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Met dit boek hoop ik je te inspireren om je hart
te volgen en te doen wat je werkelijk wilt. Ook al
betekent dat een levensverandering. Ook al zijn
er allerlei praktische bezwaren te bedenken. Door
de mensen in je omgeving, maar ook door jou, als
je ’s nachts wakker ligt. De mensen die ik geïnterviewd heb, zijn allemaal van het gebaande pad
afgegaan en hebben een belangrijke beslissing
genomen. Ze vertellen hoe hun leven eruit zag
voor de grote keuze. Wat de eerste kiem was voor
het idee. Hoe het beslissingsproces ging, welke
bezwaren er waren, welke twijfels ze hadden,
welke stappen ze namen, hoe ze zich erop voorbereidden. Hoe het voelde toen ze de beslissing
hadden genomen, hoe hun leven er nu uitziet en
hoe ze erop terugkijken, of ze iets op een andere
manier hadden willen doen.

Dit wil ik!

Wat wilde je worden als kind?
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Deze vraag stel ik vaak in interviews. Niet iedereen kan zich iets concreets herinneren, maar
vaak is het antwoord verrassend. Voor mij geldt
dat ik schrijfster wilde worden, mijn droom was
een boek te schrijven. Ik ben als kind aan meerdere ‘romans’ begonnen, maar ik strandde altijd
na de eerste hoofdstukken. Bij de keuze voor
mijn studie heb ik me laten leiden door het vakkenpakket. De studie Nederlands en daarbinnen

de richting taalbeheersing sprak me het meest
aan. Mijn uitgangspunt was dat als ik een studie
deed over een onderwerp dat me interesseerde,
ik ook wel een leuke baan zou vinden. Een aantal
jaar geleden werd ik geïnterviewd door Manon
Sikkel over mijn emigratieverhaal voor haar
boek Ik mis alleen de Hema. Dat wil ik ook doen,
bij mensen langsgaan om hun verhalen op te
tekenen, dacht ik toen. Om daar heel goed in te
worden, nam ik me voor om binnen een jaar tijd
vijftig interviews af te nemen. Dat lukte. Sindsdien maak ik geschreven portretten in boek- en
tijdschriftvorm, in opdracht van particulieren
en bedrijven. Met dit eerste boek voor een groot
publiek komt mijn kinderdroom echt in vervulling.

Maar het viel dus tegen…?
Dat is de meest gegeven reactie op het verhaal
over mijn anderhalf jaar als restauranthouder in
Nieuw-Zeeland. Toen ik destijds aankondigde
dat ik ging emigreren, varieerden de reacties van
enthousiasme tot verbijstering. Ik merkte ook dat
veel mensen er ongemakkelijk van werden. Want
iedereen heeft wel een droom over een eigen B&B
in Frankrijk, een camping in Ierland of een olijfboomgaard in Toscane, maar weinigen doen daar
echt iets mee. Veel mensen vonden het daarom

fijn om te horen dat ik weer terug was gekomen,
dat ‘het dus toch tegenviel’. Maar ik ben wel gegaan. Waarom eigenlijk? Achteraf gezien had het
veel weg van een bevlieging, een verliefdheid. Op
het prachtige land, maar ook het idee, de vrijheid
om hier alles op te geven en daar naartoe te gaan.
Noem het een kiem die was gezaaid, een vonk
die oversloeg. Mijn man Ronald en ik besloten
het niet weg te wuiven met praktische bezwaren,
maar het gewoon te doen. We woonden net een
paar jaar samen, hadden nog geen kinderen en we
hadden onze negen-tot-vijfbanen wel een beetje
gezien. We waren toe aan iets heel anders. Dat
werd dus het eigenaarschap van Coffeehouse As You
Like It in de Bay of Islands op het Noordereiland
van Nieuw-Zeeland. We volgden ons hart. We
hebben werkelijk als Nieuw-Zeelanders geleefd,
veel mensen ontmoet en genoten van de prachtige natuur. We hebben samen een bedrijf geleid,
veel cappuccino’s en carrot cakes gemaakt. Daardoor waren we ook vanaf het begin onderdeel van
de middenstanders in ons dorpje Kerikeri.
Na anderhalf jaar miste ik de intellectuele uitdaging en de mogelijkheid om creatief bezig te
zijn. Bovendien vond ik het geen fijn idee om de
rest van mijn leven zo ver van mijn familie en
vrienden te wonen. Vooral in combinatie met de
kinderwens die toen begon. Daarom zijn we weer
in Nederland gaan wonen. Precies deze bezwaren
werden vooraf door onze vrienden genoemd toen
we onze plannen aankondigden. Maar er is maar
één manier om erachter te komen of dat voor jou
echt zo is. Bovendien had ik de ervaringen die

ik heb opgedaan, nooit willen missen. En, zoals
een van de geïnterviewden in dit boek zegt: ‘Geen
beslissing is voor eeuwig.’

