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INLEIDING

Dit boek is een praktische handleiding voor het ingewikkeldste en be- 

langrijkste instrument in je leven: jij! En dan heb ik het niet alleen over 

‘jij als individu’, maar vooral over ‘jij in relatie tot anderen’. Deze hand-

leiding laat je zien hoe je creatief en ontspannen kunt omgaan met voor 

jou lastige situaties waarin je, ondanks al je goede voornemens, vaak 

niet zegt wat je wilde zeggen of niet doet wat je had willen doen. 

Achteraf weet je dat meestal wel, maar dan is het te laat. Je wilt natuur- 

lijk liever kunnen doen wat je moet doen op het moment waarop dat 

nodig is! Naast dit boek kun je ook een workshop ‘Bereiken wat je wilt’ 

volgen, met mij, de auteur van dit boek en een stuk of zeven andere 

deelnemers, aan de keukentafel. De methode die in dit boek beschreven 

is, leer je dan in de praktijk toepassen. Voor meer informatie, ga naar 

www.bertvandijk.eu.

Door de titel Bereiken wat je wilt denk je misschien dat dit boek en de 

bijbehorende workshop een oproep zijn tot egoïsme en egocentrisme. 

Maar dat is wel het laatste waartoe ik je wil brengen. Bereiken wat je 

wilt is iets anders dan krijgen wat je wilt. Bereiken wat je wilt betekent zo 

handig en verstandig met anderen omgaan dat je je doelen bereikt in 

het belang van jezelf én anderen. 

Dat kunnen privédoelen zijn …

Je wilt aardig zijn tegen je kinderen, maar snauwt ze af. Want je bent 

moe en ze willen dat maar niet begrijpen. Later heb je spijt: Had ik 

maar meer geduld gehad.



of doelen in je werk …

Je neemt je voor om stevig te onderhandelen en stapt de vergaderzaal 

vastberaden binnen. Maar al in de eerste minuut heb je je wisselgeld 

verspeeld. Je was bang om alles te verliezen en daardoor gaf je te veel 

weg. Achteraf denk je: Hoe kon ik zo onhandig zijn?

Elke dag opnieuw maak je dergelijke situaties mee. Je wilt wel anders, 

maar het lukt je niet. En meestal benadeel je daarmee niet alleen jezelf, 

maar ook anderen. Je kinderen, die belast worden met jouw ongeduld. 

Je collega’s, die hadden gehoopt op een beter onderhandelingsresultaat. 

Allemaal redenen om het een volgende keer over een andere boeg te 

gooien. Maar hoe doe je dat?

PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN

Om te bereiken wat je wilt moet je allereerst weten wat je wilt. Begin 

daarom met het maken van keuzes: wat vind je belangrijk in je leven, wat 

is werkelijk van waarde? Onder het kopje ‘afwegen’ op pagina 17 ga ik 

hierop uitgebreid in.

Maar weten wat je moet doen om te bereiken wat je wilt is iets anders 

dan het ook daadwerkelijk doen. Om tot doen te komen heb je van 

alles nodig: lef, vaardigheden, anderen, creativiteit en een methode, een 

handleiding.

LEF

Soms vermijd je zaken die je eigenlijk wel zou moeten doen. Misschien 

omdat je bang bent voor de gevolgen. Bereiken wat je wilt betekent, naast 

keuzes maken, echter ook er vervolgens naar durven handelen. En daar-

voor is lef nodig! Ook als je bang of onzeker bent kun je in actie komen: 

je bekritiseert iemand, stelt in het openbaar een (misschien ‘domme’) 

vraag … Er zijn talloze dingen die je misschien eigenlijk liever vermijdt.

Lef is doen wat je denkt dat gevaarlijk is, maar wat in werkelijkheid 

meestal eerder opwindend is omdat het leidt tot nieuwe wegen. Een 

mooie tekst van Loesje: ‘Leven is het meervoud van lef.’ 
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2 SUBPERSONEN

Anja is een huisgenote van Erik die de voordeur nooit goed afsluit. De 

afspraak is dat de sleutel helemaal wordt doorgedraaid, want in de 

buurt waar zij wonen wordt regelmatig ingebroken. Als Erik als eerste 

thuiskomt, blijkt vaak dat de deur alleen maar is dichtgetrokken. Erik 

wil dat hij en Anja zich beiden verantwoordelijk voelen voor de veilig-

heid van het huis waarin ze samen wonen, en hij heeft dit al meerdere 

malen vriendelijk ter sprake gebracht.

