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DE KRACHT VAN DE FUTURE STATE 
WAT WIL JE BEREIKEN EN WAAROM IS DAT BELANGRIJK? 
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et is vroeg op deze nu al benauwde zomerochtend. Het kwik is ge-

stegen tot tegen de 35 graden. Ik zie zweetdruppels op eenieders 

voorhoofd parelen. Door de kieren in het zeil zie ik het stof opdwarrelen in 

de eerste zonnestralen. Overal dat stof. Ik voel de hobbels en gaten in het 

wegdek. De sfeer is om te snijden. Iedereen staart zwijgend voor zich uit. Af 

en toe hoor je kinderen op de achtergrond iets roepen. Ik versta niet wat ze 

zeggen. Misschien zijn ze alleen maar aan het spelen, maar dat kun je er niet 

echt uit opmaken. Verder is het nagenoeg stil op de weg die ons uit Kandahar 

leidt, een grote stad in het zuiden van Afghanistan. 

Het wordt een barre terugtocht van zo’n 160 kilometer over ruw terrein. De 

weg is ons inmiddels bekend. We moeten een aantal grote vlaktes en nauwe 

valleien passeren. Allemaal situaties waarbij je snel opvalt en juist niet snel 

weg kan komen. Het konvooi is groot dit keer, twintig militaire voertuigen, 

tien brandstoftrucks en een kleine tweehonderd uiterst getrainde mannen en 

vrouwen met jaren ervaring. Desondanks is niemand ontspannen.

Tijdens de heenweg vanuit Tarin Kowt zijn we al een keer onder vuur ge-

nomen. Met minimaal effect, maar het benadrukt wel de aanwezigheid van 

Talibanstrijders in de omgeving. Afgelopen maand zijn er bovendien meer 

dan twaalfhonderd Talibanleden uit een lokale gevangenis ontsnapt en die 

schijnen zich allemaal in en om Kandahar op te houden. Volgens de laatste 

informatie zijn ze bezig met de voorbereiding van een grote aanval op onze 

eenheden in deze regio.

De afgelopen maanden hebben we veel verliezen geleden in de strijd met 

de Taliban. Onverwachte aanvallen en onzichtbare bermbommen hebben al 

het leven gekost van vier collega’s, onder wie twee Nederlanders, en hebben 

tientallen gewonden veroorzaakt. Dit zorgt niet alleen voor verdriet onder 

de manschappen, maar zeker ook voor frustratie. En agressie. Een militair 

vecht liever van man tot man, in plaats van op deze laffe manier verliezen te 

moeten lijden.

 

De wetenschap dat het de komende uren kan uitdraaien op een groot gevecht 

zorgt niet zozeer voor angst, maar eerder voor een bedrukte spanning. Een 
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aantal van ons hoopt misschien zelfs ook echt op een confrontatie. Maar als 

je je realiseert hoeveel Talibanstrijders er in de regio zijn, dan kun je nagaan 

hoe zwaar de strijd kan worden.”

 

Aan het woord is Armand van Velzen. Armand is oprichter van Allied Forces, 

een trainingsbureau dat een marinierscultuur bij bedrijven implementeert 

en ook in al zijn trainingsprogramma’s doorvoert. In een vorige carrière was 

Van Velzen zelf operations manager bij het Korps Mariniers, de elite van de 

Nederlandse krijgsmacht. In al zijn verhalen klinken de discipline, de ratio 

en het doorzettingsvermogen door die de jaren ervaring in uiterst penibele 

situaties hem hebben gebracht.

“Ons doel,” vervolgt hij, “is een omgeving creëren die dusdanig veilig is dat 
we de leiding weer over kunnen dragen aan de Afghaanse autoriteiten, zodat 

wij niet meer nodig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we een opti-

maal functionerend militair apparaat hebben. Onze militaire basis in Tarin 

Kowt is daarbij van essentieel belang: van hieruit wordt de gehele provincie 

van Uruzgan beveiligd. En daar is brandstof voor nodig. Niet alleen voor alle 

gemotoriseerde voertuigen, maar ook voor de elektriciteit voor de airconditi-

oning, de communicatiemiddelen en andere apparatuur.”

