin heeft in sex terwijl  
die staat te koken en aan dat dringend telefoontje denkt, geeft waarschijnlijk een negatief 
antwoord.

En net na het eten, tussen de kinderen en het huishouden, met de drukke werkdag nog in je lijf en 
hoofd: nee, je hebt geen zin om te gaan wandelen. Maar als we eerst de omgeving ernaar maken, als 
je de eerste handelingen gaat doen (de wandelschoenen aan, de hond aangelijnd, de eerste stap 
buiten en een flinke hap frisse lucht): dan brengt dat de zin met zich mee.

Zo gaat het ook met de verandering die jij wil: weet waarom je het wil, voel waarom je het wil en 
maak je omgeving er klaar voor.

De meest effectieve verandering gebeurt als je de emotionele kant van mensen in beweging kan 
brengen, het rationele deel duidelijke doelstellingen aanbiedt (je gewenste eindresultaat) én het pad 
vrijmaakt zodat de drempel zo laag mogelijk is om ander gedrag te vertonen.

(Chip & Dan Heath - Switch)
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