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NIETSDOEN
Minder stress en meer ontspanning, klinkt dat als muziek in je oren? 
Ontdek de voordelen van nietsdoen en ga (niet) aan de slag met de 
oefeningen.
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WAT IS  NIETSDOEN?
BETEKENIS EN VOORBEELDEN

Betekenis: 
ledigheid

Synoniemen:
dagdieven / duimendraaien / flierefluiten / lanterfanten / 
luiwammesen / lummelen / luieren / rondhangen / slampampen 

De betekenis van nietsdoen in dit werkboek:
* niet doen wat moet
* steeds kiezen voor de makkelijkste weg
* doen waar je zin in hebt
* niets moeten

Niets doen is voor iedereen wat anders:

HOI !
WELKOMSTWOORD

Ik geloof heilig in de kracht van 
nietsdoen. Nietsdoen heeft mij 
bijvoorbeeld geholpen in het 
vinden van wat ik leuk vind. En 
het heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het succes van mijn 
bureau en het genereren van 
klanten en business. 

Maar mijn hoofd is het er nog 
steeds niet mee eens. Die vind 
nietsdoen belachelijk. Eng. 
Egoïstisch. Maar vooral 
belachelijk. Echt belachelijk. 

Het is toch totaal onwaarschijnlijk 
dat nietsdoen zou helpen? Je 
moet jezelf gewoon een doel 
stellen, een plan maken en aan de 
slag gaan. Dat is hoe het al 
eeuwen werkt. Nietsdoen is voor 
luie mensen. Met nietsdoen kom 
je nergens. Kijk, op een ligbedje 
aan het zwembad, dan werkt het 
wel. Maar dat wil en kun je ook 
niet je hele leven doen. 

Zo dacht en denkt mijn hoofd. 
Maar mijn intuïtie weet wel beter. 
Dus heb ik van alles verzameld 
over nietsdoen. Ik heb de 
voordelen op een rijtje gezet, 
oefeningen ontwikkeld en 
theorieën gemaakt. Allemaal om 
mijn hoofd ervan te overtuigen dat 
het écht werkt. 

Je vindt al dit bewijsmateriaal in 
dit werkboek. Alhoewel 
werkboek... Dat is misschien een 
beetje een verkeerde naam is. Een 
anti-werkboek, dat klopt beter! 

Veel plezier en ontspanning. En 
succes, want nietsdoen zal je heel 
veel brengen, geloof me!

Groetjes, Sigrid 

sigrid@bureauboel.nl
+31 (0)6 15 09 41 68

www.bureauboel.nl
www.inspiratietaart.nl

In het taoïsme is Wu Wei een belangrijk begrip, dat zoiets betekent als ‘niet 
handelen tegen de aard der dingen in’. In ‘de Tao van Pooh’ legt Benjamin 
Hoff het uit: “Using Wu Wei, you go by circumstances and listen to your own 
intuition.”

In het boekje ‘Steal Like an Artist’ van Austin Kleon vind je allerlei tips om je 
creativiteit te stimuleren. Twee quotes over wat wel en niet werkt:

- “Work that only comes from the head isn’t any good. Wacht a great 
musician play a show. Watch a great leader give a speech. You’ll 
see what I mean.”

- “When I was making the poems, it didn’t feel like work. It felt like 
play.” 

Tijn Touber omschrijft in ‘het Geheim van Genialiteit’ over de kunst van het 
ontvangen. Hij citeert grote namen over hoe zij toegang kregen tot hun 
geniale invallen. Bijvoorbeeld Eckhart Tolle: “Geen weerstand is de sleutel 
tot de grootste kracht van het universum.” 
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HOE WERKT 
NIETSDOEN?
VAN DOEN NAAR ZIJN

Wanneer je het gevoel hebt dat je wat moet doen, 
wordt dat vaak gevoed door je omgeving. Als je er 
zelf zin in had gehad of het echt bij je had gepast, 
had je het waarschijnlijk al lang gedaan. 
Voorbeeld: “Ik moet veel solliciteren om een 
goede baan te vinden”.

