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CONTEXT
Volgens professor Jan Rotmans leven wij niet in een 
tijdperk van verandering, maar in verandering van 
tijdperk. Een stevige stelling die nogal wat met zich 
meebrengt als deze stelling inderdaad op waarheid 
berust. Want veranderingen zijn van iedere dag, 
al zijn wij ons daar lang niet altijd van bewust. Een 
verandering van tijdperk is echter andere koek. Dat 
vraagt een nieuwe manier van denken en doen. Is onze 
bovenkamer daar wel op ingericht? Ik heb daar zelf 
mee kunnen experimenteren tijdens mijn project ‘De 
Bovenkamer’. Een project gericht op de herinrichting 
van mijn werkkamer. Een project dat uiteindelijk veel 
dieper ging dan ik vooraf had kunnen vermoeden. Het 
werd een ‘mindfulness’ traject van de bovenste plank. 
Mijn eigen bovenkamer bleek daarbij zelfs belangrijker 
om te vernieuwen dan de werkkamer zelf. Het was 
blijkbaar ook tijd voor mijn persoonlijke verandering 
waarin veiligheid, kwaliteit, toegevoegde waarde en 
zekerheid belangrijke thema’s zijn.

VEILIGHEID
Mijn werkkamer was na 18 jaar wel toe aan 
verandering. Ik zag hier tegenop want de bovenste 
kamer van het huis moest helemaal leeg om alle 
ideeën te kunnen realiseren. En dat betekent nogal 
wat, met bijvoorbeeld de rijen boeken die op de 
vele planken staan. Waar begin ik aan, was mijn 
schijngedachte van veiligheid die leidde tot ruim 
een jaar uitstel. Ook ik ontleende blijkbaar houvast 
aan patronen in mijn bovenkamer die belemmerend 
werken. Gedachten die zich verzetten tegen 
verandering en uitnodigen om alles vooral bij het oude 
te laten. Vanuit het mindfulness gedachtegoed is het 

juist dan de kunst om vooral niet te oordelen en wel 
geduld te hebben met mijn gedachten. Een stevige 
opgave, die leidde tot een innerlijke strijd tussen het 
bekende oude en het onbekende nieuwe. Uiteindelijk 
richt mijn geïnteresseerde kant zich altijd op het 
onbekende. Een keuze die staat voor ontwikkeling 
en verbetering van mijzelf en van mijn omgeving. 
Want als ik zelf onderdeel ben van een opleidings- en 
ontwikkelingsinstituut dat er is voor iedereen die wil 
veranderen, dan vraagt dat ook van mij het goede 
voorbeeld. 

KWALITEIT
Het project ‘De Bovenkamer’ staat voor mij ook 
symbool voor een overgang van tijdperk. In termen 
van mindfulness betekent dat: iedere keer opnieuw 
beginnen en vertrouwen hebben in een goede 
afloop. Voor het opknappen van de werkkamer is 
dat te overzien, het opknappen van de persoonlijke 
bovenkamer vraagt meer lef. Maar beide trajecten 
vertonen toch verdraaid veel overeenkomsten met 
elkaar. Zoals een stap voor stap aanpak met de keuze 
om ergens te beginnen. Bijvoorbeeld door vijftig 
verhuisdozen te bestellen om de boekenplanken te 
ontruimen en uit te zoeken wat nog waarde heeft 
en wat absoluut naar de afvalcontainer kan worden 
gebracht. Zo is het ook met mijn gedachten. Anders 
blijft die bovenkamer vol met oude gedachten die 
mijn functioneren minder effectief maken. De tijd 
nemen om uit te zoeken waar dat vandaan komt en 
scherpe keuzes maken is de grote mentale stap om 



tot verandering te komen. Een noodzakelijke stap 
ook om een impuls te geven aan te ontwikkelen 
kwaliteit. Juist door iedere keer opnieuw te beginnen 
ontstaan persoonlijke dimensies van kwaliteit die 
positief verrassen. Afscheid nemen van datgene wat ik 
nooit meer gebruik heeft mij in ieder geval die ruimte 
gegeven. 

TOEGEVOEGDE WAARDE
Ik vond het ook leuk om dit project met anderen te 
doen. Zo deed mijn oudste dochter gezellig mee. 
Zij vond het uitdagend twee kasten op te ruimen 
en daarin structuur te brengen. En mijn dochter en 
echtgenote hebben in onderling overleg afscheid 
genomen van de kleding die nooit meer gedragen zou 
worden. Over samenwerking en vakwerk gesproken die 
waarde toevoegt. In het project de bovenkamer werd 
ik natuurlijk ook geconfronteerd met tegenvallers, 
zoals verkeerde kleur verf, langere doorlooptijd en 
mijn eigen mentale blokkades. Dan is het de kunst 
om niet te streven naar resultaten en situaties te 
accepteren zoals ze zijn. Met deze andere houding leer 
ik ook beter anticiperen op nieuwe mogelijkheden die 
zich voordoen. Ik heb verder geleerd dat het opruimen 
van de bovenkamer juist makkelijker is door het samen 
te doen. Bijvoorbeeld door een schilder en/of een 
‘bovenkamer’ gesprekspartner in te huren. Draaglast 
wordt dan weer draagkracht!

ZEKERHEID
Na het grote opruimen en de herinrichting is er 
ongelooflijk veel ruimte ontstaan in zowel mijn 
werkkamer als mijn bovenkamer. Beide zijn weer een 
baken van licht. Na de transpiratie van het opknappen 
van de kamer kwam de inspiratie om hier een blog 
over te schrijven die uitnodigt tot verandering. 

Iedereen heeft een kamer in zijn huis en hoofd die 
voor verbetering vatbaar is. Die zekerheid kan ik geven. 
Ik kan nu ook uit eigen ervaring zeggen dat het de 
moeite waard is de koe bij de horens te vatten om 
zelf een project ’De Bovenkamer’ vorm te geven. Ik 
vertel er wel eerlijk bij dat het goed mogelijk is dat je 
jezelf behoorlijk kunt tegenkomen. Ik in ieder geval 
wel. Ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor mijn 
bovenkamer en de gedachtes die mij daarin regelmatig 
belemmeren. Naast het opruimen van de overtollige 
huisraad ben ik vooral trots op het loslaten van minder 
nuttige gedachtes van mijn eigen bovenkamer die ik 
ondertussen vijftig jaar heb gevuld. Hoe komen wij met 
z’n allen op een uitnodigende manier naar de volgende 
dag? Dat is de grote vraag in een verandering van 
tijdperk. Het bestaande is geen alternatief. Dat vraagt 
om een opgeruimde bovenkamer. Een zinnige activiteit 
die Stichting Een-Twee ook op een professionele 
manier kan ondersteunen.

Stichting Een-Twee is een opleidings- en 
ontwikkelingsinstituut voor iedereen die  
wil veranderen. De missie van Stichting Een-Twee: 
‘Van ambities succes maken’. 

Stichting Een-Twee heeft twee doelstellingen: 
• Samenbrengen van professionals uit diverse 

disciplines waardoor een creatief kader ontstaat 
voor vernieuwende oplossingen van complexe 
vraagstukken;

• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en 
ontwikkelen van professionele vaardigheden, 
verbonden met thema’s die relevant zijn in en voor 
het publieke domein.
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