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GASTVROUW ELKE GERAERTS ONTMOET
BEDRIJFSPSYCHOLOOG TONY CRABBE

Druk?
DAAR ZORG JE ZELF VOOR

Ook zo overspoeld door de waan van elke dag: mails, vragen, planningen?
Creëer rust in die tsunami van taken, door bewust te kiezen. ‘Dit doe ik nu,
en wel daarom’. Met dank aan onze gastvrouw en haar gast.
DO OR E L K E G E R A E RTS . FOTO’S : L IE S B E T P E R E M A NS.
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e Britse psycholoog Tony Crabbe is net
zoals de titel van zijn boek Busy erg ‘busy’.
Wanneer ik een afspraak met hem probeer
te maken, valt me op dat hij wel een erg
drukke agenda heeft voor een bestsellerauteur die probeert te inspireren om het “nooit meer te druk” te hebben. Voldoende gespreksvoer dus! Mogelijke plekken
die Tony voorstelt om elkaar te ontmoeten, zijn Stockholm, Valencia en Amsterdam. Wanneer ik mijn eigen
agenda bekijk, weet ik dat ik voor de rationele keuze het meest dichtbij - moet gaan en we treffen elkaar dan
ook in Amsterdam. Ik beloof Tony om naar zijn lezing
in de Westerkerk te komen, en de ochtend erna zullen we elkaar opnieuw zien om het te hebben over zijn
boek, zijn leven, en concrete tips om het minder druk te
hebben.
“BUSY IS A BRAND”
Mijn trip naar de Westerkerk is een typisch voorbeeld
van hoe het níét moet: de hele dag zit ik in meetings en
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‘Laat je niet leiden door wat er
op je afkomt. Bepaal zelf je prioriteiten, en zet die op je agenda’
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met een heel optimistische mindset begeef ik me door
het drukke avondverkeer naar Amsterdam. Mijn navigatiesysteem vertelt me dat ik te laat zal arriveren op de
lezing, wat een tikkeltje irritant is: de organisator van
de lezing, The School of Life, heeft namelijk een zitje
voor me gereserveerd vlak bij het podium (lees: passeer
eerst de 600 aanwezigen die wél op tijd zijn). Op 2 kilometer van de kerk heb ik het helemaal gehad: ik drop
mijn wagen en beslis om over de hobbelige grachten te
gaan rennen, vol fietsers die als ongeleide projectielen
op me lijken af te komen. In de verte hoor ik de klokken
van de Westerkerk en ik weet nu wel zeker dat ik te laat
ben. Ineens besef ik hoe ironisch het is, als een gek naar
een lezing rennen over Drukte.
Bij het begin van zijn lezing, maakt Tony al duidelijk
hoe stoer we het met zijn allen zijn gaan vinden om
het druk te hebben. “Busy has become a brand”. We
‘verkopen’ dat we druk zijn. Ga het zelf maar na: als
je aan tien mensen vraagt hoe het met hen gaat, zullen er zeven of acht je willen overtuigen dat ze het zó
druk hebben. Als neuropsycholoog intrigeert me dat:
we proberen om vele ballen in de lucht te houden, te
multitasken en zo veel mogelijk to do’s af te vinken aan
het einde van de werkdag (uhm, wacht, welk einde?)
en ondertussen ervaren we een enorme werkdruk en
worden we steeds gestrester. In mijn boek Het Nieuwe
Mentaal beschrijf ik dan ook dat we moeten overstappen van timemanagement (onze agenda netjes volsta-

