
Tijdens het diner hoorde ik een manager met een
heerlijk voorgerecht voor zijn neus vragen wat
er verder nog op het menu stond", vertelt trans-
formatiecoach Paul Meert. "Elke dag schieten

er 40.000 tot 60.000 gedachten door je hoofd, maar
hoeveel hiervan zijn met het nu verwant? We zitten
hoofdzakelijk met ons hoofd in het verleden en in de
toekomst. Hierdoor vergeten we ons op het heden te
concentreren."
Dat is jammer, want we kunnen op het werk én privé
zoveel evenwichtiger, creatiever en zelfverzekerder
zijn als we voor honderd procent bezig zijn met wat we
nu, op dit moment, doen.
Als we het nu-moment beleven, krijgen we volgens
Paul Meert meer energie. We worden rustiger en erva-
ren de dingen op een zinvollere manier. Op de werk-
vloer zorgt de nieuwe levensstijl er bijvoorbeeld voor
dat we betere resultaten neerzetten en beter met colle-
ga's kunnen communiceren.

AFSPRAKEN MET UZELF

In een team zijn er volgens Paul Meert superactieve
types, types die zich nooit ergens druk om maken,
mensen die op een negatieve manier aan het verleden
vasthangen, en doemdenkers. Er zijn gevende en
nemende mensen. Die laatsten zijn voortdurend bezig
met wat ze zelf uit de brand kunnen slepen. Wat al die
mensen gemeen hebben, is dat ze er voor 95% van hun
tijd met hun gedachten niet bij zijn.
Nochtans presteren mensen beter als ze zoveel moge-
lijk de doelstellingen van hun bedrijf in het nu-
moment plaatsen. Hoe kan dat dan? Paul Meert: 
"Je kan kiezen waar je de aandacht op richt. Als je er
met je gedachten helemaal bij bent en een nu-actie of
reactie kiest op wat er gebeurt, doe je de dingen
bewuster, met veel meer aandacht en passie. De mees-
te mensen kiezen niet bewust waar ze in het nu-
moment willen mee bezig zijn. 75% van de mensen
neemt zélf geen beslissingen, kiest niet. Veel mensen
durven bijvoorbeeld geen ontslag te nemen, of heb-
ben een baan die niet overeenstemt met hun 
innerlijke zelf."

"De essentie van time management bestaat er precies
in de juiste dingen op het juiste moment te doen. Veel
mensen draaien op automatische piloot. Plots gebeurt
er een catastrofe waardoor ze wakker schieten: een
ongeluk, een echtscheiding, burn-out. Ineens hebben
ze wel tijd voor de dingen."
"Andere mensen realiseren zich pas op het einde van
hun leven dat ze zich hebben laten leven. En toch: hoe
drukbezet u ook bent, iedereen heeft altijd alle tijd
voor de belangrijke dingen in het leven." 
"Ik denk hier aan de traditionele maandagochtendver-
gadering die totaal onverwacht wegens serieuze ziekte
van de baas wordt afgeblazen. 80% van de medewer-
kers weet in dit geval zelfs niet wat met de vrijgekomen
tijd te doen!" 
"Onze agenda's staan vol met andermans prioriteiten.
We worden geleefd. Maar waarom maken we niet een
keer een afspraak met onszelf? Meer dan 60% van de
afspraken wordt verplaatst. De belangrijkste klant die
u heeft, bent uzelf."

AFFECTIEF IS EFFECTIEF 

Ook op het vlak van aandacht loopt het al eens mis.
Paul Meert: "Als we medewerkers of klanten verliezen,
heeft dat in 68% van de gevallen met een gebrek aan
aandacht te maken. Hetzelfde fenomeen speelt trou-
wens in de privésfeer. Affectieve, emotionele aandacht
is het meest effectief." 
"Kijk eens hoe kinderen een mandarijntje opeten! Bij

het losmaken van de schil, zien ze hoe er een klein
wolkje vrijkomt. Ze snuiven de geur op en stellen zich
de boom voor waaraan het mandarijntje heeft gehan-
gen. Ze doen met andere woorden alles met volle
affectieve aandacht."

"Op de
werkvloer
komt het er
evenzeer op aan
om met affectieve
aandacht de doelstellin-
gen van het bedrijf optimaal in
het nu-moment te plaatsen. Op die manier zijn we
echt aanwezig, er met onze gedachten helemaal bij en
kunnen we sterk presteren. Het is bijvoorbeeld veel
beter te focussen op 'presenteïsme' dan op absenteïs-
me! Ik denk hier aan een bedrijf in Zweden dat 's och-
tends mensen van de personeelsdienst aan de bedrijfs-
poorten heeft geplaatst om negatief ingestelde mede-
werkers te detecteren. 10% van deze groep medewer-
kers werd door de personeelsdienst terug naar huis
gestuurd omdat hun aanwezigheid (mentale afwezig-
heid) nefast zou zijn voor de teamspirit."