Van het gebaande pad
Ik heb nog twee keer in mijn leven een beslissing genomen die niet het meest voor de hand
lag. Na mijn schooltijd heb ik, voordat ik ging
studeren, een jaar als vrijwilliger gewerkt in
een woon-werkgemeenschap met verstandelijk
beperkte volwassenen in Engeland. Dat was een
geweldige manier om meer levenservaring op te
doen en de stap van thuis naar op kamers wonen
te verkleinen. Ik ben heel blij dat ik deze ervaringen heb opgedaan voordat ik met mijn studie
begon.
Toen ik zwanger werd, stopte ik met werken,
omdat ik graag tijd met mijn kleine kinderen
wilde doorbrengen. Ik noemde mezelf thuisblijfmoeder, een geuzennaam die beter de bewuste
keuze omschrijft dan het ouderwetse huisvrouw.
Het gaf mij heel veel rust. Ik kon me niet voorstellen hoe ik op een relaxte manier het moederschap met een baan buitenshuis had kunnen
combineren. Het leverde wel veel reacties op,
variërend van licht jaloerse moeders tot een
vader die me vroeg of mijn kinderen zonder kinderopvang niet wereldvreemd zouden opgroeien. Iedereen maakt keuzes die voor hem of haar
goed voelen. Dat wil niet zeggen dat die voor een
ander ook de beste zijn. Je kunt best luisteren
naar de vragen, bezwaren en tips van anderen,
maar uiteindelijk ben jij de enige die kan beslissen wat jij echt wilt.

Waarom dit boek?

Waarom dit boek?
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Hulp

Dit boek is een inspiratieboek over keuzes maken
in je leven. Een zoektocht naar de redenen en motivaties van mensen om iets totaal anders te gaan
doen. Succesverhalen, maar ook verhalen over de
hobbels die je tegen kunt komen. Omdat ik zelf
heb ervaren hoe bevrijdend het is om zekerheden
los te laten. Dat het prettig is om iets niet alleen
bij plannen te laten, maar het echt te doen. Ik gun
jou het bevrijdende gevoel dat je krijgt als je gaat
voor waar je hart ligt. Dat je ook kiest voor wat je
écht wilt.

Ook als je het gevoel hebt dat je iets anders wilt in
je leven, maar je weet niet precies wat en hoe, kan
dit boek je helpen. Door de verhalen te lezen van
mensen die erachter zijn gekomen wat ze echt
wilden en daarvoor zijn gegaan. Als je meer hulp
nodig hebt om erachter te komen wie je bent,
waar jouw sterke punten liggen en waar je hart
ligt, kun je kiezen voor een van de aanpakken die
ik in dit boek heb beschreven. Meer informatie
over deze aanpakken vind je in het hierna volgende hoofdstuk. Praktische informatie staat achterin dit boek.

Hoe dan?
Na de interviews met de mensen die een of meerdere keren het gebaande pad verlieten en met de
grondleggers van de aanpakken, viel me op dat
bepaalde elementen vaker terugkomen. Ik ontdekte een soort rode draad die je kan helpen in je
eigen zoektocht.

Dit wil ik!