WIE IS
TONY CRABBE?
• Engelsman, getrouwd,
drie kinderen
• Woont de grootste tijd
van het jaar in Dénia, aan
de Spaanse kust
• Bedrijfspsycholoog, werkt
voor wereldbedrijven
als Disney, Microsoft en
HSBC.
• Focust op hoe mensen
denken, voelen en zich
gedragen op hun werk
• Auteur van ‘Busy, how to
thrive in a world of too
much’, in het Nederlands
vertaald als ‘Nooit meer
te druk, een opgeruimd
hoofd in een overvolle
wereld’.
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pelen tot de nok vol) naar attentionmanagement (onze agenda vullen op basis
van aandachtspieken en –dalen). Dit
interview is voor mij dan ook een ideale gelegenheid om het aan de meester
zelf te vragen.
KIEZEN WORDT DE KUNST
In Busy: How to thrive in a world of too
much, vertaald in het Frans, Koreaans,
Russisch en Nederlands (Nooit meer te
druk, uitg. Luitingh-Sijthoff ), beschrijft
Tony het gevoel gebukt te gaan onder
een groeiend aantal taken en afleidingen. Hij werkt voor multinationals als
Disney en Microsoft. Toen hij een
paar jaar geleden in de Londense metro in enkele minuten zeven mensen
hoorde zeggen dat ze het druk hadden,
en hij zag hoe vliegtuigpassagiers meteen bij de landing niet konden wachten
om hun mobiele telefoon weer aan te
zetten, besliste hij om er een boek over
te schrijven. Met succes: de 600 aanwezigen in de Westerkerk zijn fan van
zijn Busy-gedachtegoed en komen van
ver om naar hem te luisteren. Wanneer
Tony vraagt wie vandaag zijn eerste
shot informatie ontving voor zijn shot
cafeïne, steekt het merendeel van de
aanwezigen zijn hand op.
En misschien herken je het zelf wel:
je mails checken voor en tijdens het
ontbijt, overspoeld worden de hele dag
door, achter de feiten aan rennen, de
waan van de dag die domineert, allerlei zaken vergeten, telkens afgeleid en
onderbroken worden, tekortschieten
in wat je dan wel nog oplevert, gejaagd
boodschappen doen, al telefonerend
thuis binnen komen, kinderen wat sneller het bed in, nog wat verder werken.
Te weinig rust om echt te ontspannen,
te weinig tijd om je vrienden te zien, te
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weinig fut om nog te sporten, dan maar
een halfuurtje op sociale media (Tony
noemt dat een quick fix), een rusteloze
nacht en de volgende dag begint alles
weer opnieuw: je eerste blik gaat naar
je smartphone op je nachtkastje. Simpel gezegd: dat soort van leven houden
we niet vol: onze energie gaat omlaag,
we gaan steeds minder intens genieten
van relaties en het is slecht voor onze
gezondheid. We moeten een nieuwe
manier vinden om met de overweldigende hoeveelheid informatie en
activiteiten in het dagelijks leven om te
gaan. Een helikopterview hebben, lukt
allang niet meer; we moeten dringend
keuzes leren maken.
AAN DEN LIJVE
ONDERVONDEN
Tony en ik ontmoeten elkaar de dag
na zijn lezing in een juicebar aan de
Prinsengracht in de Amsterdamse binnenstad. Als vader van drie jonge kinderen, met een succesvol consultancybedrijf en tientallen vluchten per jaar
is hij vertrouwd met drukte. Ik ben
benieuwd hoe het voor hem is om ook
nog eens een bestsellerauteur te zijn.
Heel open en geëmotioneerd vertelt hij
me dat hij het boek schreef tijdens een
van de donkerste periodes uit zijn leven, toen hij als bedrijfspsycholoog een
heel moeilijke opdracht uitvoerde bij
een bekend Londens mediabedrijf. De
beladenheid op de werkvloer had een
effect op hem en dat sijpelde ook door
tijdens de weekends waarin hij dan
ook nog eens aan zijn boek werkte. Op
een dag merkte hij dat hij zijn dochtertje weer eens vertelde dat hij het te
druk had en dat hij geen tijd had om
met haar te dansen. Ineens besefte hij
dat hij in zijn boek zichzelf aan het be-