Erik is het nu zat. Als zijn huisgenote thuiskomt haalt hij eerst even 

diep adem en zegt dan met een ernstig gezicht: ‘Ik wil nu echt dat je 

de deur voortaan helemaal afsluit! Ik heb er schoon genoeg van om 

daar overdag over in te moeten zitten.’ Anja schrikt er even van, maar 

begrijpt nu wel dat Erik het echt meent. Ze belooft hem dat ze er 

voortaan op zal letten.

Erik en Anja beleven dezelfde situatie heel verschillend. Erik vindt het 

echt belangrijk dat zijn huis optimaal is beveiligd, terwijl Anja daar hele-

maal niet mee bezig is. Als Erik vriendelijk blijft doen, komt zijn bood-

schap niet goed over. Om te bereiken wat hij wil moet hij duidelijker zijn.

Erik heeft de beschikking over verschillende eigenschappen. Zoals bij 

iedereen zijn sommige daarvan goed ontwikkeld en andere minder. 

Stevig optreden kost Erik meer moeite dan zijn automatische vriende- 

lijkheid. Toch weet hij de juiste toon te vinden, nadat hij zich heeft 

gerealiseerd dat hij anders niets bereikt bij Anja. Hij had het lef, de 

vaardigheden en de creativiteit om duidelijk te zijn. Erik heeft dus een 

andere rol aangenomen dan hij gewend is. Hij heeft hierbij eigenschap-

pen gebruikt die hij meestal onbenut laat.
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Bepaalde eigenschappen zie je liever niet bij jezelf. Je hebt het gevoel 

dat ze niet bij je passen terwijl ze, zoals in het voorbeeld van Erik, wel 

van pas zouden kunnen komen. Sommige mensen zijn uit angst om ‘bot’ 

gevonden te worden bijvoorbeeld bang om hun partner of hun collega’s  

eens stevig de waarheid te zeggen, anderen zijn uit angst om ‘soft’ 

gevonden te worden juist bang om genegenheid te tonen. Hun leven 

wordt hierdoor moeilijker dan nodig is. Gelukkig kun je eigenschappen 

die ‘onnatuurlijk’ aanvoelen wel degelijk inzetten. Daar moet je echter 

bewust voor kiezen.

Je kunt alle soorten eigenschappen − de eigenschappen die je van nature 

goed liggen, maar ook alle andere − onder één van de negen ‘subper- 

sonen’ scharen. Deze subpersonen vormen als het ware een pakketje 

aan mogelijkheden die ieder mens tot zijn beschikking heeft. 

Deze subpersonen zijn de acteurs in dit boek, ieder met zijn specifieke 

eigenschappen: kwaliteiten, valkuilen en onzekerheden. Ik zal je laten 

zien hoe je deze eigenschappen in de praktijk kunt herkennen bij jezelf 

en bij anderen, hoe ze kunnen vervormen tot karikaturen en hoe je ze 

kunt inzetten in relatie tot anderen. Dit alles om te bereiken wat je wilt. 

We denken onszelf te kennen, maar dat doen we maar ten dele. Neem 

mij nou. Ik heet Bert en ik ‘ben’ iemand. Wie ‘ben’ ik dan? Ben ik zoals ik 

mezelf ken? Ik zie mezelf in de spiegel, hoor mezelf vanuit mijn hoofd en 

voel mezelf van binnenuit. Ik ervaar mezelf als ik vrolijk ben, als ik boos 

ben en als ik verdrietig ben. Ik ervaar mezelf ’s morgens, ’s middags en  

’s avonds. En hoe ik mezelf ook zie of ervaar, ik ben steeds dezelfde Bert 

en toch steeds weer anders. 

Ben ik zoals anderen mij kennen? Mensen kennen mij als collega, vader, 

trainer, coach, vriend of klant in een winkel. In al die rollen zullen ze mij 

herkennen als Bert, en toch ben ik in elke rol een beetje anders en ziet 

iedereen mij met een andere blik. Ik ben heel veel verschillende perso-

nen en toch steeds Bert. We zijn allemaal één persoon, maar bestaan 

uit vele subpersonen, een term die ik heb ontleend aan Roberto Assagioli 

(zie het hoofdstuk Achtergronden achter in dit boek). 
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Cabaretiers kunnen heel goed verschillende karakters neerzetten, maar 

zij blijven daarachter duidelijk zichzelf. Sanne Wallis de Vries, Erik van 

Muiswinkel, Kees van Kooten en Wim de Bie zijn stuk voor stuk mees-

ters in het spelen van typetjes. Elke typetje is herkenbaar, doet totaal 

andere dingen en gedraagt zich op zijn eigen herkenbare manier. Toch 

twijfel je er niet aan dat de persiflage op koningin Beatrix Sanne Wallis  

de Vries is en dat achter de griezelig echt lijkende imitatie van Dick 

Advocaat Erik van Muiswinkel schuilgaat en weet je heel goed wie Kees 

van Kooten is en wie Wim de Bie. 

