
– Michaëla Wierdsma

Smelt die ijsberg!
Los jouw onbewuste blokkades op 

met de START&GO-methode



6

Inhoud

Anderen over START&GO 8
Dankwoord 10
Voorwoord: Zelfkennis en ondernemerschap 12

DEEL 1
Inleiding 17
Hoofdstuk 1: Waarom veranderen? 27
Hoofdstuk 2: Spiegelen 42
Hoofdstuk 3: Accepteren 52
Hoofdstuk 4: Verantwoordelijkheid 66
Hoofdstuk 5: START&GO-methode 77

DEEL 2: START&GO
Inleiding 87
Hoofdstuk 6: Het signaleren van jouw ijsberg 89
Hoofdstuk 7: Toevoeging 108
Hoofdstuk 8: Analyseren  122
Hoofdstuk 9: Realisatie 136
Hoofdstuk 10: Toekomst 149
Hoofdstuk 11: GO 162

DEEL 3: TOEPASSEN
Inleiding 173
Hoofdstuk 12: Doelen stellen 174
Hoofdstuk 13: Tijdmanagement 189
Hoofdstuk 14: Loslaten 208
Hoofdstuk 15: Gezondheid 222
Hoofdstuk 16: Relaties 243



7

Nawoord 263

APPENDIX  264
I.    Wanneer een indivueel START&GO-consult?
II.  Mogelijke verbanden tussen lichaam en geest

Bronnen 271



27

Hoofdstuk 1: Waarom veranderen?

Van mening veranderen is een bewijs 
dat er van binnen doorstroming plaatsvindt.

– Wim Kan, Nederlands cabaretier (1911-1983)

Zijn wie je bent, is vaak een van de lastigste opgaven in het leven. 
Natuurlijk wil iedereen zijn zoals hij is, maar kan dat ook? Als kind 
groei je zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht. Als volwassene 
groei je verder, maar dan vooral in je manier van denken. Groeien in 
geestelijk opzicht kan onder andere door te veranderen. Veranderen 
door een oud patroon los te laten, nieuwe horizonten te verkennen 
en voor jezelf een nieuw leven te creëren buiten de geijkte paden van 
je opvoeding. Daarmee leer je te zijn wie je bent.

Voor veel mensen is stagnatie of stilstand in de eigen groei gewoonte 
geworden. Stilstaan is prima, als het maakt dat je even om je heen 
kijkt, uitrust en nieuwe energie opdoet voordat je weer verdergaat. 
Helaas is dat verdergaan niet altijd aan de orde. Het komt te vaak 
voor dat mensen dan stil blíjven staan en gaan rusten. Zoals het 
spreekwoord luidt: rust roest. En: stilstand is achteruitgang.

Verandering doet je groeien. Die verandering hoeft niet enorm groot 
te zijn: juist de kleine stappen zijn belangrijk, zeker als je een doel 
voor ogen hebt. Daar kom ik in een later hoofdstuk nog op terug. 

Veranderen doe je alleen als je dat zelf wilt. Soms gaat het onge-
merkt: er verandert een situatie in je leven waardoor er automatisch 
ook iets in jou verandert, net als op een zeilschip. Bij het zeilen kijk 
je continu of je grootzeil en fok nog de juiste stand hebben om op 
koers te blijven. Je verandert geregeld je zeilen omdat de wind ver-
andert. Door het aanpassen van je zeilen, kun je juist harder gaan en 
scherper op je doel af varen. 
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In dit boek gaat het om situaties die jijzelf wilt veranderen in je werk 
en je privéleven omdat je er hinder van hebt. Er is een blokkade die 
je dwarszit, een gewoonte die je hindert of gedrag dat irritant of zelfs 
ondermijnend is.

Het belangrijkste bij het veranderen is dat je het doet omdat jij dat 
zelf wilt.

Wat betekent veranderen voor jou?

Veranderen kent twee stadia: eerst vindt de verandering in jezelf 
plaats, daarna verandert de interactie met je omgeving.

Bewustwording

Kansen om te leren, te groeien en te veranderen krijg je op elk mo-
ment van de dag. Maar om die kansen te grijpen en ten volle te be-
nutten moet je ze wel kunnen zien. Je moet je er bewust van zijn. Die 
bewustwording is nodig om het proces van veranderen goed waar te 
nemen. Concreet betekent dit dat je elke kans om jezelf te verbete-
ren aangrijpt. 

Natuurlijk heb je van die dagen dat je daar even geen zin in hebt, 
of dat je er niet zo bewust mee bezig bent. Je wilt jezelf lekker laten 
gaan. Dat is ook oké, tot het te vaak voorkomt en je er last van hebt. 
Dat is een goed moment om (weer) te beginnen met je veranderpro-
ces. Wat heb jij immers te verliezen?

Mensen hebben in principe geen hekel aan veranderen, maar wel aan 
verliezen. En als je iets verandert, verlies je ook iets. Welke drive heb 
jij om niets te verliezen en dus stil te blijven staan? Het antwoord 
geeft aan hoe jij met verandering omgaat.
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In het artikel ‘Loss Aversion’ beschrijft psycholoog Daniel Kahneman 
de aversie tegen verliezen. Dat die aversie bestaat, leidt hij af uit on-
derzoek naar psychologische reactie bij het winnen van een quiz. Het 
verlies van je eigen 100 euro weegt zwaarder dan het verliezen van 
je kans op winst: een buitenkansje van 100 euro. Mensen raken dus 
gemotiveerd door iets wat ze kwijtraken en niet door wat ze winnen. 

Dat gegeven maakt dat je verder gaat, groeit, meer zelfbewust bent en 
doet wat je werkelijk wilt op het moment dat je iets dreigt te verliezen. 
Dat verklaart waarom bij mensen soms ineens de knop omgaat. 

