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Het woord aan iemand die dromen koestert,
najaagt en stapvoets waarmaakt. 
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Geloven dat je 
kan veranderen

Wild enthousiast en met een radicale focus op 

positiviteit en waardering: Maaike Verstraete 

blogt al vier jaar over bijna alles. Dicht bij haar 

leven, dicht bij alles wat waarderend werkt. En 

vooral vanuit de grote vastberadenheid al wat 

krachtig is te versterken. Ze werkt als docent 

en talentgericht coach, blogt over positieve 

psychologie en werkte een e-course rond 

lifecrafting uit.  Ze knipt vrolijk stukjes uit haar 

leven en plakt ze doelgericht op haar blog. 

De kracht van waardering

“I don't neccesarily agree with everything I say', 

zegt ze. En lacht er hartelijk bij. Ze koos de quote 

van M McLuhan uit een pak uitgespreide associa-

tieve beeldkaartjes.  ''Jij hebt elke dag een andere 

mening, en je kan ze altijd even goed uitleggen', 

zei een collega ooit tegen mij. Gelukkig is dat 

niet helemaal waar, maar ik hou wel van spelen 

met ideeën. Alle kanten onderzoeken van een 

denkbeeld, mij inleven in elke invalshoek: het 

is verrijkend en houdt mij fris. Dat ‘vloeibare’ 

denken maakt mijn blog telkens anders, al zit er 

tegelijk een krachtige lijn in. Ik kies radicaal voor 

positivisme en waardering. Daarbinnen kleur ik 

graag met verschillende potloden.”

“Ik geloof dat we met onze gedachten de wer-

kelijkheid creëren die we ervaren. Positieve 

psychologie is de wetenschap van ‘het leven dat 

de moeite waard is’. Deze wetenschap toont 

ons een manier om van een gewoon leven, een 

buitengewoon vervullend leven te maken. Al 

jong was ik mij scherp bewust van het feit dat 

je alles kan hebben om gelukkig te zijn, een lief-

desrelatie, kinderen, geld, een zelfgekozen job, 

en het toch niét zijn. En daar maakte ik, mijn 

missie van. Ik wil altijd in staat zijn, ongeacht 

de externe omstandigheden, om te kiezen voor 

tevredenheid en klein geluk. Stel dat mijn leven 

als een vliegtuig is, dan wil ik niet bezig zijn met 

de drankjes uit te delen en de passagiers blij te 

maken. Ik wil aan de stuurknuppel zitten, en 

zelf de vliegrichting kiezen, welke gedachten ik 

het meest denk en welke gevoelens ik het meest 

ervaar. En die keuze vraagt oefening en inzicht 

en hulp van anderen.”

“We kunnen veel leren van successen en dat 

zien we in onze maatschappij vaak over het 

hoofd. We zwijgen te vaak over wat goed gelukt 

is. En ondertussen geven we onevenredig veel 

aandacht aan wat niet lukt en stoppen we veel 

energie in het verbeteren van onze zwaktes. Ik 

geloof dat we daarmee de bal mis slaan. In wat 

'als vanzelf' waardevol is, zit wijsheid verbor-

gen. Succesverhalen onderzoeken geeft  energie, 

verbondenheid en engagement. Het toont ons 

waar we meer van willen en welke elementen 

we bewuster kunnen inzetten. Ik geloof niet dat 

iets pas de moeite waard is, als we er veel moei-

te voor hebben gedaan. Juist in wat moeiteloos 

gaat, schuilt nog veel potentieel. Dat ontdekken 

en ervoor kiezen om sterker te worden in waar 

je al van nature sterk in bent: daar liggen kansen. 

Ik zie dat mensen juist door deze focus op kracht, 

groeien en waardevoller worden in hun werk 

en leven.”

Het gras groeit waar je 
het water geeft 

“Ik begon vier jaar geleden met bloggen omdat 

schrijven een droom is. Dat werkt het beste door 

kleine stapjes: elke week een paar keer een blog 

schrijven bijvoorbeeld. Het begon met een beetje 

zelfopgelegde dwang, en ondertussen kan ik het 

niet meer laten. Ik weet pas echt wat ik denk als 

ik er over heb geschreven. En omdat ik schrijf, 

krijg ik de kans een betere schrijver te worden.

Je brein heeft  gigantisch veel invloed op je leven 

en als je kan zien wat er in zit, geeft  jou dat de 

kracht je eigen realiteit te creëren. Voor mij helpt 

schrijven mijn realiteit te sturen. Ik zie mezelf 

als een werk-in-uitvoering. Een focus op 'groei-

denken': het kijken naar jezelf in mogelijkheden 

en in evolutie. Groeidenken is een mindset: het 

gaat over geloven dat je kan veranderen. Je gaat 

leermomenten opzoeken, vraagt om feedback 

en ziet vooruitgang. Vastdenken is het tegendeel: 

als we geloven dat we van bij de geboorte een 

bepaald soort mens zijn, met vaste capaciteiten 

en talenten, houden we onszelf tegen. Mensen 

die vastdenken, vermijden uitdagingen, erva-

ren faalangst en zijn bang om door de mand te 

vallen. Groeidenken helpt, het zorgt dat je mag 

verliezen, dat je leert denken: ‘ik ben al goed op 

weg...' Wie leert groeidenken, kan doorzetten, 

durft  fouten te maken en zoekt experts om van 

te leren. Het goede nieuws is: we kunnen groei-

denken aanleren en aanmoedigen, bij onszelf en 

bij anderen. Door geen complimenten te geven 

die de ander vast zetten, maar positieve feedback 

op het onderweg zijn.”

“Het geldt voor je rol als professional, maar 

evengoed als ouder: de moeder met het juiste 

evenwicht tussen engelengeduld en coachende 

confrontatie. Ik doe nog steeds graag alsof ik dat 

ben. Het enige echter waar ik echt trots kan van 

 getuigen is dat ik blijf zoeken. Het enige even-

wicht is te vinden in mijn verlangen naar even-

wicht! Als er medailles te verdienen zijn voor het 

streven naar goed ouderschap, dan verdien ik er 

één. Balans is de fata morgana van mijn genera-

tie. Er bestaat niet zoiets als een balans tussen 

werk en gezin, tussen werken en leven, tussen 

zorgen voor jezelf en goed doen voor anderen. 

Stoppen met die balans najagen is het beste 

wat ik ooit deed. Ik balanceer. Wiebelend op de 

koord van mijn bestaan, waarop in evenwicht 

blijven enkel kan door uit evenwicht te gaan. 

Het helpt dat ik weet wat mijn prioriteiten zijn 

en dat ik voor mezelf durf te denken dat ik goed 

op weg ben.”

Contentement

In mijn blog en online cursussen probeer ik het 

waarderende – altijd in de eerste plaats ook voor 

mijzelf – te vertalen voor dagelijks gebruik. Om 

dagelijks ambitieus te kiezen voor meer 'conten-

tement', voor betekenisvol leven, voor warme 

relaties. Voor klein en simpel geluk. Voor grote 

dromen of steile ambities.

“Het enige waar ik 
echt trots kan van 
getuigen is dat ik 
blijf zoeken.”

Maaike Verstraete

Maaike Verstraete is klinisch psychologe 

en blogster. Ze maakt van waarderend 

kijken naar de dingen en het leven 

haar drijfveer. Ze werkt als docent en 

als talentgericht coach. Ze blogt over 

positieve psychologie van alledag. Ga 

naar www.maaike.net en tik 'markant' in 

de zoekfunctie voor een selectie artikels 

waar wij bijzonder van genoten hebben. 
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