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Vroege vogels en nachtvlinders 
 
1  
Er zijn mensen die 's ochtends nog voor de wekker gaat, uitgerust wakker 
worden. Anderen vervloeken elke ochtend hun wake-up call en bloeien juist pas 
op als het avond wordt. Je kunt er niets aan veranderen; je wordt geboren als 
een avondmens of een ochtendmens. Maar het kan wel moeilijkheden 
opleveren, zoals slaapproblemen, overgewicht of depressie. 
 
2  
Slaappatroon 
Mensen hebben verschillende slaappatronen. De ene persoon is een ochtendmens en 
staat graag vroeg op en gaat vroeg naar bed. De andere persoon is juist een avondmens 
en wordt pas later op de dag of in de avond actief. Deze mensen staan juist graag laat op 
en gaan laat naar bed. Tussen het ochtendmenstype en het avondmenstype zijn er nog 
vijf groepen met verschillende slaappatronen. 
De meeste mensen hebben tussen de zeven en een half en acht en een half uur slaap per 
nacht nodig en gaan rond middernacht naar bed. De tijd van moe worden en de 
hoeveelheid slaap die je nodig hebt, hebben niets met elkaar te maken. Je kunt dus best 
een ochtendmens zijn die wel tien uur slaap nodig heeft, of juist een avondmens die tien 
uur slaap nodig heeft.  
 
3  
Melatonine  
Melatonine wordt ook wel het slaaphormoon genoemd, omdat het wordt aangemaakt als 
het avond wordt en ervoor zorgt dat je moe wordt. Het melatonineniveau neemt bij 
mensen met een gemiddeld slaappatroon het snelst toe tussen half tien ‘s avonds en het 
moment van inslapen. Vlak na het moment van inslapen is de meeste melatonine in het 
lichaam, daarna neemt het niveau weer af tot het wakker worden. 
Melatonine-aanmaak wordt onder andere geregeld door licht. Als er licht op het netvlies 
valt, wordt er een stofje afgegeven dat de aanmaak van melatonine onderdrukt. Zodra 
het donker wordt en er dus minder licht op het netvlies valt, komt de melatonine-
aanmaak op gang. 
 
4  
Vroeger waren mensen buiten als het licht was en gingen naar binnen als het donker 
werd. Dat is nu anders. Gemiddeld zijn mensen in Europa op een werkdag nu minder dan 
één uur buiten en in het weekend iets minder dan drie. Dit beïnvloedt de biologische 
klok, omdat het licht buiten veel intenser is dan het licht binnen. Door dit lichttekort gaat 
de biologische klok achterlopen. 
's Avonds is het probleem juist andersom. Door alle lampen en tv- en computerschermen 
in huis vangen we 's avonds juist te veel licht op. Hierdoor wordt de melatonine-aanmaak 
minder en wordt in slaap vallen lastiger. 
 
5  
Beter slapen 
Om 's avonds makkelijker in slaap te komen, is het beter om ’s avonds niet te lang 
achter een computerscherm te zitten. Ook slapen in een goed verduisterde kamer helpt. 
Ten slotte is het goed om overdag wat vaker naar buiten te gaan. 








Dertig banen testen om een droomjob te vinden  
 
1  
Laura van Bouchout ging op zoek naar haar droomjob. Ze probeerde dertig 
verschillende baantjes uit en bundelde haar ervaringen tot een boek: 
JobShopper.  
 
2 
Koorddanseres, meubelmaker, hondenwasser en Europees Parlementslid. Het is een 
greep uit de dertig baantjes die Laura van Bouchout (30) uit Leuven in een jaar 
uitprobeerde. Op zoek naar meer werkgeluk bezocht ze de ene na de andere werkvloer. 
Haar zoektocht leverde haar het resultaat op dat ze wenste: haar droomjob.  
 
3 
De Belgische had op haar 29e geen zin meer om ’s ochtends op te staan voor haar werk 
in de culturele sector. Als ze daar eenmaal was, keek ze reikhalzend uit naar de pauze en 
dacht voortdurend: ”Is dit het nou? Ik was in een carrièrecrisis gesukkeld”, vertelt Laura. 
“Ik ging naar een loopbaanbegeleider, maar dat babbelen en denken hielp me niet 
verder.”  
 