En hoe lief alle mensen om je heen ook zijn en hoe 
goed ze het waarschijnlijk bedoelen, de kans is 
klein dat zij echt weten wat goed voor je is. Er is 
namelijk maar één jij. Dus is het niet waarschijnlijk 
dat jij gelukkiger wordt wanneer je doet wat 
anderen van je verwachten. Of wat jij denkt dat 
anderen van jou verwachten, want ik durf te 
wedden dat je de helft onterecht voor ze hebt 
ingevuld.

Wat veel beter werkt, is je doen laten bepalen 
door wie jij bent en waar jij gelukkig 
van wordt.

Hoe kom je daar achter? Door niets te doen. 
Of dingen te doen die voor jou ‘niets’ lijken. 
Bijvoorbeeld op de bank zitten, dromen, 
schilderen, kletsen, googlen, documentaires 
kijken, met leuke mensen koffie drinken, 
etcetera.

Op deze momenten van niets hoeven kun je  
namelijk het makkelijkste voelen wie je bent. 
En bepalen wat je eigenlijk echt wil doen. 
Waar je zin in hebt. Ook komen de geniaalste 
ideeën of oplossingen juist als je ze niet zoekt 
of er niet druk mee bezig bent. Wanneer je 
niets doet, sta je er het meest voor open. Dus 
‘vergooi’ je tijd en vind jezelf!

ZIJN

DOEN

ZIJN

DOEN
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FOCUS
Nietsdoen vergroot je focus. Het maakt je 
alles behalve 'een kip zonder kop'. Je 
bent meer in contact met jezelf en sneller 
in staat om keuzes te maken en zinvol en 
zinloos van elkaar te onderscheiden. 

MEER AANDACHT
Nietsdoen maakt dat wat je wél doet 
meer aandacht krijgt. Want je doet niet 
zomaar iets. Je doet alleen iets wanneer 
het moment daar is en het goed voelt. 
Niet alleen zal je omgeving dat opmerken, 
je bent er ook zelf meer bij. Dubbel-
effectief dus.

RUIMTE VOOR MOOIS
Nietsdoen creëert ruimte voor dat wat er 
moet gebeuren. Niet alleen letterlijk in je 
agenda, maar ook in je hoofd. Leegte is 
ruimte voor moois. 

VINDBAARDER
Nietsdoen maakt je vindbaarder. Je bent 
namelijk niet druk met andere dingen. Je 
wordt gemakkelijker herkent en gevonden 
door degene die je zoeken. Doordat je 
niet probeert iemand anders te zijn of iets 
te doen dat niet bij je past.

MEER TE GEVEN
Hoe minder je van jezelf moet, hoe beter 
je voor jezelf zorgt en hoe meer je van 
jezelf weer aan anderen kunt geven. Lief 
zijn voor jezelf door niets te moeten, helpt 
om meer te kunnen geven.

SCHERPER
Nietsdoen vergroot je aandacht. Je bent 
veel oplettender richting bijvoorbeeld je 
gevoel, je gesprekspartner of je 
omgeving. Het maakt je scherper, beter 
en adaptiever. 

CREATIVITEIT
Nietsdoen stimuleert je creativiteit. Door 
niets te moeten of te doen maak je ruimte 
voor nieuwe ideeën, verbanden en 
verbindingen. 

ORGANISCHE GROEI
Nietsdoen leidt tot organische groei, in 
plaats van geplande groei. En kijk naar de 
natuur: die kiest steeds voor de 
makkelijkste weg en is zo een perfect 
voorbeeld voor de meest duurzame vorm 
van groei. 

MINDER WEERSTAND
Waneer je niets doet, voorkom je  
weerstand. Je doet dan niets tegen heug 
en meug. Dus is er weinig 'tegenwind' 
waar je je energie aan verspilt. Sommige 
dingen bewegen juist vanzelf, wanneer je 
niets doet.