Veranderingen zijn energievreters en tegelijk ook energieleveran-
ciers. Ze nemen iets van je af en geven je er iets anders voor in de 
plaats. Ik leg het je uit aan de hand van een fietsongeluk.

Je zit op de fiets om even een boodschap te doen en je kijkt niet goed 
uit, ziet een ander niet. Daar lig je op de grond, omdat je een andere 
fietser aangereden hebt. Je baalt, je enkel doet pijn en je fiets is kapot. 
Gevolg: je moet minimaal een week met krukken lopen. Dit is de ener-
gievreter. Toch komt nu ook de energieleverancier aan bod. 

Bekijk nu deze situatie eens vanuit een helicopterview:
Je zit op je fiets. Wat was je stemming? Was je gehaast? Is het onge-
luk gebeurd omdat je al langer veel te gehaast bezig bent? Omdat 
je te veel tegelijk wilt doen en eigenlijk niet goed aan het opletten 
bent? Niet alleen met het fietsen maar ook met een hoop andere 
dingen in je werk en je leven? Ben jij nog wel aan het opletten in je 
leven? Kijk nog eens goed naar jezelf. Hoe gaat het op je werk, is 
het er nog steeds zo druk? Krijg je alles op tijd af of loop je op je 
tenen? Hoe gaat het thuis, met je partner en de kinderen? Heb je 
daar alles nog onder controle of laat je het maar een beetje lopen 
omdat het op het werk zo druk is? Wat is er veranderd waardoor het 
lijkt alsof je het nu niet aankunt? 



30

Nu moet je een week op krukken lopen. Met andere woorden: je 
moet het veel rustiger aan doen. Je krijgt meer tijd met je partner want 
hij brengt je naar je werk. En als je niet naar je werk kunt, heb je meer 
tijd thuis om je kinderen uit school op te vangen, een interessant boek 
te lezen of eindelijk de achterstallige administratie doen. En je hebt 
vooral tijd om eens op een andere manier naar je leven te kijken. 

Nu zijn er veel van dit soort negatieve momenten die positief uit-
pakken. Over het algemeen leert men ook het meest van fouten en 
stellen je ze vaak in staat om grote veranderingen door te voeren. 

Je kunt ook van iets positiefs leren, vooral als je je bewust wordt van 
het feit dat je iets moois hebt meegemaakt. Je zag een bloem met 
een vlinder op de eerste zonnige dag in maart. Je ervoer niet alleen 
die zon en die mooie vlinder, maar ook iets van rust en tevredenheid. 
Iets van: wow, wat mooi! 

De beleving van de verandering hangt dus ook af van de stemming 
waarin je zit.

Interactie

Interactie is het tweede waar mensen aan denken bij verandering in 
zichzelf. Eerst is er de verandering die je zelf ervaart, ziet en voelt. 
Daarna komt er een veranderde interactie met je omgeving tot stand. 
Dit gebeurt niet gelijk en is ook niet altijd positief: het kan even 
duren voordat een verandering merkbaar is. 

Een voorbeeld: je gaat afvallen. Eerst is het alleen merkbaar voor 
jezelf: een paar pond minder en je voelt het al aan je broek en riem. 
Pas als je kleren losser om je lijf zitten, als je het gewichtsverlies echt 
in je gezicht gaat zien en als je een houding krijgt met meer zelfver-
trouwen, gaan de mensen in je omgeving reageren. 
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Een ander voorbeeld: op je werk ga je je tijd beter indelen. Je bent 
niet meer beschikbaar voor elk wissewasje. Je beantwoordt je mail 
nog maar twee keer per dag en je blokkeert elke dag een aantal uur 
om zaken af te ronden. Het levert je meer productieve uren op en 
geeft je een gevoel van voldoening. Je collega’s en klanten moeten 
wennen aan de verandering die jij doorvoert.

Mensen om je heen vinden het niet altijd fijn als je verandert. Ze 
hebben je het liefst zoals je altijd was, dat is voor hen het makkelijkst. 

Soms ziet de omgeving een verandering waar je zelf niet zo bewust 
van bent. Je hebt positieve gedachten over jezelf of je hebt een nieu-
we baan. Die baan of gedachten maken dat je met meer zelfvertrou-
wen door de wereld loopt en dat is zichtbaar voor een ander, al zie je 
dat niet direct in de spiegel. 

Soms wenst je omgeving dat je verandert. Als je daar op ingaat en 
je enorm aanpast, is die verandering er wel voor je omgeving, maar 
niet in jouw beleving en gevoelswereld. De gedwongen verandering 
zorgt er dan eerder voor dat je terugvalt in je oude patroon of dat je 
zelfs ziek wordt. 

Veranderen omdat een ander dat wil zonder dat je het zelf ziet zitten, 
is gedoemd te mislukken, hoe erg je je best ook doet.

Moet je alles veranderen?

Voor wie is het belangrijk om te veranderen? Alleen als je voor jezelf 
wilt veranderen, een blokkade wilt opheffen of een gewoonte wilt wijzi-
gen, is een verandering effectief en kan je er met plezier aan deelnemen. 

Terugkomend op het voorbeeld van afvallen; als je wilt afvallen om-
dat je partner liever het bed deelt met een slankere vrouw of met 
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hoe jij er tien jaar geleden uitzag, dan is de vraag of dat het juiste 
uitgangspunt is. Met deze motivatie kies je er al gauw voor om jezelf 
uit te hongeren met een sneldieet en dat heeft geen zin. Dat is af-
stormen op teleurstelling. Het brengt wel een verandering met zich 
mee, alleen een negatieve.