Vanuit mijn trainingsbureau werk ik vaker samen met Allied Forces. In het 

kader daarvan hebben zij mij uitgenodigd deel te nemen aan een leider-

schapsreis naar Ghana.1 Een van de vaste onderdelen die wij beiden bij onze 

programma’s hanteren is het definiëren van je einddoel. Je future state, zoals 

ze dit binnen het Korps Mariniers zo treffend noemen. Wat wil je bereiken en 

waarom is dat belangrijk?

“Je eigen doel bepalen is één. Daar ook aan vasthouden, zeker als er tijdsdruk 

en stress om de hoek komen kijken, is twee. We hebben allemaal de beste 

intenties en de mooiste plannen die we in de directiekamer heel goed kunnen 

formuleren,” aldus Armand. “Maar pas als de spanning hoog oploopt en er 

druk op de ketel komt, ga je merken hoe krachtig het kan zijn om ook dan, 

juist dan je future state scherp te hebben en daaraan vast te houden.”
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Zodoende zit ik nu samen met een aantal ceo’s en ondernemers diep in de 

jungle van Ghana. Een tocht die na onze landing nog zo’n zeven uur heeft 

geduurd. Net als in het Kandahar van Armand is het bloedverziekend heet. 

Nu alleen ook nog eens zo vochtig dat het zweet je met elke stap verder uit-

breekt. Ter ondersteuning is er een handjevol lokale rangers mee, uitgerust 

met machinegeweren en kapmessen. Dat wapenarsenaal is niet voor niets: de 

kans om stropers tegen het lijf te lopen is aanwezig. Bovendien moeten we 

ons een weg banen door het dichtbegroeide woud. Het draagt allemaal bij aan 

een indrukwekkende ervaring.

 

Bij het kampvuur onder onze zelfgemaakte boomhut zitten mijn medeavon-

turiers, de rangers en Armands collega’s aandachtig te luisteren naar het ver-

volg van zijn introductie van de future state. “Terug naar Afghanistan. Hier 

is onze future state de veiligheid in de regio te waarborgen,” zegt Armand. 

“Dat is het wat. Het waarom is om de leiding weer te kunnen overdragen aan 

de Afghaanse autoriteiten. Onderdeel van deze future state is om het brand-

stofkonvooi veilig bij onze legerbasis in Tarin Kowt te krijgen. Daarna is dit 

specifieke project afgerond.”
 

Armands boodschap: met dit grotere plaatje in je achterhoofd kun je veel 

eenvoudiger keuzes maken. “Talibanstrijders aanvallen draagt niet direct bij 

aan onze future state. Sterker nog, die brengt onze future state juist in ge-

vaar: zo’n aanval verlaagt onze kansen om de regio veilig te maken. Want 

misschien winnen we wel deze slag, maar ontploft een van de brandstof-

trucks. Dat betekent minder brandstof en minder stroom in Tarin Kowt.”

 

Je kunt de slag verliezen, maar daarmee de oorlog winnen. Armand zegt het 

de Franse legerofficier en latere president Charles de Gaulle (1880-1970) bij-
na letterlijk na. Soms moet je ergens iets kleins laten schieten, om je grotere 

doel te kunnen behalen. Oftewel, kill your darlings. Een concept, dat we nog 

een paar keer tegen gaan komen, waarbij je iets waaraan je gehecht bent toch 

laat schieten om je op je grotere doel te richten. Dat credo heeft zich keer op 

keer bewezen als je kijkt naar succesvolle mensen. Als je jouw future state tot 

prioriteit maakt, zul je af en toe offers moeten brengen. Maar daarmee creëer 
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je wel ruimte voor jouw hogere doel. In het geval van Armands brandstofkon-

vooi betekende dat het volgende: om hun future state te behalen – de regio 

veilig maken – moeten ze voorkomen dat ze in gevecht komen met lokale 

strijders. Ongeacht of ze die strijd eenvoudig zouden kunnen winnen. Onge-

acht of ze strijd misschien zelfs wel het liefste aan zouden gaan.