Gevraagd naar wat ze als kind wilden worden, antwoordden Tim en Sacha dat het was wat ze uiteindelijk zijn geworden. Kim en Lisette ook, maar
in een nu achter zich gelaten leven. Toen Mildred
zich afvroeg wat ze het liefste wilde, hielp het
haar om terug te gaan naar haar kinderdroom.
In een paar verhalen bleef een uitspraak van
een wegwijzer hangen, iemand in de omgeving
van Evert en Inge, Mildred, Sabrina en Peter. Ze
noemden dat de kiem van hun beslissing.
Ik heb aan alle keuzemakers gevraagd wat de
kiem was van hun idee. Bij veel van hen was het
een ingeving, zoals vroeger in het reclamespotje
van de Nederlandse Spoorwegen: ‘Opeens weet je
het.’ Dat gold voor Sacha, Peter, Ellen en Sara. Het
was zeker ook zo bij de grondleggers van methodieken Daniel Ofman, Marinus Knoope, Willem
Glaudemans en Arienne Klijn.
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Zes mensen zeiden dat het ongeveer een jaar
duurde vanaf het idee tot de uitvoering, namelijk

Jochum, Marcia, Antoinette, Evert, Ellen en Peter.
Laura had ook een jaar voorbereiding, maar dat
was niet haar eigen keuze.
Tegenslagen ontmoeten en ondanks dat niet opgeven, komt terug in de verhalen van Sara, Laura,
Antoinette, Peter en Lisette.
Vier carrièreswitchers zeiden dat hun huidige
werk zo leuk is dat het meer voelt als hobby of bestemming dan als werk: Hubert, Jochum, Ellen en
Sacha.
Maar de grootste overeenkomst is dat alle geïnterviewden op mijn vraag antwoordden dat ze heel
erg blij zijn met hun huidige leven en dat er geen
dingen zijn die ze anders hadden willen doen.
Met dit boek heb ik zelf mijn droom om schrijfster te worden, uit laten komen. Een paar jaar
geleden sprak ik Manon Sikkel opnieuw, omdat
zij een hernieuwde uitgave van haar boek Ik mis
alleen de Hema wilde maken. Ik vertelde haar dat
ik ook zo’n soort boek met portretten wilde maken. Ze zei toen tegen me: ‘Besteed er elke dag
minimaal vijf minuten aan. Als je boek er over
een jaar nog niet is, stop er dan mee.’ Iets meer
dan een jaar later heb ik het idee laten varen
omdat het op dat moment niet lukte. Bijna een
jaar geleden kreeg ik de ingeving: ‘Dat boek,
dat moet er komen!’ Het maken ervan was zo’n

Hoe dan?

Inspiratie
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Aanpak: Durftevragen

voor niets Durftevragen. In een klassieke Durftevra-

leider de discussie uitbant, stimuleert hij dat de cre-

gen-sessie met een groep van twaalf mensen die je

ativiteit op gang komt. Alle tips die de anderen heb-

niet kent, zijn die sociale drempels vanzelf lager. Het

ben, schrijven ze op een post-it. Die spreken ze uit

liefst zorgen we ook dat die mensen verschillende

terwijl ze de post-it onder de vraag op de flip-over

achtergronden hebben. Maar we doen ook Durftevragen-sessies binnen bedrijven, dat werkt ook.”

Wat is de kern van Durftevragen?

Herman Dummer (1963) is in 2007 samen met

“Uit steeds meer onderzoek blijkt dat mensen het

plakken. Daardoor horen de andere mensen zijn

Nils Roemen op zoek naar de beste manier om

gelukkigst worden als ze iemand anders kunnen

of haar gedachten. Op een moment dat ik een tip

mensen bij elkaar te zetten en te zorgen dat er

helpen. Als jij geen vragen stelt waarmee anderen

geef ‘Je moet dit boek lezen’, gaan de anderen ook

mooie dingen kunnen gebeuren. Hij heeft er-

je zouden kunnen helpen, maak je die mensen

denken aan boeken of aan films die ze kunnen aan-

als kind niet zo snel aanbellen bij het politiebureau,

varen dat het op netwerkborrels meestal alleen

dus eigenlijk een beetje ongelukkig. Dat is de sti-

raden. Zo kom je als groep op tips die je van tevoren

gaat over succesverhalen en dat je er vaak men-

mulans om vragen te stellen. Ook al krijg je tips

niet kan bedenken. Je bent niet verplicht mee te

maar ik had een camera en daarmee een missie.

sen spreekt die je al kent. Ze zoeken naar een

waar je niet direct iets mee kan. En nee is ook een

doen, maar je zit in een kring, je zit in een stroom.