Hetzelfde geldt voor je werk strakker inplannen. Als jij het doel 
er niet van inziet, is tijdmanagement een verandering die opge-
legd wordt en heeft de beoogde verandering een lage slagingskans. 
Wees je er dus heel goed van bewust waarom je iets wilt. Op het 
moment dat je meer energie en tijd wilt, zoek je naar nieuw gedrag 
dat dat ook oplevert. Dat kan een verandering van eetgewoonte 
zijn of een betere beheersing van tijd. Als jij zelf het doel bepaalt, 
vind je het ook waard om daaraan te werken. Hoe je die verande-
ring gaat ervaren, toepassen en behouden is een tweede. Op die 
stappen komen we later terug. Voor elke verandering is er namelijk 
een systeem en dat is wat ik je met de START&GO-methode kan 
leren.

Kortom, veranderen heeft alleen zin als jíj dat wilt.

Je bent bang voor de gevolgen, hoe ga je ermee om?

Als je bang bent voor de gevolgen van je verandering: relax! Niets 
is zo frustrerend als vooraf al bang zijn voor wat je gaat verliezen. 
Dat verlamt je. Bekijk de verandering vanuit een breder perspectief. 
Verandering houdt ook de druk op de ketel, het houdt je alert en 
dusdanig waakzaam dat je het je op een positieve manier energie 
geeft. Niet veranderen is stagneren, vastroesten. Zo kom je in een 
spiraal terecht waar je niet in wilt zitten.

Je hoeft geen Nelson Mandela te zijn om van zoiets negatiefs als 
jarenlang gevangen zitten en allerlei negatieve ervaringen toch een 
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positieve denker te worden die boven zichzelf uitstijgt. Ook jij kan 
boven jezelf uitstijgen en je angsten overwinnen. Bang zijn voor de 
gevolgen van verandering is eigenlijk hetzelfde als bang zijn om niet 
te veranderen. Je weet dat als je niet verandert, de kwaliteit van je 
leven achteruitgaat. Ook dat is een keuze. 

Het is ook goed om angst te hebben. Angst maakt dat je alert bent. 
Maar banger zijn voor de gevolgen van veranderen dan voor de ver-
andering zelf kan je belemmeren te groeien. Pak dus als eerste de 
angst voor de verandering aan voordat je überhaupt een verander-
proces ingaat. Begin met kleine stappen, zoals in de START&GO-
methode wordt beschreven. Zet ze elke dag weer. Tenslotte zijn vele 
kleine veranderingen bij elkaar een hele grote verandering. 

Waarom begin jij? Het probleem ligt bij de ander!

Stagnatie van verandering komt voor als je niet alleen naar jezelf 
maar vooral naar een ander kijkt. Een touw heeft altijd twee einden; 
bij een ruzie zijn er altijd twee betrokkenen. Dat is ook zo met ver-
anderingsprocessen die je verhouding ten opzichte van een ander 
betreffen. Als je houding is dat de ander eerst moet veranderen om 
een relatie weer goed te breien, kom dan gauw tot inkeer. Je kunt een 
ander niet veranderen. Je kunt alleen jezelf veranderen. Maar door 
jouw veranderingsproces kan de ander wel meebewegen en ervaren 
hoe het is om te veranderen. Door jouw verandering verandert je 
omgeving vaak vanzelf mee.

Als ik dit vertel, krijg ik vaak reacties als: ‘Mijn partner is eigenwijs, 
hij ziet het niet zoals ik het zie.’ Op mijn vraag of je al eens door zijn 
bril hebt gekeken, is het antwoord vaak ontkennend. Begin bij jezelf 
dan komt de rest vanzelf. Vraag eens of je de bril van de ander op mag 
doen. Vraag of hij je zijn zienswijze wil helpen begrijpen. Luister naar 
zijn kant van het verhaal, dan pas kan je begrijpen hoe hij kijkt en waar 
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zijn reactie vandaan komt. Daarna kun je vragen of hij ook eens door 
jouw bril wil kijken. Dat vergt moed, van beide partijen. 

Zo werkt het bij partners in je zakelijke leven en in je privéleven, 
maar ook bij je kinderen, je collega’s, je ouders of schoonfamilie. Heb 
je al eens gevraagd aan je collega hoe hij jouw onderneming ziet en 
hoe hij denkt dat jij bijdraagt aan het resultaat van jullie team? Het 
vergt zelfs moed om de bril van vrienden op te zetten. Een mooie 
vriendschap laten ontsporen doordat je niet meer naar elkaar en door 
elkaars bril kunt kijken is jammer. 

Soms begrijp je de zienswijze van de ander werkelijk niet, omdat die 
tegen je eigen waarden ingaat. Dan is het de vraag of een verande-
ring van jouw houding en gedrag ook effect zal hebben op de ander. 
En ook dan is de vraag wat je wilt bereiken met de verandering…

Kun je alles hebben wat je wilt?

Wil jij alles hebben? Dan moet je daar ook alles voor over hebben. 
Het woord ‘hebben’ staat in de vorige zinnen centraal. Hebben is 
houden, houden is je ergens aan verbinden. Ga jij je verbinden met 
alles wat je wilt bereiken? Ga jij doelen stellen om dat allemaal te 
bereiken? Is je antwoord ja, zet dan de eerst stappen door:
1. je gedachten te veranderen van hebben naar bereiken
2. je doel te stellen
3. te bedenken op welke manier jij dat doel gaat bereiken
4. een plan te maken om stap voor stap dat doel te bereiken
5. en door al die stappen toe te passen. 

Hoe graag wil je dat ene ogenschijnlijk onhaalbare doel nog berei-
ken nadat je bedacht hebt hoe je er toe komt? Hoeveel moeite wil jij 
ervoor doen?
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Je kunt alles bereiken wat je wilt, mits je er alles voor over hebt. Er 
zijn legio voorbeelden van succesvolle mannen en vrouwen die ‘on-
mogelijke’ dingen hebben gecreëerd of bereikt. Lees de biografieën 
van succesvolle mensen en leer wat zij gedaan en gelaten hebben 
om hun doel te bereiken. Is hun leven over rozen gegaan? Was het 
makkelijk? Nee. Veel succesvolle mensen hebben niet eens hun mid-
delbare school of universiteit afgemaakt. Zij zijn onderaan de ladder 
van de maatschappij begonnen. Een ding hebben zij gemeen: ze wis-
ten waar ze naartoe wilden. Om te veranderen, moet je dus een doel 
hebben waar je naartoe verandert.