TIJDSTILLERS

Op welke manier kunnen we onszelf helpen om naar
het nu-moment te komen? Een aantal 'tijdstillers'
maakt het ons gemakkelijker. Zo helpt het om al de
zintuigen te gebruiken. Paul Meert: "Hoe meer zintui-
gen je gebruikt, hoe meer de tijd stopt. Afwisseling,
helpt ook. Als je een uurtje hebt gebeld, kan je beter
wat verslagen schrijven en na een tijd je mailbox nakij-
ken. Neem je lunchpauze niet achter je bureau. Breng
meer variatie in je professionele bezigheden én je
privéleven. Neem eens een andere weg als je 's avonds
van het werk naar huis rijdt. Richt je woonkamer eens
op een andere manier in."

"Kinderen van vier
zijn vervelende
vraagstaarten. Per
dag stellen ze 300
tot 400 waarom-
vragen. Waarom-
vragen stellen
voert je ook naar

het nu-moment." 
"Als we stilstaan bij

het nu en zelf bepa-
len wat we met onze

tijd doen, dan gaan we
de tijd zinvoller gebruiken.

De echt belangrijke en drin-
gende dingen doen we eerst, dan

pas komen de minder belangrijke en
minder dringende dingen. Probeer die

dringende en belangrijke dingen ongestoord af te
werken. Scherm je af. Hang desnoods een rode vlag
boven je bureau!"
"Als we in het nu leven, zijn we minder bevreesd voor ver-
andering en vermindert de angst voor het onbekende.
Dat loont, want heel wat capaciteiten en talenten  zitten
bedolven onder bergen van vooroordelen en schrik." 
"Uitzonderlijke prestaties ontstaan als we erin slagen om
vooruit te denken. Atleten vertellen vaak dat ze dit doen
vooraleer ze topprestaties leveren. Johan Cruyff zei altijd
dat hij moeiteloos een bal in een bepaalde boog kreeg
omdat hij op voorhand de baan te zien kreeg. Als u het
uzelf niet ziet doen, dan kunt u het ook niet doen!
Onderschat de macht van het visualiseren niet. Als u zelf
iets doet, stroomt er veel energie door u heen." 

Is het dan zo eenvoudig om de dingen zelf in handen te
nemen? Paul Meert: "Op elk moment kan je beslissen
anders te zijn. Eerst voelt het wat onwennig aan. Na
enkele keren gaat het beter en beter. Na een maand heb
je jezelf de nieuwe gewoonte eigen gemaakt. Als je één
maand lang 'nee' hebt leren zeggen tegen collega's, doe
je dat na die maand vanzelf."

HET NU-MOMENT  'GISTEREN' IS OUDE KOEK, ZET 'MORGEN' IN DE KOELKAST

Geluk smaakt voor iedereen anders.
Welke ingrediënten kleuren het leven
van actrice Tine Embrechts, die sinds het
Peulengaleis een gunstige invloed heeft
op de lachspieren in Vlaanderen?

Tine Embrechts: "Door mijn job ben ik
veel uithuizig. Op dit moment doe ik
met het theatergezelschap STAN een
tournee in Frankrijk. Ik kan er ongeloof-
lijk van genieten als ik eens gewoon rus-
tig thuis kan zijn. Het is zalig met mijn
man en zoontje uitgebreid te kunnen
ontbijten! Ik geniet er ook onwaar-
schijnlijk van om in ons nieuwe huis
rond te hangen."  

Heeft u last van stress?
Tine Embrechts: "Absoluut! Ik kan
slecht 'nee' zeggen. Soms doe ik teveel
dingen tegelijk. Ik raak er gestrest door
en heb het gevoel dat ik niet meer van
mijn werk geniet. Als ik echt gestrest
ben, word ik ziek, krijg ik last van netel-
koorts. Als je teveel werkt, ben je ook
niet meer productief. Als ik 'op' ben,
kan ik niet goed meer acteren. Dat kan je
niet maken tegenover de mensen in de

zaal. Ik probeer dus te oefenen in 'nee'
zeggen." 

Hoe gaat u ertegen in?
Tine Embrechts: "Ik zie erop toe dat ik
mezelf goed verzorg: goed eten, genoeg
slapen, een beetje bewegen tussendoor.
Ik eet gezond, met veel groenten en
fruit. Diëten heb ik nog nooit gedaan. Ik
kan niet diëten. Ik kom uit een familie
die graag eet. Acteurs leven zeer onre-
gelmatig. Ik zoek meer regelmaat op.
Dat lukt beter sinds ik moeder ben. Mijn
zoontje duwt me in een regelmatiger
ritme."    

