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YouYouYou Psyche

De toekomst valt niet te voorspellen, 
maar je hebt er wel veel invloed op. 
Durf te kiezen, neem risico’s en 
maak jezelf happy!
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YouYouYou Psyche

D
e wereld verandert 
in sneltreinvaart  
en dat zorgt voor 
enorm veel kansen, 
keuzes en moge-

lijkheden. Niet zo gek dus, 
dat we steeds bewuster bezig 
zijn met de inrichting van ons 
leven. We willen mooie 
reizen maken, volgen nog een 
opleiding omdat die beter  
bij ons past, eisen voedsel 
waar niet mee gerommeld is, 
kiezen pas op latere leeftijd 
voor kinderen of verruilen 
onze vaste baan voor een 
freelance bestaan. Wij  
van generatie Y – geboren 
tussen 1980 en 2000 – kiezen 
heel bewust wie we willen 
zijn en wat we willen doen. 
Het leven overkomt ons niet, 
we richten het zelf in. 
Lifestyle-design, zo heet die 
trend. Klinkt mooi, maar het 
is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Want: hoe design je 
je eigen leven? Waar begin  
je, hoe houd je het realistisch  
en wat als het misgaat? 
Cosmo helpt je op weg.

WELK LEVEN  
KIES JIJ? 
Je leven bewust inrichten 
begint met keuzes maken, 
van kleine opties (pak ik de 
fiets of de auto naar mijn 
werk?) tot grote beslissingen 
(ga ik werken of doorstude-
ren?). Niet kiezen is ook een 
keuze – en vaak de gemak-
kelijkste. Je kiest er dan voor 
om het leven gewoon op je af 
te laten komen. Maar voor je 
het weet zit je gevangen  
in een baan waar je elke 
ochtend met tegenzin 
naartoe gaat, drink je avond 
na avond in de kroeg de 
verveling van je studie weg  
of mijmer je 24/7 over verre 
bestemmingen waar je nooit 
naartoe gaat.

In plaats van bij de pakken 
neer te gaan zitten, kun je 
ook actie ondernemen. Hoe 
zou je willen dat je leven 
eruitziet? Jij bent degene die 
daarvoor kan zorgen. Maak 
bewuste keuzes, neem risico’s 
en ga op zoek naar wat jou 
gelukkig maakt. Dat is 
lifestyle-design.
Toch is het niet zo gek als je 
liever geen beslissing neemt, 
want kiezen is een rotklus. 
Zodra je iets kiest, lever je 
namelijk iets anders in.  
Richt je je leven bewust in, 
dan bepaal je dus ook welk 
leven je níet gaat leiden. Om 
bewuste keuzes te kunnen 
maken, moet je dus wel 
weten wat je belangrijk vindt: 
vrijheid, bezit, plezier in je 
werk, zekerheid, gemak, 
avontuur, luxe, een goed 
salaris of vrienden en 
familie? Meer van het één 
betekent minder van het 
ander. Ga je voor een carrière 
met een flink salaris, dan  
heb je minder tijd om leuke 
dingen te doen. Ga je meer 
sporten, dan lever je een 
beetje gemak en tijd in. 

Bij elke keuze hoort een 
verlies. De vraag is: accepteer 
je dat verlies? Als je plan 
compleet mislukt, was het 
dan het proberen waard?  
Om daarachter te komen, 
weeg je je winst af tegen je 
verlies. Neem een weegschaal 

in gedachten. Helemaal links 
staat ‘never’, helemaal rechts 
‘hell yeah’. Leg je winst op de 
rechterschaal en je verlies op 
de linker. Wordt ‘hell yeah’ 
aangetikt? Ga ervoor! Wat de 
nadelen ook zijn, je kunt ze 
aan. Slaat de wijzer niet naar 
links uit? Doe het dan niet. 

LAAT JE  
INSPIREREN, 
NIET STOPPEN  
Dat jij een bewuste keuze 
maakt, betekent niet dat 
anderen jou meteen begrij-
pen. Ga je een lunchcafé 
oprichten in crisistijd of op 
wereldreis terwijl je je 
scriptie nog moet schrijven? 
Verhuis je naar Afrika voor 
een man? Niet iedereen zal 
die beslissingen enthousiast 
ontvangen. Misschien 
verklaren mensen je zelfs 
voor gek. Til niet te zwaar 
aan al die meningen. Er zijn 
altijd redenen te bedenken 
om een keuze niet te maken. 