4 
Ze bedacht een nieuw project; mensen van wie zij vindt dat ze een droombaan hebben, 
kregen van haar een mailtje. Het verzoek was of ze eens mee mocht lopen in het bedrijf. 
“Volgens mij heb je een droombaan als je je bedenkt dat je op dit moment niets anders 
wilt doen”, zegt ze. In het jaar voordat Laura dertig werd, liep ze in haar vrije tijd steeds 
zo’n drie dagen mee bij 29 banen. Om geld te verdienen, werkte ze daarnaast als 
muziekprogrammeur.  
 
5 
Voor even was ze uitbater van een kattenhotel, ze verzorgde kostuums voor een festival, 
maakte een radioprogramma en werkte als bioboer. Een match ontdekte ze toen ze 
meeliep met een correspondent in het buitenland en op de redactie van een magazine. 
“Dit werk vond ik heel erg fijn en ik kreeg er energie van.”  
 
6 
Op JobShopper.be heeft Laura een blog bijgehouden van haar belevenissen, die nu tot 
een boek zijn gebundeld. “Ik wil hiermee mensen inspireren, die zoeken naar passie en 
zingeving. Blijf zoeken naar wat je raakt, probeer eens iets uit, het is echt de moeite 
waard.”  
 
7 
Laura kijkt terug op een intens en vermoeiend jaar, maar ze omschrijft het als de 
mooiste tijd van haar leven. Ze is aan de slag gegaan als freelance journaliste. “Bij de 
eerste opdracht die ik kreeg, ben ik per ongeluk zonder eten tot ’s middags doorgegaan, 
terwijl ik eerst altijd uitkeek naar de pauze. Dat is een goed teken, ik heb mijn 
droombaan gevonden.” 








Over de balansdag 
 
1 
Koffie met appeltaart, drie gangen en een toetje, iemand nog een biertje? Er zijn 
regelmatig momenten dat je net even wat meer calorieën binnenkrijgt dan je gewend 
bent. Dat moet ook kunnen: geniet van je borrel, etentje of andere verwennerij. En 
natuurlijk neem je daarna lekker een balansdag! 
 
2  
Waarom een balansdag? 
Wellicht weet je al wat een balansdag is. Nadat je de ene dag wat meer hebt gegeten, 
eet je de volgende dag even wat minder en beweeg je extra. Zo blijf je gemakkelijk op 
gewicht, zonder dat je hoeft te diëten.  
 
3 
Maar wat je misschien niet weet, is hoe lekker het eigenlijk is om een balansdag te 
nemen. Je hoeft echt niet op een regime van een wortel en een glas water, maar je kunt 
kiezen uit heerlijke gevarieerde maaltijden. En daarvoor hoef je geen superkok te zijn: 
iedereen kan ze maken, op elke dag van de week.  
 
4  
Balansdag basics 
Een balansdag is voor iedereen anders: je vult hem in op een manier die bij jou past en 
met de dingen die jij lekker vindt. Met de volgende vuistregels kan er eigenlijk niets 
misgaan.  
 
5 
Eet drie maaltijden 
Sla nooit een maaltijd over – en al helemaal niet op een balansdag. Je denkt misschien 
dat dat een handige manier is om calorieën te besparen, maar je maakt het jezelf er 
alleen maar moeilijker mee. Als je bijvoorbeeld het ontbijt overslaat, is de kans veel 
groter dat je zwicht voor een snack die meer calorieën bevat dan een compleet ontbijt. 
Ontbijt, lunch en diner vormen dus altijd de basis van je balansdag.  
 
6  
Volg de Schijf van Vijf  
Iedereen kent ‘m wel: de Schijf van Vijf. Hier staan in vijf vakken de gezonde 
voedingsmiddelen die je iedere dag nodig hebt. Als je deze vakken volgt, zit je dus altijd 
goed. Bezuinig niet op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: deze levert namelijk alle 
stoffen die je nodig hebt om fit te blijven. Verdeel ze over ontbijt, lunch en diner en 
varieer zoveel je kunt. Zo blijft gezond eten een feest!  
 
7  
In principe krijg je met drie balansdagmaaltijden alles binnen wat je nodig hebt, en niet 
te veel calorieën. Alles buiten de maaltijden telt als extraatje: een tweede keer 
opscheppen of een extra appel of boterham. Ook alcohol en andere caloriehoudende 
dranken tellen als extra. Die kun je op je balansdag dus beter laten staan. Als je tussen 
de maaltijden door wat flauw wordt of gewoon zin hebt in iets, neem je kerstomaatjes, 







komkommer of wat andere rauwkost. Of bewaar een stuk fruit of boterham van je ontbijt 
of lunch. 