‘Timemanagement maakt je leven
slechter: je kúnt niet alles doen doen als
je maar een slimme planning maakt’
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schrijven was. “Catch yourself in the act
of busyness”. Tony denkt dat dat misschien wel de kracht van zijn boek is,
dat hij het niet als een buitenstaander
heeft geschreven maar als iemand die
er zelf midden in stond, en daardoor
iedereen begreep die in gelijkaardige
stressvolle omstandigheden zat.
Gelukkig ziet zijn leven er vandaag anders uit. Hij reist minder, brengt meer
tijd door met zijn kinderen, houdt zijn
agenda vrij tijdens hun schoolvakanties en beperkt zich in zijn werk tot de
dingen die hij echt belangrijk vindt. En
daarnaast is - dat heb ik zelf gemerkt
- zijn echtgenote Dulcie een goede gatekeeper. Zij beheert tegenwoordig zijn
agenda en bewaakt de familietijd heel
fanatiek.
Tony: “Als je elke dag worstelt om alles
gedaan te krijgen, en nog steeds met
het gevoel thuiskomt dat je niet bent
toegekomen aan je prioriteiten, dan
komt dat omdat je hebt toegestaan dat
al je ‘input’ je dag bepaalt: mails, telefoontjes, vragen.... in plaats van te doen
wat je zelf belangrijk vindt. Dat is reactieve drukte; je laat je leiden door wat
er op je afkomt.”
VAN OLIFANTEN EN KONIJNEN
Elke: “Dat is inderdaad wat ik elke dag
zie op de werkvloer. Met onze organisatie Better Minds at Work proberen
we medewerkers veerkrachtiger te
maken, door middel van workshops en
coaching. Ik merk dan inderdaad dat
die reactieve drukte het nieuwe normaal is geworden. Wat raad jij aan om
dan anders te doen?”
Tony: “Zelfs al heb je tientallen taken
op een dag, dan nog kun je kiezen waar
je een beetje meer en waar je een beetje
minder tijd aan besteedt. Dat zijn kleine winsten, kleine verschuivingen die
een grote verandering kunnen creëren.
Bovendien hebben mensen vaak ook
wel enige zeggenschap in de volgorde
van hun taken. Doe het belangrijkste
eerst. Onze mentale kracht is ‘s ochtends sterker dan in de namiddag; ons
vermogen om ingewikkelde taken te
voltooien neemt af gedurende de dag,

‘Die todolijst moet de
deur uit. Ik heb zaken
als ‘tijd doorbrengen
met mijn gezin’ daar
niet opstaan, hoor’

dus doe het echte denkwerk daarom
aan het begin van je dag. Je taken slimmer groeperen kan ook veel winst
opleveren. Er gaat tijd en concentratie
verloren als je steeds moet switchen
tussen verschillende taken. Maar bovenal, start met je prioriteiten.”
Elke: “Dat is leuk, bij Better Minds at
Work noemen we dat de olifanten!”
Tony: “Hahaha, leg uit!”
Elke: “Ik verwijs tijdens mijn lezingen
altijd naar een mooie uitspraak van
Thomas Boone Pickens, een Amerikaans financieel magnaat: “When
you are hunting elephants, don’t get
distracted chasing rabbits”. De olifant
vertegenwoordigt de prioriteit van de
dag, die cognitieve inspanning vergt.
De konijnen zijn de waan van de dag,
de mails, de telefoontjes. De olifanten
moet je op strategische wijze najagen,
terwijl de konijnen steeds maar tussen je benen doorlopen en je afleiden.
En waar starten wij de dag gewoonlijk
mee? Met de konijnen! We openen
onze konijnenbox, en gaan aan de
slag. Ons brein wordt naar alle kanten
getrokken en tegen een uur of elf, wanneer de meeste konijnen zijn afgehandeld, zien we die olifant en denken we:
wow, die is groot geworden, ik doe die
na de lunch wel! Maar na de lunch heb

je een lunchdip en later op de middag
redeneer je: ik doe die olifant morgen
wel. Maar waar start je morgen mee?
Met de konijnen! Los van het feit dat
het stress oplevert dat je die olifanten
telkens terugziet op je todolijst, is er
nog iets veel belangrijkers aan de hand.
We zijn te slim om alleen maar te jagen
op konijnen. We hebben die olifanten
nodig! Daarom daag ik mensen uit om
hun werkdag anders te starten. De
eerste vijf minuten maak je je lijst van
olifanten. Als het lukt, start je met een
olifant. Ook al is het maar een halfuur.
Daarna heb je een voldaan gevoel en ga
je die konijnen veel sneller najagen.”
Tony vindt het geweldig en zegt dat hij
mijn brein graag wil gebruiken voor
zijn tweede boek (dat vind ik prima),
waarin hij nog meer de zal ingaan op
attentionmanagement. “Timemanagement maakt het leven slechter. Het is
gebaseerd op de gedachte dat je alles
kunt doen, zolang je maar een slimme
planning maakt. We zullen voor onszelf
veel duidelijker moeten uitmaken wat
we wél doen en wat we daarom dus
níét meer kunnen doen. Dat zijn lastige
keuzes, maar als je dat niet doet, laat je
jezelf compleet dol draaien.”
Elke: “En hoe pak je dat praktisch aan,
Tony?”
Tony: “De todolijst moet de deur uit.
Elke, plaats jij de dingen die je écht belangrijk vindt op een todolijst? Ik heb