Dus ik belde aan en de politieagent liet me alles

manier om dat wat mensen in een groep voor

antwoord. Maar ga door met vragen stellen totdat

Aan het eind krijg je als vraagsteller jouw flip-over-

zien. De cel, het bureau van de rechercheur. Ik

elkaar kunnen betekenen, beter te bundelen. Ze

je geholpen wordt. Kinderen vragen uit zichzelf

vel mee naar huis. Wat je ermee doet, maakt voor

mocht alle vragen stellen die er maar te stellen

bedenken dat het moet beginnen bij één iemand

wel, die hebben die belemmering niet. Maar wij

ons niet zoveel uit. We horen wel eens iets terug,

die een vraag stelt aan de anderen.

volwassenen zijn gewend dat we alles zelf moeten

maar daar gaat het ons niet om. Het gaat om het

waren, niks was te gek.” (Sacha)

doen en weten. Met elkaar kunnen en weten we

durven vragen en de antwoorden die dat oplevert.”

Ze wil dan graag een hondje maar van haar
ouders moet ze goed nadenken over wat er bij
komt kijken. Ze vraagt aan de dierenarts wat
inentingen kosten en aan de dierenwinkel wat
een hondje allemaal nodig heeft en werkt dat
uit. Het hondje komt er.

Wat heb ik eraan?

Een van de magische dingen van Durftevragen

“Het belangrijkste stukje magie is dat je je droom

is een goede begeleider, die het format snapt en

uitspreekt. Als je jouw droom voor je houdt, krijg je

bewaakt. Er zijn er nu veertien in Nederland en

geen hulp en tips. Op het moment dat je je vraag

drie in België. De begeleider zorgt dat elke vraag-

uitspreekt, zet je je eerste stap. Misschien dat je

steller aan bod komt en voldoende tijd krijgt.

door de tips een andere kant op gaat, maar het

De begeleider helpt de vraagsteller, eventueel

begin is gemaakt.

samen met de groep, om de goede vraag te stellen; een vraag die goed voelt bij de vraagsteller.

Het maakt niet uit of je de mensen aan wie je de

Herman is een rasverbinder, daar houdt hij van

De begeleider coacht niet en zorgt dat de groep

vraag stelt wel of niet kent. Het gaat om het uit-

en hij gelooft daarin. Hij heeft een achtergrond

ook niet gaat coachen. Daar is Durftevragen na-

spreken met de wens om geholpen te worden.

bij de televisie, in het facilitaire bedrijf. In de tele-

melijk niet voor bedoeld.

Het verschil met je uitspreken op bijvoorbeeld een
verjaardag, is dat dat eenrichtingsverkeer is. Dan

visie-industrie leert hij dat werken met een format belangrijk is; iets wat eigenlijk heel simpel is

Als de vraag eenmaal op de flip-over is opgeschre-

is de kans groot dat er niets gebeurt. Of dat je wel

maar heel goed werkt.

ven, is de regel dat je als vraagsteller je mond niet

reacties krijgt, maar geen hulp. We vinden het las-

“Door de camera werd ik opeens brutaler. Je gaat

 Aan de slag met Durftevragen
Vertel op een verjaardag niet alleen over
wat je bezighoudt, maar maak er een
vraag van. Begin daar mee: ‘Ik heb een
vraag.’ Kleed het in als je dat lastig vindt,
noem dit boek dat je gelezen hebt.
Wat geldt voor verjaardagen, geldt voor
alle ontmoetingen.
En stel ook vragen op je werk. Als je ergens niet uitkomt: gooi het in de groep in
plaats van zelf door te ploeteren.
Vragen kun je stellen over grote dromen
maar ook over kleine concrete dingen.
Leer jezelf aan om meer te vragen, zodat
het een instrument wordt. ‘Wil je me misschien helpen?’ 

Aanpak: Durftevragen

alles, maar je moet het wel aanboren.

ondernemingsplan al op zevenjarige leeftijd.

