
Life Crafting - we gaan ons leven boetseren!

1. Teken op een groot blad, echt een groot blad (een poster? Een groot stuk bruin 
inpakpapier? Zo’n vel boekenkaftpapier met print, veel te kinderachtig voor volgend 
schooljaar? Een overschotje van het papieren tafelkleed op je laatste feest?) twee assen.

Zo:

Oefening 2

crafting 



De ene as gaat over talent, de andere over belang:

Talent is:

Wat je graag doet én wat je 
goed doet. Je kan het goed 
én je krijgt er energie van.



Belang is:

Wat van belang is om jouw 
‘levensmissie’ na te streven. 
Van belang voor de 
betekenis die jij vorige week 
aan je leven hebt gegeven.

2. Verdeel je assenstelsel nu in vier vakken, zo:



En geef de vakken de volgende invulling:

3. Denk nu aan ‘grote’ activiteiten in jouw leven van vandaag. Wat zijn de blokken waar jij 
vooral je tijd aan besteedt? (Als je dingen vergeet is dat niet erg, we zijn toch maar aan het 
spelen :))

Verdeel je activiteiten, je tijdbesteding over je schema: geef alles een plek in één van deze 
vier vakken, aan de hand van de volgende vragen:

- Is deze activiteit van belang voor jouw levens-betekenis?
- Zet je er je talent bij in? 

Afhankelijk van het antwoord komen ze in het vak linksboven (wel talent, geen belang), 
rechtsboven (wel talent én van belang), linksonder (geen talent, geen belang) of rechtsonder 
(geen talent, wel van belang).



Bij mij zou dat er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:



En nu, nu kunnen we echt beginnen boetseren:

1. We beginnen bij het vak rechtsboven, dit is het vak van je roeping.

Hierin kan je meesterschap bereiken, hier kan je werkelijk waarde toevoegen. Je bent er goed in, je 
krijgt er energie van én het is bijzonder betekenisvol. 

Hiervan willen we meer, dit willen we laten groeien en meer in beeld brengen. Dit is het deel van jouw 
activiteiten dat veel van je tijd en energie (de meerderheid?) in beslag zou mogen nemen. 

2. Linksboven staan activiteiten waar je wel talent voor hebt, maar die op dit moment niet bijdragen 
aan de betekenis van je leven.

Je zou deze kunnen laten voor wat ze zijn, en er je ontspanning in zoeken. Ze zullen alleszins meer 
ontspanning en rust voor je bieden dan het ‘geestdodende’ van TV-kijken, facebook-

gluren of troostzoeken in eten of drinken. 

Een andere mogelijkheid is dat je gaat uitzoeken of deze talenten meer van belang kunnen worden. 
Kan ik mijn talent om gezond en lekker te koken inzetten voor mijn missie? Kan ik dichter bij de 
betekenis van mijn leven komen door voor te lezen (ha, ik zou bijvoorbeeld op mijn blog ook video 
kunnen plaatsen waarop ik mijn tekst breng, goed plan!)?

3. Linksonder staan activiteiten die van geen belang zijn voor wat werkelijk in jouw leven telt, en 
waar je geen talent voor hebt.

Dit zijn dingen die je zou kunnen uitbesteden aan een ander. Of die je zou kunnen laten vallen, je kan 
ze gewoonweg niet meer doen - als ze ook voor niemand anders van belang zijn.

Mijn hekel aan boodschappen doen heb ik op die manier aangepakt: ik krijg wekelijks een groenten- 
en fruitpakket en bestel de rest bij de afhaalservice van de supermarkt. Zo gaat slechts een 
minimum van mijn tijd en energie daar naartoe. 
Surfen op het internet zou ik, net als televisie zappen, beter gewoon laten vallen. Ik krijg er geen 
energie van, het biedt slechts tijdelijk ontspanning en is onbelangrijk. 

Ik kan mij trouwens voorstellen dat sommige ‘sociale verplichtingen’ ook in dit vak horen. Of 
misschien doen we een aantal activiteiten alleen omwille van ‘wat de buren zullen denken’. Die kan je 
schrappen?



4. Rechtsonder, die dingen waar je geen talent voor hebt maar die wel belangrijk zijn.

Dit zijn de ‘tricky ones’. Betekenisvol maar energieslurpend. Daar gaan we aan sleutelen.

Sleutelen aan wat belangrijk is maar niet in je talent ligt: vier manieren.