Het doel van veranderen op zich is groei. Groei in jouw ontwikke-
ling, groei in je onderneming, groei in je relaties. Elke verandering 
heeft tot doel om jouw potentie volledig te ontplooien en al je talent 
tot bloei te laten komen. Zo kun je een leven leiden waarin je geluk-
kig bent, waarin je uitdagingen ziet en waarin je van betekenis kan 
zijn voor anderen. 

Hoe kun je op meerdere vlakken veranderen?

Mensen veranderen continu, meestal onbewust. Op het moment dat 
je iets in je dagritme verandert, verandert de inhoud van je dag ook. 
Het één is een logisch gevolg van het ander: dit soort verandering is 
onontkoombaar. Maar op het moment dat je heel bewust een veran-
dering aangaat omdat je de huidige situatie niet meer prettig vindt, 
dan ga je ook heel bewust het effect van die verandering registreren. 
Je maakt je verandering meetbaar: soms door cijfers bij te houden, 
maar meestal ook door heel bewust bezig te zijn met je gevoel en 
beleving.

Voorbeeld: je bent zelfstandig ondernemer en je wilt graag meer 
klanten hebben. Je bedenkt welke klanten je wilt, waar je ze kan be-
reiken, wat deze klanten nu werkelijk willen en daar pas jij je product 
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of service op aan. Je kunt meten of je door deze verandering meer 
klanten hebt en een hogere omzet. Je bent dan heel bewust met ver-
anderen bezig.

Angst is vaak de grootste hindernis op weg naar veranderen en suc-
ces behalen. Zelfs al ben je je vaak niet eens bewust van die angst.
Je wilt bijvoorbeeld graag een andere functie omdat je huidige baan 
saai geworden is, je kent het kunstje al. Maar solliciteren is niet je 
sterkste kant, je bloost nogal gauw en je hebt moeite om direct met 
een spitsvondig antwoord te komen. Je doel is aangenomen worden 
voor een interessantere functie, maar je verlegenheid remt je. Op het 
moment dat de angst om te blozen groter is dan jouw verlangen naar 
een andere baan stagneer je in je persoonlijke groei met alle gevolgen 
van dien. Je stagneert in je ontwikkeling en ook op lichamelijk ge-
bied zijn er reacties. In hoofdstuk 9 ga ik hier verder op in.

Je bewust worden van de blokkade om te solliciteren – angst 
om te blozen – is de eerste stap in jouw veranderproces. Met de 
START&GO-methode wordt deze ijsberg belicht, onderzocht en 
gesmolten. 

Beginnen met veranderen

Start altijd met het eind voor ogen, schreef Stephen Covey in zijn 
bestseller De zeven eigenschappen voor succes in je leven. Dat geldt ook 
voor gedragsverandering: wat wil jij bereikt hebben als je de verande-
ring hebt doorgevoerd? Je werkt stap voor stap naar dat einddoel toe. 
Aan het begin van het proces meet je waar je staat en na een poosje 
doe je dat weer: heb je het doel bereikt of ben je nog halverwege?

In de START&GO-methode wordt gebruik gemaakt van visualise-
ren: een gedachte naar een beeld vertalen. 
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Visualiseer dat je de top van een berg gaat bereiken. Je ziet de top en 
je weet: daar ga ik naartoe. Hoe kom je daar? Ga je rechtstreeks de 
berg op, volg je een weg met allerlei haarspeldbochten, ga je lopen of 
op de fiets, huur je mensen in die een kabellift voor je bouwen? Hoe 
denk jij jouw doel, de top van de berg, te bereiken?
 
Elke keer als jij van je plan afwijkt, is het alsof je weer naar beneden 
rolt en op dezelfde plek staat als toen jij met dit idee op de proppen 
kwam. ‘Stay in line’ schrijft Nisandeh Neta in zijn boek Leef Lekker, 
het recept voor succes. De enige manier om daadwerkelijk te verande-
ren is door de koers te varen die jij hebt uitgedacht en je daar ook 
aan te houden.

Wat kost het om te veranderen?

Veranderen kost tijd, energie, geduld en doorzettingsvermogen. Niet 
veranderen kost nog meer: achteruitgang, passiviteit, roest, aftake-
ling en stagnatie. Eigenlijk heb je geen andere keus dan continu te 
veranderen: dat doe je dan ook vaker dan je denkt. Je luistert naar 
de radio of tv, je leest de krant en je hoort gesprekken waarin allerlei 
meningen en ideeën naar voren komen: zo word jij beïnvloed door 
velen in je leven. En pas je je aan, onbewust en zonder daar veel 
moeite voor te doen.

Bewust iets veranderen betekent vooral loskomen van je gedachte-
patronen. Mensen die een eigen bedrijf opzetten, moeten zich bij-
voorbeeld een andere manier van denken aanleren. Als zelfstandig 
ondernemer heb je namelijk een andere denkwijze nodig dan als 
werknemer: je bent niet alleen verantwoordelijk voor een klein onder-
deel van een bedrijfsproces, maar voor alle aspecten van de organisatie. 
Je hele mindset wijzigen is vaak moeilijk, maar ook hier geldt: hoe dui-
delijker je weet waarom je iets wilt veranderen, hoe duidelijker je weet 
wat je doel is, hoe groter de kans is op een succesvolle verandering.
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Wat moet je doen als succes uitblijft?