Maar dit is wat jij wilt 
en uiteindelijk is maar 
één ding zeker: het 
leven is onzeker.  
Luister liever naar 
mensen die ook een 
sprong in het diepe 
hebben gewaagd. 
Mensen die jouw 
droombaan hebben of 
die zich verdiept 

hebben in wat jij van plan 
bent. Zoek ze op via social 
media, forums, blogs of 
bijeenkomsten. Vertel ze je 
ideeën en stel vragen. Wie 
weet kunnen ze je geruststel-
len, inspireren of zelfs een 
stap verder helpen. Ook 
boeken kunnen je motiveren 
en helpen anders te denken. 
Lees bijvoorbeeld eens 

Whatever you think, think 
the opposite van Paul Arden.

DOORZETTEN 
VS. REALISTISCH 
BLIJVEN
Als je eenmaal de keuze hebt 
gemaakt om ergens voor te 
gaan, komt het moeilijkste: 
volhouden. Nu ga je voelen 
wat je hebt ingeleverd en dat 
kan pijnlijk zijn. Je gaat er 
misschien eerst op achteruit 
voordat je een stap vooruit 
kunt zetten. Heb je een 
slechte dag (of week), denk 
dan niet meteen dat je plan is 
mislukt. Probeer je negatieve 
gedachten om te zetten in 
positieve: balen dat je het nu 
(even) minder ruim hebt, 
maar daar word je creatiever 
van. Pijnlijk dat je je vrienden 
mist als je de wereld over 
reist, maar dit is wel je kans 
om nieuwe mensen te 
ontmoeten. Tegelijkertijd 
moet je realistisch blijven. 
Ben je zo bezig met gezond 
eten dat je nooit meer met je 
vriendinnen uit eten kunt? 
Reis je in je eentje door 
Zuid-Amerika, maar huil  
je jezelf elke avond in slaap 
vanwege heimwee?  
Ben je voor jezelf begonnen, 
maar valt je haar uit van de 
stress? Dan klopt er iets niet 
en moet je misschien toege-
ven dat de keuze die je hebt 
gemaakt toch niet bij je past. 
En dan? Je hebt van tevoren 
bedacht wat er mis kon gaan 
en die consequenties heb je 
geaccepteerd (‘hell yeah’). 
Blijf daar ook bij als het 
misloopt. Balen, jammer, 
klote en vervelend dat het niet 
gaat zoals je had gehoopt, 
maar je hebt het geprobeerd, 
ervan geleerd en nu ga je weer 
iets anders  interessants 
proberen. Succes! 

 HET ENIGE 
WAT ZEKER IS:  
 

ZIJ KOZEN VOOR 
HUN EIGEN GELUK!
Stefanie Hoebert (31) begon 
een vintagewinkel middenin  
de crisis.
“In mijn studietijd had ik een  
bijbaan in de horeca. Ik zag 
de ene na de andere collega 
zijn bijbaan verruilen voor een 
‘echte baan’, maar bleef zelf 
hangen. Twee jaar na mijn 
afstuderen werkte ik er nog. 
Dat maakte me ongelukkig. 
Toen er in de straat waar ik 
woonde een pand vrijkwam, 
ondernam ik actie. Mijn  
moeder en ik dromen ons  
hele leven al van een eigen 
vintagewinkel en we besloten 
er een te beginnen, ondanks 
de crisis. Dat is nu drie jaar 
geleden. Inmiddels behoren 
we tot de topdrie vintage-
winkels van Amsterdam.  
Ik maak veel meer uren en 
verdien stukken minder dan 
voorheen, maar ik ben veel 
gelukkiger!” Tut-en-hola.nl 

Arlette Hovinga (23) maakte 
zich los uit het keurslijf van 
haar rijke familie.
“Ik kom uit een chic nest. 
Denk aan marmeren vloeren, 
enorme huizen en universi-
taire titels. Ik studeerde  
internationaal recht en leefde 
zoals ik dacht dat van me 
werd verwacht. Wat was ik 
ongelukkig. Die levensstijl 
paste totaal niet bij me. Twee 
jaar geleden had ik er genoeg 
van. Ik vertrok op de bonne-
fooi naar Amerika en stortte 
me op mijn grote passie: 
muziek. Daar werkte ik samen 
met grote bands en ontmoette 
ik de liefde van mijn leven. 
Inmiddels ben ik terug in 
Nederland en werk ik voor 
een Amsterdams modellen-
bureau. Ik leid nu eindelijk het 
leven dat bij me past.”