‘tijd met mijn gezin doorbrengen’, ‘skiën in de Spaanse bergen’ of ‘een tweede
boek schrijven’ niet op mijn todolijst
staan. Als zo’n lijst de leidraad is, doe
je dus niet wat je het allerbelangrijkst
vindt. En ik hoor zo vaak mensen zeggen: ‘Zodra ik meer tijd heb, ga ik dat
en dat doen’, en dan noemen ze iets
wat ze heel graag zouden willen doen.
Natuurlijk gaat dat op die manier dus
nooit gebeuren. Mijn advies is: just do
it. Stel het niet uit, want dan gebeurt
het toch niet meer. It’s all about intentionality! We doen nu zo veel, maar
bereiken te weinig.”
NO GUTS, NO GLORY
Elke: “Ik wil nog even terugkeren naar
jouw keuzes. Waarom koos jij ervoor
om in je drukke bestaan nog een boek
te schrijven?”
Tony: “Mijn drijfveer is een impact
hebben op mensen, en dat herken ik
ook in jou. Als psycholoog wil je toch
iets betekenen en al mijn hele leven
wilde ik een boek schrijven. Toen ik
mijn vrouw Dulcie ontmoette, zei ze
dat ze ooit in Spanje wilde wonen. Ik
vertelde haar dat ik ooit een boek wilde
schrijven. Die twee dromen zijn inmiddels uitgekomen. Maar als ik bij het
schrijven van dat boek had geweten dat
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ELKE GERAERTS

‘Ineens besef ik
hoe ironisch het
is, als een gek naar
een lezing rennen
over Drukte’
TONY CRABBE

‘De oplossing is
niet: meer tijd om
je te ontspannen.
Je moet gerichte
aandacht hebben
voor wat je doet’

het boek zo veel zou betekenen voor
mensen, dan was me dat wel makkelijker afgegaan. Hoe ging dat bij jouw
eerste boek?”
Elke: “Toen ik bezig was met mijn
eerste boek Mentaal Kapitaal had
ik ook geen idee dat het zo’n succes
zou worden. Er zijn er inmiddels
zo’n 20.000 van verkocht en bijna
dagelijks krijg ik berichten van mensen die aangeven dat het een impact
heeft op hun wereld en dat bepaalde
oogkleppen voor altijd zijn afgevallen. Dat is natuurlijk geweldig, maar
indertijd was het vooral het niet weten of het boek zou aanslaan die me
beangstigde. En toen ik mijn tweede
boek schreef, Het Nieuwe Mentaal,
was er de drang om het succes van
het eerste te herhalen.”
Tony: “Dat herken ik, het succes van
Busy legt de lat wel hoog voor me
om het nog te overstijgen met mijn
nieuwe over attentionmanagement.
Waarover gaat Het Nieuwe Mentaal?”
Elke: “Over lef. De rode draad is: no
guts, no glory. Je hebt lef nodig om
bepaalde gewoontes onder de loep
te leggen en te evalueren of ze je wel
energie geven. Als dat niet zo is, moet
je ze durven veranderen, maar daar
heb je wel lef voor nodig. Het is een
heel praktisch boek geworden met
26 uitdagingen voor evenveel weken
om aan je lef te werken. Het eerste
hoofdstuk gaat voor een groot deel
over jouw werk, hoe je het lef moet
hebben om van timemanagement
over te schakelen op attentionmanagement.”
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Tony: “Geweldig, lef is ook: uitzoeken wat echt belangrijk is. Keuzes
durven maken.”
Elke: “Ja, dat deel vind ik heel boeiend in jouw boek, wanneer je het
hebt over leven vanuit je intrinsieke
waarden. Sommige mensen zijn zo
druk dat ze niet toekomen aan uitzoeken wat echt belangrijk voor hen
is.”
Tony: “Daarom is het tijd voor een
radicale verandering, want dat ‘too
much’ zal niet veranderen, het wordt
alleen maar méér. De manier waarop
wij werken, dateert nog uit het industriële tijdperk toen alles om productie draaide. We moeten een stap verder gaan in onze evolutie. Je kunt je
agenda echt niet meer plannen op basis van wat er allemaal voorbijkomt.
De oplossing voor drukte is niet:
meer tijd hebben om je te ontspannen. De oplossing is iets heel anders:
je moet je aandacht richten op wat je
doet, en daar helemaal bij betrokken
zijn. Wie op de vraag ‘Hoe gaat het?’
nog antwoordt met het D-woord, laat
zien dat hij de uitdagingen van deze
tijd niet goed heeft begrepen.
Elke: “Je wordt zo vaak geïnterviewd
over je boek. Welke vraag zou je willen dat mensen je stellen?”
Tony denk lang na, zegt drie maal
“That’s a really great question”, en
antwoordt: “Mijn boek bestaat uit
drie delen, een deel over ‘busy’, een
deel over ‘focus’, en het laatste deel is
eerder filosofisch van aard, met meer
deep stuff. Daarover krijg ik zelden
een vraag, terwijl me dat als mens het
meeste aanbelangt. Focus leggen op
je ‘waarom?’, op je kracht en daar niet
van afwijken.’
Het wordt me duidelijk. Busy is boeiend en heeft Tony zijn naam en faam
bezorgd als bestsellerauteur en psycholoog. Maar eenmaal bij hem binnen - en dat laat hij heel snel toe - zie
ik de mens Tony, die graag stilstaat
bij levensvraagstukken en de focus op
wat echt telt. Heel mooi om te zien, ik
kijk al uit naar zijn volgende boek!