 

Voor mij was mijn future state destijds het event aan het eind van jaar. Als we 

dat zouden halen, konden we iedereen afbetalen. Dat maakte de weg ernaar-

toe heel overzichtelijk. Alles wat daar niet aan bijdroeg, kon ik naast me neer-

leggen. Dat scheelde een enorme berg interne meetings, potentiële kansen 
waar ik niets mee hoefde te doen en nieuwe zaken die ik anders enthousiast 

had willen uitzoeken. Het valt bijna te vergelijken met een staat van flow.  

Van Afghanistan naar de boardroom

Als je de future state uit het oog verliest, en dat gebeurt regelmatig, dwaal je 

af. Je bent bijvoorbeeld ergens gaan werken om geld te gaan verdienen zodat 

je meer vrijheid hebt om op reis te kunnen. Maar opeens kom je erachter dat 

je alleen nog maar aan het werk bent en eigenlijk helemaal geen tijd meer 

hebt om te reizen. 

Dit geldt ook zeker in het bedrijfsleven. We beginnen met mooie doelen – 

daar is omzet voor nodig. Maar gaandeweg verliezen we die doelen, ons waar-
om, uit het oog en blijft alleen het omzet behalen overeind. Je ziet dit veel bij 

start-ups die beginnen met een mooi doel, maar gaandeweg worden ze groter 

en groter. Langzaamaan komt er meer op het spel te staan, komen er andere 

belangen en worden de idealen verruild voor hogere winstdoelstellingen. 

Een van de mooiste voorbeelden hiervan is het gezondheidstechnologiebe-

drijf Theranos dat in 2003 werd opgericht door de toen pas 19-jarige Eliza-

beth Holmes. Holmes had als haar future state om een revolutie in de ge-

zondheidszorg teweeg te brengen. Ze ontwikkelde een technologie waarbij 

slechts een vingerprikje bloed nodig was voor uitgebreide gezondheidsanaly-

ses. Normaal gesproken zou hier honderd tot duizend keer zoveel bloed voor 
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nodig zijn. Bovendien zou het bloedmonster niet opgestuurd hoeven worden 

naar een laboratorium, maar ter plekke geanalyseerd kunnen worden. Dit 

zou zelfs zo revolutionair zijn dat je gewoon bij de supermarkt een volle-

dige bloedanalyse zou kunnen doen. Binnen vijf minuten! De Amerikaanse 

supermarktketen Safeway zag hier wel brood in en betaalde zo’n 350 miljoen 

dollar om in al haar achthonderd vestigingen een Theranossneltestmachine 

te laten installeren. Elizabeth raakte bezeten van haar future state en kreeg 

dingen voor elkaar die ongekend waren. In slechts een paar jaar tijd bouwde 

ze haar bedrijf op tot een tienvoudige unicorn (met een waarde van meer dan 

10 miljard dollar). Elizabeth stond op de cover van alle toonaangevende me-

dia in Amerika en werd door Forbes benoemd tot jongste en rijkste selfmade 

miljardair, ooit. 

Maar al na een paar jaar begon het bedrog langzaamaan zichtbaar te worden. 

De beloftes bleken bij lange na niet haalbaar. De techniek die ze zo over-

tuigend wist te verkopen, bleek simpelweg niet te kloppen. Ze had alleen 

inmiddels zoveel machtige kopstukken uit de Amerikaanse maatschappij 

(professors van Stanford, ceo’s van de grootste bedrijven, senatoren en kop-

stukken van Defensie) aan zich verbonden dat niemand meer tegen haar in 

durfde te gaan. Overtuigd van haar eigen leugens kon ze ook niet meer terug. 

Het personeel werd bedreigd met dusdanig extreme represailles dat niemand 

naar buiten durfde te treden. Mensen werden zwart gemaakt, gevolgd en ge-

manipuleerd. Uiteindelijk was het de journalist John Carreyrou van The Wall 

Street Journal die het bedrog wist te onthullen en daarmee de grote belofte te 

gronde richtte.2

 

Onder aanvoering van bekende bedrijfsstrategen als Stephen Covey en Simon 

Sinek krijgt de future state ook steeds meer zichtbaarheid op de werkvloer. Zij 

benadrukken dat het essentieel is om te weten waar je naartoe wilt en voor-

al waarom dat belangrijk is. Of zoals Simon Sinek het formuleert: Start with 

Why, inmiddels een van de bekendste (management)strategieën wereldwijd. 
Het lijkt zo voor de hand liggend om eerst te bepalen wat je wilt bereiken en 

waarom je dat wilt. Toch is het logisch dat dit vaak misgaat, op alle niveaus. 