En iets dergelijks geldt voor ons allemaal. Je hebt eigenschappen die je 

in bepaalde situaties op de voorgrond plaatst terwijl je voor jezelf en 

anderen toch herkenbaar blijft als jezelf. Er is niemand die ooit volledig  

samenvalt met een bepaalde subpersoon. Wij zijn allemaal unieke 

wezens met ons eigen palet aan mogelijkheden. Wel heeft iedereen zijn 

persoonlijke voorkeuren. De kunst is om die voorkeuren effectief te 

gebruiken, maar ze niet te laten doorschieten. Iemand die goed kan pra-

ten kan een veelprater worden, en iemand die alles graag goed doet een 

perfectionist. En wie kritisch ingesteld is, herkent bij zichzelf misschien 

soms een vervelende dwarsligger. Zolang je je subpersonen niet uit de 

hand laat lopen, kun je ze overal inzetten om je doelen te bereiken.

Het voordeel van het herkennen en bewust inzetten van je subperso-

nen is dat je in bepaalde situaties voor bepaalde acties kunt kiezen. Dat 

je anders kunt gaan kiezen en een keuze kunt maken die wellicht niet 

je eerste keuze zou zijn, maar waarmee de kans groter is dat je zult 

bereiken wat je wilt. Je kunt dit een scenario noemen: een van tevoren 

bedachte aanpak van een bepaalde situatie. Bij iedere subpersoon in dit 

hoofdstuk noem ik de naam van het scenario dat er het best bij past.

Subpersonen hebben ieder verschillende eigenschappen en ieder hun 

eigen scenario. Waarschijnlijk zul je – al lezend – tot de conclusie komen 

dat je verschillende subpersonen herkent bij jezelf. Daarnaast zul je on- 

getwijfeld scenario’s tegenkomen die je tegenstaan. Je voelt weerstand: 

‘Zo ben ik niet en zo wil ik ook niet zijn.’ Meestal is die weerstand 

SUBPERSONEN



gekoppeld aan de karikatuur van zo’n subpersoon, die ik ook beschrijf. 

Maar als je je weerstand overwint en naar de kwaliteit van een subper-

soon kijkt, zul je eigenschappen bij jezelf ontdekken die je mogelijkheden 

om te bereiken wat je wilt aanmerkelijk vergroten. De subpersonen die je 

goed liggen leer je beter inzetten en de subpersonen die je tegenstaan 

leer je beter kennen en waarderen.

In dit hoofdstuk maak je kennis met de negen subpersonen die bij elkaar 

het hele spectrum van mogelijkheden vertegenwoordigen. Acht van hen 

ontlenen hun kenmerken aan onderzoek van de Amerikaanse psycho-

loog Timothy Leary (zie het hoofdstuk Achtergronden achter in dit 

boek): de Leider, de Volger, de Schat, de Good Guy, de Arrogante, de 

Stille, de Krijger en de Rebel. De negende is ontleend aan de boeken 

van Marten Toonder en heet Wammes Waggel.

Sommige subpersonen ken je al je hele leven. Je bent bijvoorbeeld zeer 

regelmatig een goede hulp voor iemand die steun zoekt of je bent vaak 

de criticus die bezwaren aantekent en tegendraads kan zijn. Of misschien 

ben je een goede leider, die de zaken aanpakt voordat anderen het 

initiatief nemen. Andere subpersonen ken je veel minder goed. Je bent 

bijvoorbeeld eerder stil en teruggetrokken dan dat je het voortouw 

neemt. Of je houdt je gevoelens liever voor je. Sommige subpersonen 

zijn eerder je vijand dan je vriend. Je wilt je bijvoorbeeld niet terug-

trekken, maar overal met je neus bovenop zitten. Toch kun je ook die 

subpersonen hard nodig hebben! Mijn advies is: maak van die vijanden 

je vrienden.

Ik liet vroeger altijd iedereen voorgaan als we met meerdere mensen 

door één deur moesten. Nu ga ik soms bewust als eerste en het aar-

dige is dat ik er blijkbaar niemand mee benadeel (iets waar ik vroeger 

bang voor was). 

Ik heb gezocht naar herkenbare illustraties en geschikte namen voor de  

verschillende subpersonen en heb veel voorbeelden gevonden in de 

avonturen van Olivier B. Bommel en Tom Poes van de auteur/tekenaar  
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VOORBEELDEN VAN VOLGERS

De komiek Stan Laurel is een typische Volger. Zijn leider is Oliver Hardy. 