Dit wil ik!

tig om te vragen om hulp of tips, dus het heet niet

Daarin zit een ander stuk magie. Doordat de bege-

Grondlegger Herman Dummer

Antoinette maakt haar eerste
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meer open doet, alleen om dank-je-wel te zeggen.
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Laat me m’n eigen gang
maar gaan
Laat me, laat me
Laat me m’n eigen gang maar gaan
Laat me, laat me
Ik heb het altijd zo gedaan

Over het algemeen zijn de in dit boek geportretteerde mensen eigenwijze types. Die, als
ze eenmaal A gezegd hebben, ook B zeggen. Die zo min mogelijk naar anderen luisterden,
omdat ze daar niets aan hadden. Voor de mensen in dit hoofdstuk geldt dat nog iets
sterker. Ze zijn hun eigen weg gegaan. Ondanks de bezwaren van anderen wisten ze zeker
wat ze wilden. Vrijheid, avontuur, zelfstandigheid, iets heel anders. Vaak een spannende
stap, want hoe het precies aan de andere kant van de beslissing is, is niet altijd zeker. Maar
deze vijf mensen wisten dat ze in huis hadden wat hiervoor nodig was.
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Antoinette bracht entertainmentolifanten in Thailand naar een natuurlijke omgeving. Iets wat ze achteraf
beschrijft als best een naïef en idealistisch plan, maar toen ze haar eerste
olifantje zag, was ze om.
Lisette verliet haar geboortegrond
op Curaçao om naar Nederland te
gaan. Jaren later gaf ze haar vaste
baan op om taartdecoratieworkshops te gaan geven. Haar collega’s
verklaarden haar voor gek maar
Lisette wist meteen zeker dat het de
juiste stap was.

Pieter maakte carrière als kok in het
Amstelhotel maar hij werd programmeur. Hij vroeg zich af wat hij het
liefste wilde doen. Hij volgde zijn hart
en zit nu hele dagen achter computerschermen.
Peter is 76 en reisde per scootmobiel
van Zeeland naar Zuid-Frankrijk. Om
aan zijn leeftijdgenoten maar ook aan
jonge mensen te laten zien dat je nooit
te oud bent om dwaze dingen te doen.
Sacha was nieuwslezer maar gaf die
baan op om freelance fotograaf te
worden.

Laat me m’n eigen gang maar gaan

Dit wil ik!

(Uit: Laat me – Ramses Shaffy)
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“Ik wil dit en nu ga ik het
gewoon doen ook!”
Sacha: “De mensen in mijn minder directe omgeving waren flabbergasted: ‘Je hebt
zo’n goede baan en een goed salaris. Je zit aan de top in jouw werk. Je zult nooit
meer op zo’n positie komen.’ Dat soort opmerkingen heb ik best vaak gehoord. Terwijl ik dacht: dan maar niet aan de top, maar ik kan wel iets doen waar ik ontzettend
blij en gelukkig van word. En waar ik ook anderen blij en gelukkig mee kan maken. Als
nieuwslezer was dat niet zo, ik vertelde altijd over ellende en over wereldleed. Nu tover ik een glimlach op een gezicht als ik een portret maak waar die persoon of de opdrachtgever heel blij mee is.”

Ik heb gemerkt dat
ik voor mensen die
ik niet ken, toch

Sacha de Boer (1967) krijgt op haar zevende een camera van haar oma en weet op dat moment: ik wil later
fotograaf worden. Ze woont als kind naast een fotograaf en is gefascineerd door alles wat hij doet. Wat
journalistiek is, ontdekt Sacha op haar tiende, als ze
een opdracht moet doen voor school. Ze heeft bedacht
dat ze geveltjes in haar woonplaats Weesp gaat fotograferen.

Dit wil ik!

Deuren openen
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“Gaandeweg wilde ik ook weten wat er nou achter die geveltjes gebeurde, zoals het statige pand
waar de politie in zat. Door de camera werd ik op-

eens brutaler. Je gaat als kind niet zo snel aanbellen bij het politiebureau, maar ik had een camera
en daarmee een missie. Dus ik belde aan en de
politieagent liet me alles zien. De cel, het bureau
van de rechercheur. Ik mocht alle vragen stellen
die er maar te stellen waren, niks was te gek.
Later bleek: dit is journalistiek. Omdat ik geen
journalisten kende, wist ik helemaal niet wat dat
was. Ik ben van huis uit behoorlijk nieuwsgierig,
maar ik had geen idee dat daar ook een vak bij
hoorde. Voor mij was het een openbaring dat dat
zo werkte, dat mijn camera deuren opende. Hoe
makkelijk ik over mijn verlegenheid heen kon

een vertrouwde
verschijning ben.
Doordat ik er jarenlang
in de huiskamer kwam
als nieuwslezer.