‘Mijn advies is: ‘Just do it’.
Stel het niet uit, want dan
gebeurt het toch niet meer’
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5
X
OP-EN-TOP
FOCUS

CREËER CONCENTRATIE
Tony: “Focus op je intentie en niet op je tijd. Ik
hoor veel mensen opscheppen: ‘Ik ren van meeting naar meeting, en heb de hele week geen tijd
gehad om rustig na te denken!’ Alsof dat bijdraagt aan hun status. Wel, je kunt niet presteren
in een kenniseconomie als je geen tijd hebt om
na te denken, dus: regel je aandacht. Focus, zet
je e-mailmeldingen uit, leg je telefoon weg en
vermijd alle afleiding.”

REFRESH
Anneleen: “Zorg voor een fris hoofd met gezonde voeding, water en beweging. Je brein
verbruikt 20% van je totale energievoorraad.
Je lichaamshouding en onderhoud hebben een
rechtstreeks effect op de chemie in je hersenen.
Kleine wijzigingen zoals van houding veranderen, drinkpauzes, je auto iets verder parkeren,
of rechtstaand vergaderen, maken een groot
verschil.”

SWITCH ON
Miet: “Zoek een manier om je brein te vertellen:
nu is het focustime! Een aandachtsritueel helpt
om de klik te maken. Door middel van ademhalingstechnieken worden stress en afvalstoffen
uit je lichaam gescheiden en voel je je meer
ontspannen en opgepept voor concentratiewerk.
Ook muziek (klassieke muziek of binaural beats)
helpt om je in de juiste stemming te brengen.”

DOE NIET ALLES
Tony: “Wees alleen gericht op het nemen van
relevante beslissingen. Goede ideeën zijn er genoeg. Maar als je álles doet, bereik je niks. Denk
verder: wat is de relevantie hiervan voor mij als
persoon, of organisatie? Wat motiveert mij? Waar
krijg ik energie van? Wat wil ik bereiken? Wat zijn
de belangrijkste zaken in mijn leven waar ik bewust aandacht aan wil schenken? Doe daar meer
van! Het brengt je dichter bij wie je wil zijn.”

SWITCH OFF
Elke: “Ken de limieten van je aandachtsreservoir.
De meest optimistische hersenwetenschappers
spreken over een aandachtsspanne van 4 uur per
dag, best afgewisseld met pauzes. Focus ervaar
je pas als je ook bewust kiest voor momenten
waarop je niet aandachtig bent. Je brein heeft
dat nodig om informatie te verwerken, creatief
te zijn en connecties te maken. Collega Florence
Pérès schreef hier pas een boeiend boek over,
Digital Detox.”
MET DANK AAN TONY CRABBE EN MIET LEIJSSEN EN ANNELEEN
DE LILLE, BEIDEN FOCUSEXPERTS BIJ BETTER MINDS AT WORK.
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