Het management bedenkt samen een paar mooie doelstellingen die mooi in-
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gelijst en zichtbaar worden opgehangen in het kantoor, maar niemand voelt 

zich er intrinsiek mee verbonden. Vaak zijn het niet meer dan mooi klinkende 

beloftes voor de buitenwereld, waarvan de betekenis voor iedereen anders is. 

Mensen blijken niet op één lijn te zitten. Dat komt ook doordat er altijd men-

sen bij betrokken zijn. Wij kijken allemaal met onze eigen bril naar de wereld. 

Wat wij als waarheid beschouwen, wat voor gevoel we ergens bij hebben, wat 

ons motiveert, dat verschilt van mens tot mens. En dat onderlinge verschil is 

groter dan je denkt. Helemaal als de werkdruk toeneemt.

 

Hoe je naar zaken kijkt wordt veelal ingegeven door je eigen ervaringen, nor-

men en waarden. De vaas van kunstschilder Sandro del Prete is daar een goed 

voorbeeld van. 

Jij ziet waarschijnlijk, net als ik, meteen (en alleen) het vrijende stel op de 

fles. Mijn zoontje van drie ziet uitsluitend dolfijnen. Dit heeft puur te maken 
met je eigen ervaring (en misschien ietwat verknipte mind). Zie jij alle negen 

dolfijnen nu inmiddels wel? 
 

Ook de bekende psychiater Carl Jung (1875-1961) besteedde in zijn werk veel 

aandacht aan het feit dat verschillende mensen gelijke situaties anders waar-

nemen. Beschrijf, bijvoorbeeld, voor jezelf eens wat je ziet bij de volgende 

afbeelding. 
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De een zal objectief vaststellen drie rennende paarden in een natuurland-

schap te zien. Een ander beschrijft drie losgeraakte paarden die in een ontwa-

kend landschap hun vrijheid tegemoet rennen. Het verschil hiertussen lijkt 

misschien irrelevant, maar kan tot verschillende aannames leiden binnen de 

samenwerking met anderen. Het is letterlijk het verschil tussen feiten en fa-

bels. Een verschil dat in uiterste gevallen zelfs iemands leven kan verwoesten.  

Wat je ziet en daarmee ook denkt, wordt voor een groot deel bepaald door 

je ervaringen, normen en waarden. Maar het is ook sterk afhankelijk van de 

gemoedstoestand waarin je je bevindt. Als we veel stress ervaren en ons daar 

negatief door laten beïnvloeden heeft dat vaak ook een negatief effect op 

onze perceptie en op ons handelen. In de komende hoofdstukken gaan we 

kijken hoe dat in ons brein werkt. En vooral ook hoe je die negatieve stress 

juist om kunt buigen naar veerkracht. 

 

Een eerste stap is je future state heel helder hebben. Dat geldt voor jou als in-

dividu, maar ook voor jou als onderdeel binnen een team. Door met elkaar in 

gesprek te gaan over de future state, krijg je duidelijkheid en kun je met zijn 

allen op dezelfde golflengte komen. Wat willen we bereiken en waarom is dat 
belangrijk. Als dat niet helder is en vanaf het begin overeenkomt loop je zelfs 
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het risico elkaar tegen te werken. Denk bijvoorbeeld aan salesteams waar-

bij de future state een zo hoog mogelijke omzet behalen is. Terwijl die niet 

strookt met die van de individuele teamleden: zelf zo veel mogelijk omzet 

binnenhalen voor een hogere bonus. Hierdoor ontstaan al snel wantrouwen 

en afgunst. In elk geval geen optimale samenwerking.