Blijft succes in veranderen uit? Kijk dan opnieuw naar de veran-
dering die jij wilt bewerkstelligen. Wil je dit echt zelf ? Of wil je 
moeder zo graag dat je verandert, of je partner of je opdrachtgever? 
Welke verandering streef je na en heb je ook echt de juiste stappen 
gezet om die te bewerkstelligen?

Een essentieel onderdeel van de START&GO-methode is bewust 
te worden van wat je in je lichaam voelt. Wat ervaar je aan lichaams-
klachten? Wat is er lichamelijk veranderd nadat je een mentale ver-
andering hebt meegemaakt? Lichaam en geest zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Met behulp van de START&GO-methode 
maak je daar dankbaar gebruik van en vind je soms nieuwe, verras-
sende antwoorden door naar je lichaam te luisteren. 

Hoe plan je veranderingen?

De zesde stap in deze methode is het vieren van de verandering en 
al de successen die je op weg naar je doel hebt behaald. Wij zijn in 
Nederland zo gewend om alles maar gewoon te vinden. ‘Doe maar 
gewoon, dan doe je gek genoeg.’ Hardop zeggen dat je trots bent op 
je behaalde resultaat… dat wordt nog geaccepteerd als je een school-
diploma haalt. Maar trots zijn op een kleine verandering? 

Er wordt lang stilgestaan bij het bereiken van uitzonderlijke doelen. 
Maar het duurt vaak lang voor je een succes hebt bereikt. Moet je 
dan maanden of jaren wachten om dat succes te ervaren? Dat is zeer 
demotiverend. Tijdens het plannen van je uiteindelijk doel, plan je 
ook succesmomenten met beloningen in. Dat wordt in het hoofd-
stuk 11 besproken. Stel doelen, bedenk beloningen die passend zijn 
bij het bereiken van tussendoelen en geniet daar ook enorm van! 
Belonen is heel belangrijk.
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Hieronder volgt een voorbeeld waarin de zes stappen van de 
START&GO-methode duidelijker worden.

Fien (47) wilde haar huishouden meer structuur geven. Als alleen-
staande, fulltime werkende moeder met drie pubers in huis was cha-
os schering en inslag en werd het huis steeds groezeliger. Fien wilde 
niet alleen haar eigen gedrag veranderen, maar ook het gedrag van 
haar pubers.

1. gedachten: aversie tegen schoonmaken wijzigen
2. doel: een schoner huis met meer structuur
3. hoe: door op te ruimen, weg te gooien, schoon te maken
4. plan: planning maken, uitleggen aan haar kinderen
5. actie: vrijdagmiddag werd opruim- en schoonmaakmiddag
6. beloning: favoriete maaltijd, spelletjesavond, filmpje of een pick-
nick. Om de beurt werd de beloning gekozen.

Voor Fien was de beloning driedubbel: minder chaos in een scho-
ner huis, kinderen die leren schoonmaken en opruimen en gezellige 
momenten met elkaar. Als extra onverwachte beloning bleek Fien 
in haar werk ook meer structuur aan te brengen waardoor ze meer 
gedaan kreeg in minder tijd.

Wat kan je dagelijks doen om te veranderen

Dagelijks volhouden om je verandering te laten slagen, hoe doe je 
dat? Houd goed voor ogen wat je werkelijk wilt, op welk vlak jij wilt 
veranderen. Richt je daarop en stel je plannen elke keer bij als je een 
volgend doel wilt bereiken. Zoek de juiste affirmaties die bij jou en 
jouw verandering passen:
•	 Ik heb de klus goed geklaard.
•	 De klant is tevreden over mijn werk.
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•	 Ik ben sociaal jegens mijn collega’s.
•	 Ik ben tien kilo lichter.
•	 Ik ben assertief.
•	 Ik beheers de stof voor het examen.
•	 Ik slaag voor mijn rijexamen.
•	 Ik ben goed zoals ik ben.
•	 Ik ben zeker van mijzelf.

Gebruik bij je affirmaties positieve bewoordingen. Hoe vaker je de 
affirmatie leest of uitspreekt, hoe vaker je je brein vertelt dat iets 
mogelijk is. Denk maar eens aan de enorme impact die president Ba-
rack Obama had met zijn verkiezingsslogan ‘yes, we can’. De kracht 
die daarvan uitging, vloeide over een natie uit en droeg bij aan zijn 
verkiezingsoverwinning. 

Kom uit je comfortzone

Blijven zitten waar je zit, wordt ook wel je comfortzone genoemd: 
het lekkere, warme nest waar je je prettig in voelt en niet graag uit-
komt. Toch moet je stappen nemen, wil je verder komen. Bij elke 
verandering die je wilt bewerkstelligen, moet je uit je comfortzone 
treden. Dat kan door ineens in het diepe te springen en te zien waar 
het schip strandt of door stap voor stap de grenzen van je mogelijk-
heden te onderzoeken en erop te vertrouwen dat het wel goed komt.

Eén ding is zeker: als jij wilt veranderen zul je iets moeten onderne-
men in de juiste richting, in de richting van je eindbestemming. Je 
zult je anker moeten lichten en je koers moeten varen. Blijf je in je 
comfortzone, dan blijf je dromen over alles wat je zou willen berei-
ken, hebben of creëren. Je blijft in de haven liggen en droomt verder 
maar komt nergens. 
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Dus: spring eruit, lees dit boek, doe de oefeningen, bedenk welke 
droom jij wilt laten uitkomen en vind een team van mensen om je 
heen dat jouw bemanning zal zijn op je reis.

Gooi de trossen los en geniet van de reis. 

Opdracht:

Schrijf op wat jij wilt veranderen, vul onderstaande zes stappen in.
1. gedachten:
2. doel:
3. manier:
4. plan:
5. uitvoeren:
6. belonen:

Visualiseer je doel. Fien had een schoner huis in gedachten met een 
glanzend keukenblad, een opgeruimde woonkamer en gezelligheid 
rond de eettafel. Ze zag zichzelf ook uitgerust naar haar werk gaan 
en verheugde zich op het thuiskomen.