Mijn grote droom was rondreizen met
mijn camera, ontmoetingen hebben
met mensen uit andere culturen en de
wereld verkennen.
Buurman

Dit wil ik!

Als ze een jaar of achttien is, zoekt ze haar vroegere
buurman Eddy de Jongh weer op en vraagt hem naar
haar foto’s te kijken, te zeggen wat hij ervan vindt
en misschien wat bij te sturen. Hij vertelt ook dat het
leven van een fotograaf echt niet zo romantisch is als
Sacha denkt; behoorlijk hard werken, onzeker, nooit
vastigheid. Na de havo besluit Sacha niet de fotovakschool te gaan doen, omdat die in het niet erg aanlokkelijke Apeldoorn is en omdat die volgens haar eerder
opleidt tot fotograaf in een winkelcentrum.
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“Mijn grote droom was rondreizen met mijn camera, ontmoetingen hebben met mensen uit andere culturen en de wereld verkennen. Dat ging ik
op de fotovakschool niet leren. Van Eddy de Jongh
had ik ook al geleerd te luisteren naar mijn intuïtie. Dat bleek best vaak goede foto’s op te leveren.
De foto’s die hij mooi vond, had ik niet gemaakt
door erover na te denken en een plan te hebben,
maar doordat ik getroffen werd.”

Communicatiewetenschappen
“Ik heb eerst vwo gedaan, waardoor ik naar de universiteit kon. Dat werd van huis uit iets meer gestimuleerd dan het creatieve. Ik ben psychologie gaan
studeren en daarna communicatiewetenschappen.
Daarin kwam alles terug wat ik interessant vond:
beïnvloeding van de massa, journalistiek, maar ook
creatieve dingen: beeld en beeldtaal, film en filmkunde. Daarnaast ben ik altijd blijven fotograferen
en heb ik verschillende workshops gedaan bij de
fotoacademie. Ik dacht: in de school van het leven
leer ik wel meer over het fotograferen en door het
veel te doen. Ik moet vaak denken aan de speech
die Steve Jobs gaf voor Stanford. Als je ergens door
gefascineerd bent, moet je het gewoon doen. Blijf
leren, je weet nooit waar het later goed voor is.”

Nieuwsredactie
Tijdens haar studie werkt ze als fotograaf bij een castingbureau, waar ze nog meer leert over de techniek van
het fotograferen van mensen. Ze is ook koerier bij RTL
Nieuws. Op de nieuwslocaties waar ze een bandje moet
ophalen, kan ze ook zien wat ze daar aan het doen zijn.
Na het afleveren van de bandjes op de redactie, blijft ze
wat langer rondhangen om aan iedereen te vragen wat
ze doen. Daar ziet ze de praktijk van wat ze op de universiteit leert over journalistieke afwegingsprocessen.
“Op die manier ben ik de journalistiek ingerold.
Voor ik het wist, mocht ik zelf ‘een quoteje halen’
en af en toe een klein interview doen. Daarna ben
ik bij AT5 terecht gekomen als verslaggever en
een tijdje later moest ik een keer invallen toen de

nieuwslezer was uitgevallen. Van het een kwam
het ander, hoewel ik altijd liever achter dan voor
de camera heb gestaan.”

Achtuurjournaal
Na haar studie start Sacha haar eigen bedrijf in journalistieke producties en wordt ze verslaggever en
nieuwslezer bij verschillende omroepen. Vanaf 1996
werkt ze voor het NOS Journaal, vanaf 2003 als vaste
nieuwslezer van het achtuurjournaal.
“Het bleek me best makkelijk af te gaan en ik vond
het heel leuk om te doen, het was heel afwisselend.
Heel actief en dynamisch, er is nooit een dag hetzelfde. Daardoor kan je dat heel lang doen, er is
niet heel snel een reden om ermee op te houden.
Behalve dan die droom die ik had. Fotograferen
lukte een tijd niet, omdat ik het te druk had. Dat
kon wel weer toen ik het achtuurjournaal ging
doen. Dat deed ik zes dagen achter elkaar en dan
was ik een week vrij. Opeens kon ik mijn agenda
om de week zelf invullen. Dat klinkt heel triviaal,
maar het was heel cruciaal voor het plannen van
fotoklussen. Ik had ook meer geestelijke tijd, wat
belangrijk is als je creatieve dingen wilt doen.”