 

Ook als wij training geven bij bedrijven beginnen we altijd met het definiëren 
van het doel van het programma, de future state. Wat wil je uit deze sessie 

halen en waarom is dat belangrijk? Zo begint iedereen met dezelfde verwach-

tingen aan het programma. 

Tijdens een training is een eerste waarom altijd vrij snel gevonden: om iets 

nieuws te leren, om je te ontwikkelen, om efficiënter te leren werken. Meestal 
moet je dan nog twee of drie keer ‘waarom?’ vragen om tot de kern te komen. 

De daadwerkelijke drive die mensen naar een training brengt verschilt name-

lijk vaak per persoon. Het komt regelmatig voor dat we er tijdens een training 

achter komen dat de deelnemers, ondanks dat ze dezelfde doelstellingen heb-

ben, een compleet verschillende motivatie hebben om mee te doen. 

Toen ik zes jaar geleden een vijfdaagse training voor een managementteam 

van Unilever gaf, werd dit verschil pijnlijk duidelijk. Ik zeg pijnlijk, omdat het 

in eerste instantie leek op een grote tegenslag. Uiteindelijk heeft het dit team 

juist heel veel tijd bespaard. Ze hadden als doel om een nieuwe brand identity 

voor een van hun merken te ontwikkelen. We begonnen de sessie met helder 

te krijgen wat hun overkoepelende missie was en waarom die belangrijk was. 

De missie was snel duidelijk: een nieuwe brand identity. 

Het heeft ons vervolgens anderhalve dag gekost om helemaal duidelijk te 

krijgen waarom iedereen dat wilde. De een wilde kenbaar maken dat het om 

een nieuw product ging, een compleet nieuwe smaakervaring. De ander wilde 

het merk een ander imago geven, en weer een ander wilde met dit product een 

heel nieuwe doelgroep aanboren. Drie totaal verschillende beweegredenen.

Ondanks dat deze zoektocht aan het begin enorm veel tijd in beslag had  
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genomen, hadden ze daarna veel minder tijd nodig om tot de gewenste uit-

komsten te komen. Direct daarna konden ook een aantal van de vooraf geïni-

tieerde activiteiten meteen van tafel (kill your darlings). Een duidelijke future 

state zorgt er niet alleen voor dat je precies weet waar je heen wilt, maar 

ook dat je altijd terug kunt vallen op waarom je ook alweer doet wat je doet. 

Dankzij een gezamenlijke future state kunnen ook individuele collega’s een-

voudiger zelfstandige beslissingen nemen die bijdragen aan het grotere doel. 

Als de future state niet helder is moet je vaak bijsturen. Dat kost extra tijd en 

levert irritaties op, wat weer slecht is voor de motivatie. Als je trouw blijft aan 

je future state bespaart je dat enorm veel energie. Je moet hem dus alleen van 

tevoren heel helder bepalen. 

Zoals Albert Einstein (1879-1955) het formuleerde: “Als ik een uur heb om 

een probleem op te lossen, spendeer ik de eerste 55 minuten om het volle-

dig te begrijpen. De laatste vijf minuten gebruik ik voor de oplossing.” Als 

jij precies weet wat je waarom wilt bereiken, kom je er vanzelf achter wat de 

beste manier is om dat voor elkaar te krijgen. Echt weten waarom je iets wilt 

bereiken geeft je bovendien een enorme energie. En voorsprong.

 

Het bepalen van je future state

Ik ben altijd gefascineerd geweest door medisch specialisten. Dat begon al 

op de middelbare school, toen ik allesbehalve het idee had wat ik wilde gaan 

doen met mijn leven. Enkele klasgenoten wisten dat wel. Die wilden dokter 

worden. Een vooruitzicht van zeker zes tot tien jaar verder leren. Toch leken 

zij, doordat ze zo overtuigd waren van hun doel, daar minder moeite mee te 

hebben. Vervelende projecten, scripties, vele uren studeren – het wordt alle-

maal draaglijker als ze onderdeel zijn van een groter doel. Een proefschrift 

schrijven is een draak van een klus. Maar als dat de laatste horde is om te kun-

nen promoveren, om je droom te kunnen verwezenlijken, dan is het opeens 

een stuk beter te doen. 