Bedenk daarbij een affirmatie: Ik zit in een opgeruimde woonkamer. 
Ik speel monopoly met mijn kinderen. Ik ben blij als ik thuiskom. Ik 
heb meer energie. Ik kom uitgerust op mijn werk. Ik ervaar meer 
structuur. Ik heb mijn werk eerder af. Ik heb energie voor tien.

Daarna ga jij uitvoeren wat je bedacht hebt om de situatie te veran-
deren. 
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Hoofdstuk 5: START&GO-methode

Op zoek naar een veilig schip om mee op reis te gaan

Dat je met jezelf aan de slag moet gaan als je wilt veranderen, zal je 
inmiddels duidelijk zijn. Je moet weten waar je nu staat en waar je 
naartoe wilt. Dat laatste wordt ook wel je doel genoemd. Voor het 
bepalen van een doel heb je een begin nodig, pas dan weet je hoe ver 
je nog moet gaan om je eindbestemming te bereiken. 

Je kunt in eerste instantie zelf eenvoudige stappen zetten. De eerste 
stap is jezelf de vragen te stellen: wat is het probleem en waar wil je 
naartoe?

In de START&GO-methode staat GO voor de stappen die je 
neemt om je doel te bereiken. START geeft aan wat je in je lichaam 
en geest ervaart bij de blokkade of het probleem waar jij mee zit en 
wat jij wilt veranderen. Want: jij bent degene die bepaalt of je wilt en 
gaat veranderen. Niet je buurvrouw, je baas, je partner of je kind. Jij 
bent degene die de verandering wilt. Jij stelt daar doelen voor. Jij zet 
stappen. Jij evalueert en jij bent degene die succes ervaart. 

Moet je dat alleen doen? Nee, dat hoeft niet, liever niet zelfs. Over 
de kracht van dingen samen doen (1+1= oneindig) wijd ik later in 
dit boek uit.

De vijf letters van START staan voor elke stap die je aan het begin 
van je reis zet. Het is alsof je de koers bepaalt naar je eindbestem-
ming. Het is de voorbereiding op mogelijke tegenslagen op je reis. 
Je krijgt handvatten om met toekomstige tegenslagen om te kunnen 
gaan.
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De letters staan voor:
•	 Signaleren: wat is jouw probleem of blokkade?
•	 Toevoeging: waar kom je dat tegen in je lichaam?
•	 Analyse: wanneer heb je dat eerder ervaren, dus wat is de oor-

sprong van de blokkade?
•	 Realisatie: hoe wil je dat je toekomstige ervaringen worden?
•	 Toekomst: welke stappen ga jij nemen om de toekomst eruit te 

laten zien zoals jij dat wilt?

De GO van de START&GO-methode staat voor de volgende, con-
crete stappen in het bereiken van jouw doel. Ga ervoor, zet die stap-
pen, laat je niet tegenhouden, houd jouw doel voor ogen. 

Terwijl je op weg bent naar je bestemming, pak je af en toe de kaart 
erbij, bereken je opnieuw je koers en stel je waar mogelijk je koers bij, 
continu met jouw doel voor ogen. Je wordt je bewust van de route die 
je al gevaren hebt en ervaart onderweg de opbrengst van alle stappen 
die je hebt genomen. Kijk ook eens achterom als je onderweg bent 
en zie elke keer weer aan de hekgolf hoe je al bent gevaren. 

Onderweg naar je bestemming zal je problemen tegenkomen. De 
stuurlui aan wal die je van ongevraagde adviezen voorzien, averij, 
ijsvelden, velden van zeewier, andere schepen, windstiltes en stor-
men. Jij bent de kapitein op jouw schip en jij bent degene die de 
koers bepaalt, die bepaalt hoe je je koers laat beïnvloeden door al die 
obstakels op je route. 

Jij bent ook degene die aan het roer staat, die luistert naar adviseurs, 
die let op de omgeving en die alles weet van wat er bij het reizen naar 
jouw eindbestemming komt kijken. Je hebt een team van mensen 
om je heen, maar jij bent degene die de beslissingen neemt.

Het zijn ook jouw persoonlijke ijsbergen die je onderweg tegenkomt. 
Het is aan jou om die ijsbergen te beslechten.
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Hoe gebruik je dit boek bij jouw reis?

Vooropgesteld: Je hoeft helemaal niets te doen met dit boek. Je kunt 
het lezen en dan wegleggen, je kunt de methode uitschrijven, je kunt 
gaan mediteren, je kan de oefeningen uitvoeren. Het is aan jou. Doe 
je niets? Prima. Als je veranderingen in je leven wilt aanbrengen, dan 
is het zoals gezegd aan jou om stappen te ondernemen.
Wil je actief aan de slag? Lees het boek helemaal door en begin 
opnieuw met een aantal van jouw blokkades in gedachten. Werk de 
START&GO-methode uit met jouw problemen in gedachten en ga 
bezig met de oefeningen.

Voor je begint, schrijf je eerst op waaraan je wilt werken of op welk 
punt je denkt dat er verandering nodig is om verder te komen. Dat is 
je beginpunt. Het markeren van je beginpunt is noodzakelijk, omdat 
je alleen zo kunt zien hoe je reis verloopt. 

In dit boek vergelijken we jouw probleem met een ijsberg. 10% is 
boven water te zien, de rest zit onzichtbaar onder water. Door alleen 
trucjes te gaan toepassen en symptomen te bestrijden, werk je alleen 
met de 10 procent van het probleem boven het wateroppervlak. Het 
grootste gedeelte van de ijsberg blijft in jouw vaarwater liggen en 
groeit gemakkelijk weer aan. Weten wat onder de wateroppervlakte 
van het probleem zit én daarnaar handelen staat gelijk aan de es-
sentie van je probleem aanpakken, niet alleen doen aan symptoom-
bestrijding. 