Wat geeft u een kick?
Tine Embrechts: "Als de mensen vinden
dat ik iets keigoed heb gedaan en ik er
zelf een even goed gevoel bij heb. Zopas
hebben we met El Tattoo del Tigre in de
Gentse Vooruit een fijn optreden
gespeeld. Anderhalf uur lang hebben we
er het beste van onszelf gegeven. Als je
op het eind met 28 man voor de zaal
buigt en je voelt dat je de zaal mee hebt,
dan geeft dat eventjes een intens geluk-
kig gevoel."

Waar haalt u de energie vandaan om cre-
atieve dingen te blijven doen?
Tine Embrechts: "Uit de mensen
rondom mij: de groep waarmee ik
samenwerk en mijn gezin. Acteren of
zingen is een intense bezigheid. De
mensen waarmee je samenwerkt, zijn
altijd méér dan gewone collega's. Er
ontstaat een hechtere band. Als men-
sen veel geven, geef je zelf ook veel.
Afwisseling geeft ook energie. Ik lijd
nogal snel aan verveling."

Wat zijn de dingen waar u van geniet?
Tine Embrechts: "Elk jaar stappen we
een maand uit ons gewone leventje.
We gaan dan naar Mexico, naar het
dorpje El Grullo waar mijn man van
afkomstig is. Zalig! Een maand lang
eten, zingen, feesten! Dat geeft pas
energie! Weten dat je nog een tweede
thuis hebt aan de andere kant van de
wereld, geeft een fijn gevoel."

VOLGENDE WEEK:
Els De Schepper: “Ik ben heel flamboyant in

mijn reacties.”

DE FEEL GOOD FACTOR VAN TINE EMBRECHTS
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Werk & wellness

Marleen Teugels

“Mensen presteren beter als ze zoveel
mogelijk de doelstellingen van hun bedrijf

in het nu-moment plaatsen.” 
(Paul Meert)

"Ik oefen in 'nee' zeggen" 

Wissel telefoongesprekken af met e-mails, 
vergaderingen,... 

Neem een andere weg naar huis, een andere
manier om binnen te komen, of te vertrekken.

Kies een andere plaats tijdens vergaderingen. 

Doe eens iets anders tussen uw boterhammen.
Experimenteer met gerechten.

Kijk naar andere radio- of tv-programma's.

Luister of kijk eens niet naar radio en tv op
momenten waarop u dat niet gewend bent.

Vergader op een andere dag, ander tijdstip, ande-
re plaats.

Is het wel nodig om te vergaderen? Schaf een ver-
gadering desnoods gewoon af, of plaats, zoals
een Zweeds bedrijf met veel succes deed, een
grote elektronische teller die naarmate de verga-
dering aansleept, aangeeft hoezeer het salaris-
verlies aanzwelt voor alle aanwezigen.

We zijn alerter, creatiever en denken beter als we
rechtstaan. Verwijder eens de vergadertafels en -
stoelen en vervang ze door bartafels en -krukjes.

Start vergaderingen die altijd uitlopen eens op
een late vrijdagnamiddag.

VACATURE SCHRIJFT U 
10 TIJDSTILLERS VOOR:
Hoe meer u erin slaagt uw onophoudelijke gedachte-
stroom tot stilstand te brengen, hoe groter de kans dat u
ten volle van het hier en nu geniet. Door al uw zintuigen in
te schakelen, kunt u bijvoorbeeld uw aandacht volledig op
de ervaring richten. Variatie is op dit punt een toverwoord.
Doorbreek stereotiepe gedragspatronen. Dit zijn ideeën
voor 'tijdstillers':

"Gisteren was er alweer niks op tv, maar overmorgen wacht gelukkig
mijn vakantie." Wacht eens even: vergeet u niet nu te leven?

Transformatiecoach Paul Meert leert u met beide voeten in het nu-

moment te staan. Resultaat: betere prestaties, minder stress en leukere

contacten met uw collega's. Maar bovenal: meer tijd voor uzelf.
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LAAT ONS UW VISIE OVER DIT ONDERWERP WETEN: 
reacties@vacature.com
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VOLGENDE WEEK
IN VACATURE

Vacature, elke zaterdag gratis 
in de krantenwinkel

Verder:
Russische zakenlui studeren in België.

*  De Grote Salarisenquête,
deel twee. 
Acht managers over hun
eerste loon. Hoeveel ver-
dient een topmanager? 
Welk rapportcijfer krijgt
uw loon? En bewust minder 
verdienen: slimme zet of foute keuze?

*  Overleven in een maatpak: gedaan 
met het maandagochtend-gevoel.

Moeder, 
wanneer leven wij?
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