1. Kan je er een talent dat je wél hebt in verstoppen?

Ik moet bijvoorbeeld regelmatig lange afstanden doen, soms ook naar plekken die moeilijk 
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ik vind het vaak wel van belang, want lezingen en 
workshops geven sluit aan bij wat ik van betekenis vind in mijn leven (het verspreiden van 
positieve psychologie en waarderend coachen). Maar ik hou helemaal niet van autorijden. 
Mijn oplossing? Ik hou van lezen en leren, dus luister ik in de auto naar luisterboeken, 
hoorcolleges of online lezingen. Ideaal! De tijd gaat snel, ik ga helemaal op in het luisteren en 
heb bijna spijt als ik op mijn bestemming aankom. Laatst bleef ik nog even op de parking in de 
wagen zitten, om te horen wie de moordenaar was in die Nicci French thriller…

Van kleren kopen hou ik niet, maar omdat ik vaak ‘publiek’ werk vind ik het wel van belang er 
leuk uit te zien. Ik verkoop mijn gedachtengoed namelijk ook beter als ik mijzelf beter 
‘verkoop’. Alleen, dat passen en winkels afdweilen en de mooiste stukken uitkiezen… pfff, ik 
word er kribbig van. Mijn oplossing? Ik bedacht mijn eigen 'uniform': met een paar 
gelijkaardige basisstukken die allemaal onderling combineerbaar zijn, en mij goed staan. Dat 
levert mij ook meteen meer tijd en energie  op 's ochtends (want minder kiezen).

2. Kan je het op een andere plek doen, of met iemand anders?

Een belangrijk verslag schrijven aan je bureau is misschien heel vervelend, maar als je in dat 
leuke nieuwe koffiehuis gaat zitten lukt het al veel beter. 
Je archief opruimen is een lastige maar belangrijke klus, die je met veel plezier samen met je 
collega doet. Terwijl jullie samen kletsen gaat het sorteren en weggooien misschien ‘als 
vanzelf’.

Klinkt heel simpel, maar het kan heel effectief zijn. Ik coachte ooit een leidinggevende die niet 
van slechtnieuwsgesprekken hield. Hij had er geen talent voor om mensen vervelende maar 
noodzakelijke boodschappen te brengen. Tot hij die gesprekken op andere plekken ging 
plannen, in het bedrijfsrestaurant bijvoorbeeld, of tijdens een wandeling. Nog steeds 
vervelend, maar al veel beter. Het praten over moeilijke onderwerpen werkte ook beter 
zonder oogcontact, dus die wandelingen waren dubbel winst.



3. Kan je je verbinden met iemand die er wel talent voor heeft?

Ik maakte ooit met een collega een fijne deal: zij hield niet van verslagen schrijven, ik hield niet 
van de telefonische permanentie. En ik schrijf juist erg graag, terwijl zij ervan hield die telefoons 
van klanten aan te nemen én er goed in was. Dus ons plan lag voor de hand: zij dicteerde mij haar 
bevindingen en ik tikte het verslag. En in ruil daarvoor nam ze mijn permanentie over. Geweldig!

Een vriendin houdt haar intakegesprekken samen met een collega, omdat die laatste goed is in 
afwijzen. Zij kan zelf namelijk heel goed zien wat de talenten zijn van anderen en wat hun waarde 
zou zijn. Maar kritisch afwegen of die ander wel in haar training past is voor haar veel moeilijker. 
En wel essentieel. Dus heeft ze een collega-vriendin erbij gevraagd die daar juist erg goed in is. 
Perfect match.

4. Kan je er anders over dénken?

Een poetsvrouw in het ziekenhuis die het gevoel heeft dat ze achter iedereen de rommel moet 
opruimen is wellicht minder tevreden over haar werk, dan een poetsvrouw die vindt dat ze een 
bijdrage levert aan een schone, gezonde omgeving voor de patiënten. Hetzelfde werk, maar 
anders bekeken. 

Als ik mijn administratie kan zien als noodzakelijk voor het betekenisvol werk dat ik wil doen, als 
bouwstenen voor mijn onderneming, voelt dat anders dan als ik die verplichting ‘buiten’ leg. Bij de 
vervelende belastingdienst of BTW, die mij dwingen onnozele taakjes te doen. Als je iets dat je 
moet doen, omdraait naar een keuze, naar iets wat je wil doen: dan verandert dat de last ervan.

(Deze oefening is nooit echt ‘af’, ik doe ze om de paar maanden opnieuw. Om de vinger aan de pols 
te houden, zeg maar, om te zien of mijn werkelijke tijdsbesteding nog klopt met de betekenis van 
mijn leven.)
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