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Inleiding
Toen ik nog heel klein was, moest ik een paar jaar bij mijn 
grootouders wonen om redenen die te lang en te gecompli-
ceerd zijn om er nu op in te gaan. Net als zoveel andere men-
sen van hun generatie, waren mijn grootouders hardwerkende, 
tevreden mensen. Mijn opa was vroeg met pensioen gegaan, 
vanwege een of ander fabrieksongeval (er was een vracht ste-
nen op zijn voet gevallen) en mijn oma werkte in een groot wa-
renhuis in Londen. Toen ze mij onverwacht onder haar hoede 
kreeg, leidde dat duidelijk tot logistieke problemen. Ik was na-
melijk te jong voor school en mijn opa kon niet op mij passen 
(in die tijd pasten mannen nu eenmaal niet op kinderen…, 
wat is de wereld veranderd, zeg!). Haar oplossing was om mij 
onder haar vleugels te nemen, sommige dagen zowel letterlijk 
als fi guurlijk als ze mij langs haar chef mee naar binnen smok-
kelde: we gingen dus samen naar haar werk.

Samen met oma naar haar werk gaan was leuk. Ik moest me 
lange perioden achter elkaar stil houden, en aangezien ik niet 
beter wist, nam ik aan dat dit normaal was. Ik ontdekte dat ik 
de tijd heel goed door kon komen door naar klanten te kijken, 
vaak vanonder mijn veilige schuilplaats onder een groot bu-
reau. En zo ontstond mijn immense plezier in het observeren 
van mensen.

Toen ik later weer bij mijn moeder woonde, zei zij dat mijn 
hobby me nergens zou brengen, maar achteraf ben ik daar niet 
zo zeker van. Want al vroeg in mijn carrière werd mij duidelijk 
dat ik door mensen te observeren, ontdekte dat er verschil-
lende gedragingen bestaan waardoor mensen promotie maken. 



14

Als er bijvoorbeeld twee mensen waren met dezelfde vaardig-
heden en kennis, en één kleedde en gedroeg zich alsof hij al 
promotie had gemaakt, dan was dit degene die daadwerkelijk 
hogerop kwam. Door dergelijke gedragingen in de praktijk te 
brengen, klom ik zelf ook al snel hoger op de carrièreladder. 
Deze regels vormden de basis van mijn boek  The Rules of Work,
een boek dat nu een bestseller is.

Maar net zoals je gedragingen kunt benoemen waardoor men-
sen moeiteloos carrière maken, kun je ook benoemen hoe je 
leven een succes kan worden. Wanneer je goed observeert, kun 
je mensen grofweg in twee kampen verdelen: mensen die hun 
leven tot een succes weten te maken en mensen die het leven 
nogal een strijd vinden. En met succes bedoel ik niet materiële 
rijkdom, of een topfunctie in het zakenleven. Nee, met succes 
bedoel ik het succes zoals mijn hardwerkende grootouders het 
zouden hebben bedoeld: mensen die tevreden zijn, meestal ge-
lukkig zijn, in een goede gezondheid verkeren en meer uit het 
leven weten te halen. De mensen die het leven als een strijd 
ervaren, zijn doorgaans minder gelukkig en weten minder van 
het leven te genieten.

Maar wat is dan het geheim van een gelukkig leven? Het ant-
woord ligt besloten in een simpele keuze. We kunnen er al-
lemaal voor kiezen om bepaalde dingen iedere dag te doen. 
Sommige dingen die we kiezen maken ons niet gelukkig en 
andere dingen juist wel. Door mensen te observeren, ben ik 
er achter gekomen dat we meer gedaan weten te krijgen, ons 
beter kunnen wapenen tegen tegenslagen, meer uit ons leven 
weten te halen en klein geluk kunnen verspreiden wanneer we 
leven naar een paar ‘Basisregels voor het Leven’. Mensen die 
leven naar deze regels, lijken het geluk aan hun kant te hebben; 
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wanneer zij een kamer binnenkomen, lijkt deze lichter te wor-
den. Ze staan met meer enthousiasme in het leven en ze weten 
zich beter te redden dan anderen.

Wat nu dus volgt, zijn mijn Regels voor het Leven. Deze Re-
gels zijn niet heilig, geheim of moeilijk. Ze zijn geheel en al 
gebaseerd op mijn observaties van gelukkige en succesvolle 
mensen. Ik heb gemerkt dat mensen die gelukkig zijn de regels 
over het algemeen het best opvolgen. Mensen die ongelukkig 
overkomen, zijn juist vaak degenen die de regels niet opvolgen. 
Bovendien hebben succesvolle mensen vaak niet eens in de ga-
ten dat ze zich aan bepaalde regels houden: zij zijn ‘natuur-
lijke’ Regelspelers. Mensen die de Regels minder instinctief 
volgen, hebben vaak het gevoel dat er iets mist in hun leven; zij 
kunnen een leven lang bezig zijn om te zoeken wat ze missen 
– vaak zichzelf – waardoor hun leven plotseling zin krijgt en 
waardoor de leegte in hun leven wordt opgevuld. Vaak moeten 
ze helemaal niet zo ver zoeken en kunnen ze het antwoord veel 
dichter bij huis vinden: ze dienen alleen een paar eenvoudige 
veranderingen in hun gedrag door te voeren.

Kan het werkelijk zo eenvoudig zijn? Nee, natuurlijk niet. Het 
is nooit gemakkelijk om te leven naar de Regels. Als dat zo 
was, waren we hier al lang geleden vanzelf achter gekomen. 
Maar het mooie van de Regels is dat ze elk afzonderlijk alle-
maal simpel en bereikbaar zijn. Je kunt je doelen hoog stellen 
en ze allemaal proberen op te volgen, maar je kunt er ook een 
paar regels uit lichten om daarmee te beginnen. Of ik ze zelf 
allemaal opvolg? Nee, het lukt me nooit om ze allemaal op te 
volgen. Ik dwaal net zo vaak af als ieder ander, maar ik weet 
wat ik moet doen om weer op het juiste pad te komen. Ik weet 
wat ik moet doen om mijn leven weer zin te geven.