Een ander voordeel van een helder doel in je leven voor ogen hebben, is dat 

je het makkelijker kan delen. Zo sta je er niet alleen voor en kunnen anderen 
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je helpen jouw doel te bereiken. Veel beginnende ondernemers houden hun 

ideeën vaak voor zichzelf uit vrees dat iemand anders ermee vandoor gaat. 
Het grote nadeel daarvan is dat niemand je dan feedback kan geven en nie-

mand aan je denkt op het moment dat er zich een mogelijkheid voordoet die 

voor jou een kans zou kunnen zijn. Als jij duidelijk hebt waar je naartoe wilt 

en je deelt dit met anderen, gaan zij jou ook herkennen als de go to-person op 

dat gebied. Zo ontstaan er vanzelf kansen. Succes kun je vermenigvuldigen 

door het te delen.

Als het goed is, heb je inmiddels duidelijk voor ogen wat er bedoeld wordt 

met het begrip future state. Het gaat om het einddoel. Het gaat om wat jij wilt 

bereiken of wat jullie willen bereiken als team. Of dit nu intrinsiek gemoti-

veerde doelen zijn als wie je wilt zijn als persoon of wat je wilt bereiken in het 

leven. Of extern gemotiveerde doelen als het behalen van een bepaalde status 

of succes. Wil je een goede dokter worden, of wil je dokter worden omdat je 

dan heel veel verdient? Wil je als team succesvol zijn of wil je individueel 

veel verdienen? Uit onderzoek blijkt in elk geval dat het helder hebben van 

het doel gaat helpen met het vergroten van de motivatie, je zelfbeeld, zelf-

vertrouwen en het gevoel van autonomie.3 Ook lijkt er een sterk verband te 

bestaan tussen het stellen van doelen en het bereiken van succes (waarbij 

het vervolgens opschrijven van je doel je nog eens 33 procent dichter bij het 

behalen van dat succes brengt).4

De eerste stap is dus het bepalen en opschrijven van jouw future state. Dit is 

immers noodzakelijk om de juiste keuzes te gaan maken. We komen straks 

terug op het maken van keuzes en hoe je daar beter in kunt worden. Nu is het 

eerst tijd om jouw future state te bepalen. 

Tijdens presentaties die ik geef bij bedrijven vraag ik regelmatig aan deel-

nemers met hun buurman of buurvrouw te bespreken wat hun doel is, hun 

droom, hun future state. Het duurt altijd even voordat het gesprek loskomt, 

maar daarna blijkt het telkens weer lastig te stoppen. Er gebeurt namelijk iets 

zodra je over jouw future state gaat praten. Dat zal je zo zien.
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‘Ik wil een positieve bijdrage leveren aan het milieu, zodat ik een gezonde 

wereld achter kan laten voor mijn kinderen.’ Maar het kan ook wat luchtiger 

zijn als: ‘Ik wil een keer per jaar een lange reis maken, omdat ik van avontuur 

houd.’ ‘Ik wil leiding geven binnen een grote organisatie én er zijn voor mijn 

familie, omdat ik een voorbeeld wil zijn voor mijn kinderen.’ In het hoofd-

stuk Energiemanagement lees je hoe deze future state een gevreesde mana-

ger energieker, slanker en (zelfs zijn team) gelukkiger maakte. Met slechts 

één aanpassing in zijn leven. Een sterke future state maakt jouw persoonlijke 

missie concreet en daarmee ook haalbaarder. Hoe beter je weet waar je heen 

wilt, des te duidelijker het wordt wat je daarvoor nodig hebt of moet doen. En 

des te meer mensen bereid zullen zijn om je te helpen.