Noordpool

de gevoel wat ik op het politiebureau had. Dat je
vanwege je camera daar kan komen, en dat zij jou
alles laten zien. Maar ik durfde het nog niet aan
om echt los te gaan en de NOS vaarwel te zeggen.
Het is een onzeker bestaan en ik hoorde nog mijn
oude buurman zeggen: ‘Het is echt niet makkelijk en je moet ook saaie dingen fotograferen.’ Ik
wilde wel brood op de plank en dat kon ook bij de
NOS. Ik vond dat absoluut geen vervelend werk en
ondertussen kon ik fotografie doen, zonder dat ik
er mijn hypotheek van moest betalen.”

Van het een kwam het ander, hoewel ik
altijd liever achter dan voor de camera heb
gestaan.
Lefmoment
“Een paar jaar later had ik weer zo’n moment toen
ik ergens buiten stond om een portret te maken.
Ik kreeg de gedachte: ik zou dit gewoon fulltime
kunnen doen en daar werd ik zó blij van! Toen
kwam ineens die oorspronkelijke droom weer in
beeld. Het was een lefmoment van: ik wil dit en
nu ga ik het gewoon doen ook!”

Sacha krijgt, naast het nieuwslezen, als fotograaf
steeds meer opdrachten en tevreden opdrachtgevers.
Tijdens een reis naar de Noordpool in 2008 heeft ze
voor het eerst het idee om het fulltime te gaan doen.

Hartstikke stoer

“De Noordpool is zo bijzonder, je komt daar als
normaal persoon niet. Ik kreeg een beetje datzelf-

“Ze vonden het alleen maar hartstikke stoer dat
ik dat ging doen. Ik heb het er veel met mijn

Voor Sacha’s directe omgeving komt de beslissing niet
als een verrassing, die wisten dat ze al langer speelde
met de gedachte om fulltime te gaan fotograferen.

Laat me m’n eigen gang maar gaan

stappen en dat anderen jou toegang verschaffen
en antwoord geven op je vragen.”
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Dan maar niet aan de top, maar ik kan
wel iets doen waar ik ontzettend blij en
gelukkig van word.
Freelancer

Dit wil ik!

Sacha stopt in 2013 bij de NOS. Haar eerste werk als
fulltime fotograaf is een kookboek dat ze samen met
chef-kok Jacob Jan Boerma uitbrengt. Fotograaf zijn
betekent ook weer ondernemer worden. Net zoals jaren
eerder met haar productiebedrijf. Ook de eerste jaren
bij de NOS is ze freelancer, totdat ze na een paar tijdelijke contracten in vaste dienst moet.

148

“Ik vond dat echt verschrikkelijk. Daarom ben ik
ook niet voor die flexwet; wie zegt dat iedere freelancer in dienst wil? Je krijgt dan een ander soort
verhouding met je opdrachtgever, die dan ineens je
baas wordt. Ik word heel recalcitrant als ik van een
baas op een bepaald moment ergens moet zijn. De
Pippi Langkous in mij gaat dan protesteren, daar

ben ik zo allergisch voor! Het was heel bevrijdend
om mijn eigen agenda weer te bepalen. Terwijl ik
sindsdien veel meer uren gewerkt heb dan daarvoor. Ik ben vaak in het weekend of ver na middernacht foto’s aan het bewerken. Maar dan zit ik in
een flow, waardoor ik veel langer kan doorwerken.
Die onafhankelijkheid is voor mij heel veel waard.”