START&GO-methode

Blijvende verandering is waar het om gaat bij de START&GO-
methode. Wat is de oorzaak van je probleem of blokkade, wat doet 
het lichamelijk met je, wat ging eraan vooraf en waar heeft het naar 
geleid? Door de oorzaak van je ijsberg te vinden, vind je ook de op-
lossing voor het probleem.
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Dat klinkt eenvoudig, en lijkt tegelijkertijd misschien heel inge-
wikkeld. Het is geen van beide. Een probleem – jouw ijsberg – kan 
hardnekkig zijn en daardoor moeilijk oplosbaar lijken. Pas als je het 
probleem in stukjes hakt en aan de slag gaat met het belangrijkste 
stukje van dat probleem, wordt het overzichtelijk.

De oorzaak van een probleem achterhalen is het uitgangspunt van 
de START&GO-methode. Pas daarna kun je verder. 

Neem als voorbeeld je gezondheid, nummer 1 op de lijst van de be-
langrijkste waarden bij zowel mannen als vrouwen. Hoe kun je je 
gezondheid verbeteren als je er maar niet toe komt om te bewegen, 
gezond te eten en rust te creëren?

In de START&GO-methode staat de S dan ook voor het Signale-
ren van het probleem in de huidige situatie. ‘Ik heb geen goede ge-
zondheid, ik ben te zwaar, ik slaap te weinig, ik voel me niet prettig, 
ik heb weinig energie en ik hol maar door’. Wat is de essentie van je 
probleem?

Dan volgt Toevoeging: onderzoek waar je in je lijf een probleem 
ervaart. Dit doe je het meest effectief door gebruik te maken van li-
chaamswerk. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld kinesiologie, voe-
treflexologie, shiatsu, massage, acupunctuur en chiropractie. Daarbij 
leer je de signalen van je lichaam te herkennen. Met de herkenning 
komt het inzicht en al doende leer je hoe je op deze signalen in kan 
spelen.

Het volgende onderdeel van het proces is de Analyse: hoe komt het 
dat je je gezondheid veronachtzaamt? Wat is de oorzaak? Waar komt 
je desinteresse of gebrek aan tijd vandaan? Wat heb je allemaal al 
geprobeerd? We gaan op zoek in het onderbewuste om de oorsprong 
van je oude patronen te ontdekken.
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Bij Realisatie ervaar je hoe het ook anders kan. Je gaat in gedachten 
terug naar de oorsprong van je gedrag, naar een gebeurtenis of een 
gevoel. Hoe zou je willen dat je gevoel daarbij was en hoe wil je dat 
dit nu en in de toekomst eruitziet? Je ontwikkelt een nieuw patroon 
dat je ondersteunt op weg naar je doel.

Bij het onderdeel Toekomst leer je welke stappen je gaat nemen om 
het doorbroken patroon te behouden voor de rest van je leven. Je 
hebt het probleem getransformeerd en nu neem je stappen om die 
verandering vast te houden.

Mensen zijn geneigd terug te vallen in oude patronen, dat zul je vast 
herkennen. Juist daarom is de START&GO-methode ontwikkeld; 
om je te helpen een blijvende verandering tot stand te brengen. Ben 
jij er klaar voor?

Wat is het resultaat van de START?

De eerste vijf stappen van de START&GO-methode geven inzicht 
in wat jouw persoonlijke ijsberg is. Wat is de oorzaak van je ijsberg 
en hoe kun je ervoor zorgen dat dit je niet langer in de weg zit? Het 
resultaat is dat je een andere manier ontdekt van kijken naar je leven. 
Dat leidt je naar de eerste stappen in de juiste richting om je doelen 
te bepalen én te halen. Je smelt niet alleen jouw ijsberg, je weet nu 
ook wat je zelf kan doen om te voorkomen dat jouw ijsberg weer 
aangroeit.

Klanten gaven als reactie: 
De START&GO-methode maakte dat ik nieuwe verbanden tussen 
mijn patronen ben gaan leggen. Met deze inzichten kon ik stappen 
ondernemen om een verandering naar nieuw gedrag te realiseren, 
en daarnaast mijn drijfveren voor bepaald gedrag ook verder kon 
onderzoeken.
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Het volgen van het START&GO-traject geeft je inzicht in waar 
jij op dit moment staat. Zodra je zelf inziet wat bij je past, leer je 
je gedrag aan te passen aan wat goed voor je is, waardoor je meer 
rust en energie krijgt en beter in balans bent. Iedereen die zijn 
kwaliteit van leven wil verbeteren, raad ik aan deze methode te 
gaan gebruiken.

Marieke (42) had moeite met grote hoogtes, en daarmee ook met 
glijden van een waterglijbaan. Een waterglijbaan is niet alleen hoog, 
hij is ook nog eens donker en snel en een ander kan zo maar ineens 
achter je zitten. Je hebt geen controle meer over jezelf zodra je van 
de glijbaan afgaat. 
Om die angst te overwinnen zijn we eerst gaan kijken waarom ze 
van die waterglijbaan af wilde. Marieke wilde niet alleen met haar 
kinderen van de waterglijbaan af, ze wilde ze ook laten zien dat je 
je angst kan overwinnen als je dat wilt.

Daarna zochten we naar de oorzaak. Was het hoogtevrees? Bang 
voor het donker? Faalangst? Angst de controle te verliezen? Wat 
voor verband was er te leggen tussen het hebben van angst en haar 
lichaamsklachten? Had het niet durven groeien in haar werk te ma-
ken met haar moeite met grote hoogtes? De START&GO-methode 
zette Marieke ertoe een aantal stappen te nemen. Ze stelde zichzelf 
een doel. Het leidde niet alleen tot het uitproberen van verschillende 
glijbanen, maar ook tot zelfreflectie, een andere kijk op haar werk 
en een nieuwe strategie in de opvoeding. Andere moeilijkheden 
ging zij niet langer meer uit de weg. 