Oliver loopt voorop, en Stan volgt hem in alles. In veel scènes zie je dat 

letterlijk gebeuren. Oliver loopt met grote stappen ergens naartoe of 

ergens vandaan en Stan volgt hem, met de hand op zijn hoedje. 

Politieke Volgers zijn niet makkelijk te vinden. In de politiek draait het 

erom zelf macht uit te oefenen en Volgersgedrag is in de politieke arena 

meestal niet de manier om te bereiken wat je wilt. Achter de schermen 

vertonen echter ook politici wel degelijk Volgersgedrag, namelijk in de 

vorm van partijdiscipline. Het fractiebestuur heeft een bepaalde strate-

gie uitgestippeld en de overige Kamerleden worden geacht die te volgen. 

Zij weten dat hun stemgedrag het belang van de partijstrategie dient en 

zullen die daarom in de regel gewillig volgen.

In het dagelijks leven zien we Volgersgedrag voortdurend om ons heen: 

honden volgen hun baas, kinderen volgen hun ouders en werknemers 

volgens hun managers.

WANNEER KIES JE VOOR DE VOLGER?

Als je de Volger inzet ben je een uitstekende hulp, bijvoorbeeld bij ver-

huizingen. Je doet simpelweg wat er gevraagd wordt en je sjouwt je een 

ongeluk voor degene die je helpt verhuizen. De Volger is ook een uitste-

kende keuze als je in een situatie bent waarin je nog iets te leren hebt.

Stel, je bent in een nieuwe buurt komen wonen waar je nog niemand 

kent. Je wilt natuurlijk graag zo snel mogelijk veel over je nieuwe omge-

ving te weten komen. Je komt je nieuwe buurman tegen. Hij begroet je 

kort en geeft je een hand. Dit is het moment om de Volger in te schake-

len. Deze geeft de ander het gevoel dat hij belangrijk is. Je zegt bijvoor-

beeld: ‘Buurman, u woont hier al zo lang, u kunt mij vast een heleboel 

vertellen over deze buurt.’ De kans is groot dat je op deze manier een 

heleboel te weten komt en bovendien een goede relatie opbouwt met je 

buurman.

SUBPERSONEN
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Ik had vroeger, in mijn toenmalige functie als lobbyist, goed contact 

met een Kamerlid. Zij stond erg sympathiek tegenover de ideeën die 

ik vertegenwoordigde. Om dit Kamerlid te vriend te houden was het 

van groot belang haar te laten merken dat ik haar bewonderde − wat 

ik overigens ook echt deed. Ik legde haar geen strobreed in de weg als 

ze het naar de buitenwereld deed voorkomen alsof zij degene was die 

de ideeën had bedacht waaraan ík urenlang gewerkt had. Ik stemde 

er van harte mee in dat zij de Leider was en ik de Volger. De politicus 

hield op die manier controle over de situatie en ik bereikte mijn doel: 

zij bracht vrijwel alles over wat ik de Kamer wilde laten horen.

KARIKATUUR

De Volger kan ontaarden in ‘de Afhankelijke’, die altijd wil horen wat 

hij moet doen. Hij wacht af en neemt geen initiatieven. De Afhankelijke 

vermijdt risico’s en is daardoor niet in staat om volwaardig te functio-

neren. Als je de Volger als subpersoon inzet, is het goed om regelmatig 

een ‘vergadering’ tussen hem en de Rebel te organiseren. De Volger 

heeft de neiging alle goede raad op te volgen. Maar alvorens tot volgen 

over te gaan moet goede raad kritisch worden gewogen. De Rebel is 

daartoe als geen ander in staat.

Ik heb ooit een dure Steinwaypiano gekocht zonder er eigenlijk goed 

over na te denken: Steinway, dan moet het wel goed zijn. Ik had geen 

vergelijkingen met andere piano’s gemaakt en niet echt goed naar de 

klank van het instrument geluisterd. Bovendien zag de verkoper er 

heel deskundig uit: een echte Leider. Op een dag liet ik een pianostem-

mer komen. Ik zal niet snel vergeten wat er toen gebeurde. Terwijl de 

stemmer mijn kostbare bezit stemde, riep hij ineens: ‘Wat is dit voor 

brandhout!’ Wat bleek? Ik had een pianokast gekocht van Steinway, 

maar het binnenwerk was van een veel minder goed merk.

Een volgende keer zou ik deze stemmer graag meenemen. Als ik – als 

echte Volger – te gauw geneigd zou zijn om de verkoper te geloven, 

zou mijn stemmer (de Rebel) zeggen: ‘Ik vind hem wel erg duur’ of 

‘Laat u nog eens een andere piano zien!’




