7
Factor 10
Van alle mensen die een nieuw jaar ingaan met goede voornemens, haakt ruim 30% binnen twee weken af. Ze gaan weer roken,
ze stoppen met hun dieet of geven na twee keer joggen op. Triest.
Dit is de pessimistische benadering. Mensen veranderen niet,
kunnen niet veranderen, zijn slaaf van hun driften en eigenlijk
een beetje zielig.
Je kunt het ook anders bekijken. Van alle mensen die besloten
om in het nieuwe jaar iets in hun leven te veranderen, is na twee
weken 70% nog op de goede weg. "Pessimisten en optimisten
hebben even vaak ongelijk. Het verschil is dat optimisten er meer
plezier in hebben", las ik laatst ergens. Een leuke uitspraak. Maar
in dit geval te genereus richting pessimisten. Het blijkt namelijk
dat nieuwjaarsvoornemens wel degelijk nut hebben en dat
mensen best in staat zijn tot belangrijke veranderingen.
Volgens een van de weinige onderzoekers die zich er echt in
hebben verdiept, John C. Norcross van de University of Scranton
in Pennsylvania, verhoogt een concreet voornemen de kans op
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een geslaagde verandering met ongeveer een factor 10. Lijkt me
een factor om over na te denken.
Norcross volgde meerdere keren groepen veranderaars tijdens
pogingen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Eén
onderzoek liep twee jaar en daarin bleek dat van de mensen die
de wens hadden om te veranderen, maar dit niet omzetten in

Nieuwjaarsvoornemens
hebben wel degelijk nut
een concreet nieuwjaarsvoornemen, slechts 4% na een half jaar
goede resultaten kon rapporteren. Tegenover 46% van de mensen
die hun wens wel hadden omgezet in een New Year's resolution.
Na twee jaar bleek van de mensen met een concreet voornemen
nog altijd 19% op het rechte pad te zijn.
Dus? Een goed voornemen alléén is lang niet altijd voldoende
voor echte verandering, maar wel een prima begin. En: de pessimisten hebben ongelijk. Maar een echte pessimist had natuurlijk
niet anders verwacht.
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16
Het Monopoly-principe
Eind december en begin januari hebben de meeste kranten
en tijdschriften hun verplichte cynische stukje over goede
voornemens. Want, o verrassing, vaak blijken we onze doelen en
voornemens namelijk niet te halen. Gek. Het maakt mij helemaal
niet uit of al mijn doelen gehaald worden. Ook als doelen niet
gehaald worden, werken ze namelijk.
Ieder jaar opnieuw stel ik doelen op werk- en privégebied. Ik
maak daar vervolgens een mooi blaadje van dat ik in mijn agenda
klik (een ouderwetse papieren agenda met A4-bladen). Iedere
week verhuist dat blaadje met doelen mee en zo zie ik ze dus het
hele jaar door, vele keren per week. Levert dat iets op? Ja en nee...
Ja, het werkt motiverend. En ja, het helpt om keuzes te maken.
Ik plan mijn agenda aan de hand van mijn doelen en ik check
kansen, mogelijkheden en vragen van anderen ook zo. Bovendien: als je iedere dag je doelen ziet, is de kans dat je er iets mee
doet een stuk groter. Logisch.
En nee, het werkt niet zo dat ieder doel wordt gerealiseerd. Daarvoor is mijn leven toch net wat te chaotisch.
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Maar wat mij betreft gaat het daar ook niet om. Psychologen
weten dat doelen stellen op zichzelf al heel stimulerend is.
Doelen zorgen voor richting, voor energie en voor creativiteit.

Ook als doelen niet gehaald worden,
werken ze...
Het is net als wanneer ik met mijn kinderen een potje Monopoly
speelt. Een paar uur lang draait de wereld om de Barteljorisstraat,
de Kalverstraat en Dorpsstraat Ons Dorp. We zijn maximaal
gemotiveerd om straten te kopen, dubbel te gooien en we willen
allemaal winnen. Ten koste van alles en iedereen. En als we klaar
zijn, dan bergen we moe en voldaan het spel gewoon weer op.
Het Monopoly-principe werkt ook in ons échte leven. Doelen
stellen is gezond. Los van de vraag of ze gehaald worden. Ik
drink iedere dag rode wijn voor mijn hart en bloedvaten. Voor
m'n spijsvertering eet ik die yoghurt van Danone. Voor mijn
buikspieren doe ik sit-ups. En om mijn hersenen in beweging te
houden, verzin ik doelen.
En stiekem, alleen voor de lol, haal ik er af en toe ook nog eentje.
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40
Dweck
Goede voornemens intrigeren mij enorm. Ik vind het interessant
wát mensen zich voornemen (werken aan je lijf staat op één, relatie
op twee en carrière op drie). Ik vind het interessant hóé mensen
werken aan hun voornemens (we willen vaak te veel tegelijk en
hebben een overdreven vertrouwen in wilskracht). En ik vind
het interessant wat mensen gelóven rond goede voornemens en
verandering. Geloven ze dat ze kunnen veranderen of juist niet?
Met name dit laatste element, wat je gelooft, blijkt veel uit te
maken. De Amerikaanse hoogleraar Carol Dweck wijdde er een
mooi boek aan: Mindset. Kort samengevat: mensen die geloven
dat hun mogelijkheden vastliggen, dat veranderen onmogelijk
is (in Dwecks woorden: een 'fixed' mindset), proberen weinig
nieuwe dingen uit, leren nauwelijks en bevestigen daarmee
hun eigen overtuiging. Mensen die geloven dat verandering
en groei wél mogelijk zijn (een 'growth' mindset) doen het
tegenovergestelde. Onze overtuigingen op het gebied van
veranderen bepalen daarmee in hoge mate of ons leven zich in
een opwaartse of neerwaartse spiraal ontwikkelt.
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Goed. Het is in veel gevallen dus voordelig om te geloven dat
je kunt groeien en veranderen. Maar wat nu als je daar niet van
overtuigd bent? Ook dat blijkt veranderbaar. Vier suggesties:

Geloven we dat we kunnen veranderen
of juist niet?
1. Leer meer over je brein: onze hersenen maken ons hele leven
lang nieuwe verbindingen aan en ruimen oude op. Lees Het
maakbare brein van neurologe Margriet Sitskoorn en verbaas je
over de grote veranderbaarheid van je hersenen.
2. Leer van leerervaringen: denk terug aan iets wat je dacht niet
te kunnen, maar tóch hebt geleerd. Bestudeer andere mensen die
succesvol iets hebben veranderd wat eerst onmogelijk leek.
3. Realiseer je de implicaties van deze leerpunten: als verandering
echt mogelijk is, wat betekent een koerswijziging in 2014 dan
voor je carrière of je relatie? Wat zijn de eﬀecten over een jaar?
Over vijf jaar?
4. Doe iets met deze leerpunten: probeer iets nieuws uit. Iets
eenvoudigs waarvan je weet dat het gaat lukken. Hierdoor
onderbouw je je nieuwe ideeën over verandering met persoonlijke ervaringen.
Heel eerlijk: ik ben geen geboren optimist. Tóch geloof ik dat het
komende jaar een geweldig jaar wordt. Al was het alleen maar
omdat ik weet dat dit beter voor me is.
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