Deze vrouw ervoer dat er achter haar ijsberg van angst voor hoog-
tes nog meer ijsbergen lagen. Door haar succes met de eerste ijs-
berg vond ze de moed om alle ijsbergen te beslechten.
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De houding waarmee je aan de START&GO-methode begint, 
heeft veel invloed op of je een blijvend resultaat behaalt. Soms kom 
je een enkele ijsberg tegen, soms een veld van ijsbergen of vlaktes vol 
ijsschotsen. Wil je je levensreis vervolgen, dan is het aan jou om te 
beslissen hoeveel je opruimt en hoeveel je omzeilt.

Je onderzoekt jouw ijsberg tot je gevonden hebt wat onder het wa-
teroppervlak het echte probleem is. Dat gaat gepaard met onver-
wachte ontmoetingen, gebeurtenissen, ervaringen. Daarnaast is een 
essentieel onderdeel van deze methode dat je met een aantal imple-
mentaties aan de slag gaat: GO. Hoe meer je je inzet, hoe beter de 
ervaring is. Je moet er wat voor over hebben om ongewenst gedrag 
te veranderen. Het kost moeite, tijd, geld en energie. Heb je dat er 
allemaal voor over? Hoe graag wil je écht veranderen?

Zo verging het Marieke ook met haar glijbaanvrees. Ze wilde er zijn 
voor haar kinderen en ook een voorbeeld stellen: je kunt je eigen 
angst overwinnen. Ze wilde zich ontwikkelen op haar werk, zelfver-
trouwen opdoen en ten volle van het leven genieten. Na de eerste 
keer van de glijbaan is ze niet gestopt. Ze wist nu dat ze het kon, 
en ging daarna iedere keer weer van die glijbaan én ging ook andere 
glijbanen uitproberen. Het heeft haar moeite, tijd en geld gekost 
maar het is gelukt en de succeservaring leidde naar een volgende 
verandering die ze wilde ondergaan op haar levensreis.

De START&GO-methode werkt met jouw bereidheid om te ver-
anderen.

Wie heeft er baat bij?

Inlevingsvermogen is een pre bij deze methode. Bereidheid om naar 
jezelf te kijken, jezelf recht in de ogen kijken en ook: jezelf durven 
te spiegelen met alle mooie en minder mooie eigenschappen. Je kunt 
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je leven veranderen, maar begin bij het uitzetten van de koers. Begin 
bij jezelf.

Je hebt pas baat van de methode als je aan de slag gaat. In boven-
staand voorbeeld heeft de vrouw onder ogen gezien dat ze eigenlijk 
niet bang hoeft te zijn voor wat dan ook. Zij besefte ook dat zij steun 
en hulp nodig had bij het uitvoeren van haar glijbaanavontuur. Ze 
was bereid om toe te geven dat het moeilijk zou zijn om het alleen 
te doen. Ze wilde niet alleen voor zichzelf haar angst overwinnen, 
maar ook voor haar gezin. Haar kinderen leerden dat je angst kan 
overwinnen, hoe groot die angst ook is. Deze drijfveer was groter 
dan de angst om de reis aan te gaan.

De START&GO-methode heeft dus alleen baat als je weet waaróm 
je wilt veranderen en als je bereid bent om daarmee aan de slag te 
gaan. We kennen allemaal wel voorbeelden van dat je ergens voor 
gaat maar diep in je hart denkt: ‘Mwah, dat gaat toch niet lukken.’ 
Het is dan zaak daar eerst naar te kijken. Waarom denk je dat het 
niet zal lukken? Wat zegt dat stemmetje over jou, wie heeft dat in-
gefluisterd en wat zijn je eerdere ervaringen met dat stemmetje? Dat 
stemmetje kan zo van invloed zijn dat je al stopt voor je echt begon-
nen bent. Je vaart een eindje om, hopend dat je het probleem niet 
meer tegenkomt.

Zelf toepassen

De START&GO-methode is gebaseerd op het traject dat ik mijn 
klanten aanbiedt. Toch kun je relatief eenvoudig ook zelf aan de slag. 
In dit boek staan inspirerende voorbeelden en toegankelijke oefe-
ningen waarmee je ook veel effect kunt bereiken. Zelfs zonder de 
hulp van een therapeut kun je groots effect bereiken – zo lang je 
open staat voor zelfreflectie en jezelf eerlijk durft te analyseren. 
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Wat daarbij helpt is erover te praten met je partner, collega, vriendin, 
iemand die jij vertrouwt. Ga een open gesprek aan over het onder-
werp dat je bezighoudt en over het gedrag dat je graag wilt verande-
ren. Vraag ze om te spiegelen: zien zij jou en jouw gedrag ook zoals 
je het zelf ziet? 

Daarnaast geef ik je allerlei tips om veranderingen te implemente-
ren. Op de site www.startengoacademy.nl vind je veel artikelen en 
voorbeelden over veranderen van gedrag en hoe je aan de slag kunt 
gaan. 

Zijn de problemen van langdurige en ingewikkelde aard en ben je er 
al vaker mee aan de slag gegaan? Dan is het handig om er wat hulp 
bij in te schakelen. Een individueel consult is een eerste stap. 

START&GO-methode individueel

Informatie over de individuele training met behulp van de 
START&GO-methode vind je achter in dit boek. Onderdeel van 
het individuele programma is de STARTdag. Hier behandelen we 
alle vijf de fasen van de START in één dag. Van Signaleren, naar 
Toevoegen via lichaamswerk gaan we via een speciale techniek de 
oorsprong van jouw ijsberg opsporen (Analyse) en omzetten naar een 
positief gevoel (Realisatie) en meenemen naar het nu (Toekomst).

 