Definieer voor jezelf tot in detail wat jouw ideale future state is. Hoe concre-

ter hoe beter. Waarom is deze future state voor jou zo belangrijk? Een krach-

tige future state omvat één concreet doel. Het eindpunt waar je doelgericht 

naartoe marcheert. Denk bijvoorbeeld aan Jay Z. De bekende Amerikaanse 

rapper had van jongs af aan de droom om groots en rijk te worden. Zijn future 

state klinkt even toepasselijk als ambitieus: I’m not a businessman. I am a 

business, man. Dit zorgt ervoor dat hij altijd extreem secuur omgaat met zijn 

imago en persoonlijke branding. Dit is ook een van de redenen dat hij zijn 

geld niet verdient met aandelen of huisjesmelken, maar met zijn eigen enter-

tainmentbedrijf ROC Nation, discotheken en met een aandeel in het basket-

balteam de Brooklyn Nets. Allemaal ondernemingen die volledig bijdragen 

aan zijn future state. Zijn huwelijk met Queen of Pop Beyoncé past dan ook 

perfect in het plaatje. 

Alhoewel je je kunt afvragen of Jay Z niet onderdeel is van Beyoncé – ‘I am not 

bossy, I am the boss’ – Knowles’ future state, namelijk: de grootste artiest aller 

tijden worden, zijn én blijven.5 Linksom of rechtsom: ze hebben elkaar aardig 

gevonden en daar heeft hun future state behoorlijk aan bijgedragen.
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Als dit een film was

Moeite met je eigen future state bedenken? Bedrijfsantropoloog Jitske Kra-

mer noemt in haar presentatie Culture Shock de methodiek om naar de corona 

crisis te kijken ‘als(of) dit een film was’.6 Ze beschrijft hoe ze als kind met haar 

vriendinnen fantaseerde. ‘Als het nu oorlog was en als dit dan een film was, 
welk personage zou ik dan spelen? Welke rol zou ik aannemen?’ Ze legt die 

vraag in haar presentatie neer bij het publiek. Ze refereert hierin aan de hou-

ding en het gedrag dat men aannam tijdens de crisis. Zou je, vraagt ze, daar 

later met trots op terugkijken? 

 

De stelling Als dit een film was helpt je niet alleen in het moment zelf, maar 

biedt je ook de mogelijkheid te fantaseren over wat je wilt bereiken. Wat je 

zou moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt het in dit geval van 

bovenaf regisseren: je stelt jezelf waarschijnlijk heroïscher voor dan je in 

werkelijkheid bent. Je ziet valkuilen eerder als uitdagingen die jij, de hoofd-

persoon, kunt overwinnen. Hoe realistisch dat is, is een tweede, maar het kan 

je wel richting geven om jouw future state te bepalen. Het helpt je te bepalen 

wat de beste keuzes zijn om jouw doel te bereiken of om de situatie optimaal 

het hoofd te bieden. Voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Zodat je daar 

later met trots op terug kan kijken.

 

Uiteindelijk geldt: mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn beter bestand 

tegen externe prikkels. Laten zich minder snel afleiden. Bovendien loop je 
minder risico je tijd in de verkeerde projecten te steken. Als je weet welke 

kant je opgaat, zul je minder snel verdwalen. 

 

Een heldere future state geeft een duidelijk richting. Armand wist dat om zijn 

brandstofkonvooi veilig in Tarin Kowt te krijgen, zijn troepen de Talibanstrij-

ders zo veel mogelijk moesten ontwijken. In het hoofdstuk Van Focus naar 

flow lees je zelfs het verhaal van iemand wiens future state in eerste instantie 

een bedreiging voor de wereld vormde, maar later een van de meest specta-

culaire ontwikkelingen ooit realiseerde. De kunst is om je telkens te blijven 

realiseren wat je wilt bereiken en waarom dat belangrijk is. De uitdrukking 

‘Karakter is dat wat je doet als niemand kijkt,’ geldt ook voor je future state. 
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Als je die wilt behalen, zul je andere zaken moeten laten. Ook als niemand 

kijkt. 

Mochten je mogelijkheden of je omgeving (of de hele wereld, zoals in 2020) 

veranderen, dan kun je altijd je future state bijstellen. Maar blijf je altijd be-

wust van wat je wilt bereiken en waarom dat belangrijk is.

Mijn future state

Mensen kaatsen tijdens een training de vraag vaak terug: “Wat is dan jouw fu-

ture state?” Voor mij is die heel simpel en samen te vatten in een woord: erva-

ringen. Waarom dat belangrijk is voor mij? Mijn vader is heel vroeg overleden. 