Vertrouwde verschijning
Sacha moet vaak uitleggen dat ze al fotograaf was
voordat ze nieuwslezer werd. Dat ze dus niet ‘een BN’er
met een hobby’ is. Werkt het bekend zijn in haar werk
als fotograaf voor of tegen?
“Af en toe werkte dat wel tegen, door sommigen werd ik niet serieus genomen. Ik heb zelfs
weleens gedacht aan een artiestennaam als fotograaf, zodat mijn foto’s het werk doen. Een paar
opdrachten heb ik niet aangenomen omdat ik
het gevoel had dat ze mij alleen wilden omdat ik
bekend ben. Aan de andere kant werkt het in mijn
voordeel, iets wat ik pas later heb ingezien. Vooral
in de portretfotografie vind ik het belangrijk dat
ik mensen op hun gemak kan stellen. Ik ben een
empathische fotograaf, ik wil graag dat iemand
het fijn vindt voor mijn camera. Dat vind ik ook
een van de leukste kanten van dit werk, dat je
iemand helpt tot grote hoogtes te komen voor de
camera, om uiteindelijk samen een mooi portret
te maken. Ik heb gemerkt dat ik voor mensen die
ik niet ken, toch een vertrouwde verschijning
ben. Doordat ik er jarenlang in de huiskamer
kwam als nieuwslezer. Eerst is er de verlegenheid
van ‘O help, een BN’er’ maar na een grapje van

mij is het ijs snel gebroken. Ik heb vaker gehoord:
‘Het is net of ik je al jaren ken.’”

Flexibel
In het kader van Steve Jobs en de school van het leven, hoe
heeft het nieuwlezer zijn geholpen bij wat Sacha nu doet?
“Ik merk, ook aan andere mensen die op nieuwsredacties hebben gewerkt, dat je daar leert om
ontzettend snel te schakelen. Je moet heel flexibel
zijn, razendsnel actie ondernemen en je aanpassen aan de situatie. Ik kom wel eens fotografen
tegen die helemaal niet flexibel zijn. Je treft altijd
een andere situatie aan dan je van tevoren in je
hoofd had. Dan moet je ontzettend snel improviseren en het op een andere manier aanpakken.
Dat schakelen gaat bij mij heel snel.”

Hokje
Sinds 2016 is Sacha ook weer op tv, als een van de
verslaggevers en presentatoren van het actualiteitenprogramma Brandpunt.
“Dat is gewoon een leuk klusje bij een heel mooi
programma, naast mijn fotoklussen. Ik doe als
freelancer allerlei verschillende dingen: ik schrijf,
doe interviews, spreek dingen in, maak filmpjes;
ik ben meer een multimedialist. Maar ik heb onderschat dat het voor de buitenwereld lijkt alsof ik
weer terug ben op tv. Iedereen wil me in een hokje
stoppen, daar ben ik ook allergisch voor. Ik kan
dit doen omdat het heel flexibel in te plannen is.
Ik zou bijvoorbeeld niet een vaste column willen
schrijven, dat voelt teveel als vastigheid.”

Blijven leren
Zou Sacha terugkijkend iets anders gedaan willen
hebben?
“Nee, absoluut niet. Ik weet nog dat toen ik afstudeerde, ik in een werkgroepje zat voor de
voorbereiding op de arbeidsmarkt. We moesten
opschrijven hoe we onszelf zagen over tien jaar. Ik
schreef toen dat ik freelancer was, dat ik verschillende opdrachten had en dat ik de wereld rondreisde. Dat was tien jaar later nog niet gelukt,
maar inmiddels ben ik daar wel.

Ik kreeg de gedachte: ik zou dit gewoon
fulltime kunnen doen en daar werd ik zó
blij van!

Het is zo belangrijk om te willen blijven leren. Je
bent nooit uitgeleerd, zeker bij fotografie, je blijft
elke dag nog leren over werkelijk van alles. Of het
nou over techniek gaat of over hoe je mensen op
hun gemak stelt. Of hoe zorg je ervoor dat iemand
zo goed mogelijk op een foto komt. Dat heeft niet
alleen met techniek te maken, maar ook met intermenselijk contact, mensenkennis, psychologie.
Welke persoon moet je op welke manier aanpakken
om hem mooi op de foto te krijgen. Dat is ook communicatie, dus uiteindelijk komt mijn hele studie
weer terug in mijn werk als portretfotograaf.”

Laat me m’n eigen gang maar gaan

man Rick over gehad, die zei ook vaak dat ik het
gewoon moest doen. En dat ik me geen zorgen
moest maken over de hypotheek. Ik zou echt
nooit mijn zelfstandigheid opgeven en op de
portemonnee van mijn man teren. Dat zit er bij
mij heel diep in. Ik verdien mijn eigen geld, ik
betaal mijn eigen hypotheek. Dat heb ik van huis
uit meegekregen. Het was vanzelfsprekend dat je
gewoon ging werken, je eigen geld verdienen.”
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