DE VOORDELEN VAN NIETSDOEN :
                                                                   (NIETS MOETEN)
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LIVE IS SO 

DAMN SHORT, 
FOR FUCK SAKE, 

JUST DO 
WHAT MAKES 
YOU HAPPY

FOR ONE MINUTE, 

WALK OUTSIDE,
STAND THERE,

IN SILENCE,
LOOK UP AT THE SKY
AND CONTEMPLATE

HOW AMAZING LIFE IS

Maak hier een hobby van! 
Cloudspotting, er is een 

hele vereniging van
(cloudspotterapp.com).

TAKE YOUR TIME

 BEFORE IT’S TAKEN 
FROM YOU

NIKS

MOET,
NIKSEN

MAG

WE CAN’T SOLVE PROBLEMS 

BY USING THE SAME KIND OF 
THINKING WE USED WHEN WE 

CREATED THEM
- Albert Einstein - 

Wanneer het even niet wil, 
doe dan niet wat je denkt 

dat je moet doen, 
maar doe waar je zin in hebt. 

THAT AWKWARD MOMENT 

WHEN YOU ARE NOT SURE 
IF YOU ACTUALLY 

HAVE FREE TIME, 
OR YOU’RE JUST 

FORGETTING 

EVERYTHING

EXTRA INSPIRATIE

http://cloudspotterapp.com
http://cloudspotterapp.com
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OEFENVEL

WAT IS  NIETSDOEN VOOR JOU?
Omcirkel de bezigheden die voor jou voelen als nietsdoen en voeg eventueel nog andere bezigheden toe.  

sch r i j v en  

zonnen  

bad  nemen  

t v  k i j ken  

be l l en  

s l a pen  

i n te rne t ten  

v l i e ge ren  

t a a r t   
e ten  

kuns t   
k i j ken  /  
 maken  

re i zen  
hu i s d i e r  knu f fe l en  

wo l ken   
k i j ken  

b l oemen  p l ukken   
o f  kopen  

de  na t uu r  i n  

ko f f i e   
d r i nken  

shoppen  

naa r  de  mark t  

muz i ek  maken  

bewegen  /  s po r ten  

muz i ek  
l u i s te ren  

bor re l en  

l e zen  
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WAT IS DE BELONING?

OEFENVEL

VIER HET NIETSDOEN
Train je hersenen door dagen of dagdelen waarop je niets hoeft de doen te sparen en te belonen.

= 1 DAGDEEL (OCHTEND, 
MIDDAG OF AVOND)
Ik heb de eerste al voor je ingekleurd, omdat je 
vanavond niets hebt gedaan :) DEZE VOL = 10 DAGEN 

NIETS GEDAAN
En dat is een beloning waard, vind je niet?
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OEFENVEL

(NOT )  TO DO LIJST
Gebruik deze lijstjes om op te schrijven wat je allemaal zou moeten doen. En doe het lekker niet. 

Wanneer:

Vandaag

Morgen

Rest van m’n leven

Op het werk

In de kroeg

....

....

Voor wie:

Mezelf

Ouders

Vriend / vriendin

De hele wereld

M’n collega’s

....

....

Je mag meer dan een vakje aankruisen :)

De lijst:

Wanneer:

Vandaag

Morgen

Rest van m’n leven

Op het werk

In de kroeg

....

....

Voor wie:

Mezelf

Ouders

Vriend / vriendin

De hele wereld

M’n collega’s

....

....

Je mag meer dan een vakje aankruisen :)

De lijst:
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OEFENVEL

“ IT  WILL  HAPPEN”  LIJST
Schrijf alles op wat je wilt doen, regelen of oppakken. Leg de lijst daarna weg of geef ‘m aan iemand in bewaring. 
Bijvoorbeeld voor een dag, week, de komende maanden of een jaar. Ga vervolgens ongepland aan de slag en doe 
steeds dat waar je zin in hebt. Dat kan ook niets of wat leuks zijn. Check na de afgesproken periode de lijst en ontdek 
dat je stiekem en moeiteloos alles wat (echt) nodig was hebt gedaan. 

Check:Acties:

WIE BEWAART JE LIJST?
Zodat je niet stiekem ondertussen gaat spieken...

WANNEER GA JE CHECKEN?
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OEFENVEL

BLAADJE NIETS
Voor alle geniale invallen, doodles, aantekeningen of liefdesbriefjes. 