Het belangrijkste wat ik daarvan heb geleerd, is dat het leven geen garanties 

biedt. Je weet niet wanneer het stopt. Ik zie dat overigens zeker niet als iets 

negatiefs. Puur als een feit. Daar heb ik ook mijn levensmotto aan ontleend: 

leef elke dag alsof het je laatste is, maar realiseer je wel dat er morgen weer 

een dag komt. Het geeft mij iedere keer een duidelijke richting in welke pro-

jecten ik tijd wil steken en in welke niet. Wat me wel aanspreekt en wat niet. 

En dat scheelt een heleboel tijd.
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Om te onthouden

• Het bepalen van je future state gaat je helpen om de juiste keuzes te 

maken.

• Bepaal wat je wilt bereiken, maar vooral waarom.

• Een krachtige future state omvat een concreet doel: jouw eindpunt.

• Als je samenwerkt, is het essentieel om met je team dezelfde future 

state voor ogen te hebben.    

Inspiratie

• Boek: Extreme Ownership, het lijfboek van Allied Forces, Jocko  

Willink & Leif Babin

• Boek: Jay-Z, Michael Dyson

• Documentaire: The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

• Video: thuiswerkseminar over #cultuurSHOCK van Jitske Kramer 

Linkjes en meer informatie vind je op www.worksmartplaysmart.nl  

 

 

Aan de slag 

 

Bepaal jouw future state

Denk na over een (overkoepelend) doel waar jij mee aan de slag wilt. En, 

het belangrijkst: waarom je dat wilt. Waarom wil je deze future state beha-

len? Hoe gaat dit jouw leven verbeteren? En hoe verandert dat het leven  

van anderen?

Noteer je ideeën voor jezelf. Als je hulp nodig hebt, denk dan aan de zin:

‘Als dit een film was, zou ik…’

Bijvoorbeeld: ‘Als dit een film was, zou ik een eigen bedrijf starten.’
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Maak jouw future state SMART

Kies nu één van de ideeën die je net hebt opgeschreven en maak dit meer con-

creet voor jezelf en overzichtelijker. Dat doe je door hem SMART te maken:

S = specifiek
M = meetbaar

A = ambitieus

R = realistisch

T = tijdgebonden

Beschrijf jouw future state hieronder op een SMART manier.

Bijvoorbeeld: ‘Over een jaar wil ik mijn eerste klanten bedienen vanuit mijn eigen 

bedrijf.’

Schrijf op waarom deze future state belangrijk voor jou is

Waarom is het zo belangrijk voor jou om deze future state te behalen? Wat 

gaat dit bijdragen aan jouw leven of dat van anderen? Dit waarom is voor 

iedereen persoonlijk.

Bijvoorbeeld: ‘Over een jaar wil ik mijn eerste klanten bedienen vanuit mijn eigen 

bedrijf omdat ik dan mijn eigen tijd kan indelen / ik dan iets kan doen waar ik echt 

in geloof / ik altijd al heb willen ondernemen / …’ 

Bepaal verschillende milestones voor jouw future state

Je hebt jouw future state nu bepaald, opgeschreven, onderbouwd en SMART 

gemaakt. De volgende stap is het opdelen van jouw future state in verschil-

lende doelen die bijdragen aan het behalen daarvan. Bedenk verschillende 

milestones die jij dit jaar kunt bereiken om zo te werken richting jouw future 

state. Maak deze milestones vervolgens ook SMART, en schrijf ook hiervan op 

waarom het belangrijk is deze te behalen.
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My one thing

Het helpt altijd als je een ding kiest om je op te focussen in plaats van een 

heleboel verschillende zaken, Een kern uit het hoofdstuk waar je de komende 

tijd mee aan de slag wilt gaan. Schrijf die voor jezelf op zodat je er later op 

terug kan komen. En schrijf er natuurlijk ook bij waarom dit onderdeel 

belangrijk voor je is.
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HOOFDSTUK 2  

 

JE MINDSET BEPAALT 
CHANGE YOUR MIND, CHANGE THE MOMENT