Jongeren moeten niet kieskeurig zijn 
 
1  
De tijd dat voor jongeren de mooie banen voor het oprapen lagen, is voorlopig voorbij. 
Toch is er nog volop werk. Pak alles aan! 
 
2  
De werkloosheid en in het bijzonder de jeugdwerkloosheid stijgt. Het vinden van werk is 
voor veel mensen sinds mensenheugenis niet zo moeilijk geweest als nu. Toch is er nog 
volop werk in bepaalde sectoren, met name in de landbouw, de vleesverwerkende en 
grafische industrie en in de techniek. Maar daar wil geen Nederlandse jongere werken. 
Zijn we niet te verwend en kieskeurig geworden? Jongeren zonder werk zouden hun 
verwachtingspatroon moeten aanpassen. Werk is werk. 
 
3 
Het belang van werk als bron van inkomsten en zinvolle dagbesteding is niet te 
overschatten. Werk blijft de beste manier om uit de armoede te blijven. Er bestaat ook 
een sterke relatie tussen 'thuiszitten' en het gevoel 'er niet meer bij te horen’. Een mens 
moet op een bepaald moment voor zichzelf kunnen zorgen. Niemand voedt zijn kinderen 
op in de hoop dat ze levenslang afhankelijk van hun ouders of de gemeenschap zullen 
zijn. Onderzoek wijst uit dat mensen met een betaalde baan gelukkiger zijn dan mensen 
zonder betaald werk. Het type werk is daarbij van ondergeschikt belang. En er is werk, 
sterker nog, sommige werkgevers geven een baangarantie aan jongeren die zich willen 
laten scholen voor een bepaald beroep. Toch lukt het hen niet om jongeren te werven. 
 
4 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn op vrij grote schaal werknemers uit Zuid-
Europa en Noord-Afrika gehaald om hier te werken in fabrieken. Dat was vaak zwaar, 
laag betaald en smerig werk dat veel Nederlanders niet meer wilden doen. Maar het type 
fabriekswerk uit die jaren bestaat niet meer. Werken in de landbouw of de industrie is 
nog steeds zwaar, maar het is in ieder geval schoon, veilig en niet slecht betaald. Het 
beeld dat sommige mensen hebben van werk in bijvoorbeeld de metaalindustrie, strookt 
niet met de werkelijkheid. Misschien kunnen scholen hierbij een rol spelen, of misschien 
kunnen mensen zelf eens gaan kijken. 
 
5  
Jongeren onder de 27 die niet werken, hebben geen recht op een uitkering. Er bestaan 
maar twee smaken: je werkt óf je gaat naar school. Toch zitten er nog heel wat jongeren 
thuis die niet werken, niet naar school gaan en die door hun ouders worden 
onderhouden. Sterker nog: soms zijn het juist de ouders die aangeven dat hun kind niet 
in een fabriek hoeft te werken. Zij vinden dit werk te min voor hun kind.  
 
6  
Om een goede baan te kunnen krijgen, zijn drie dingen nodig: een opleiding, 
werkervaring en een goede werkhouding. Hoe hoger de opleiding, hoe groter de keuze 
uit werk en hoe meer aaneengesloten werkervaring, hoe groter de kans op een baan. 
Een werkgever zit niet te wachten op iemand van 26 jaar oud zonder opleiding die drie 
jaar thuis heeft zitten wachten tot hij de juiste baan in zijn schoot geworpen kreeg. 
Bovendien leren mensen werknemersvaardigheden af naarmate ze langer thuiszitten, 







zoals bijvoorbeeld het hebben van een normaal dag- en nachtritme. Hoe langer je 
thuiszit, hoe moeilijker het is om met plezier en succes aan het werk te komen. Dat geldt 
ook voor mensen met een hoge opleiding. Zeker voor jongeren is het dus van belang 
werk aan te nemen dat voorhanden is. Soms heb je geen keus tussen leuk en leuker 
werk, maar moet je investeren in jezelf om te kunnen groeien. Op de middellange 
termijn gaan veel ouderen met pensioen en ontstaat een tekort op de arbeidsmarkt. 
Investeer nu en profiteer daar later van. 
 
7 
Ik durf te beweren dat er voor iedere jongere die echt wil werken een vacature bestaat. 
Het kan niet zo zijn dat werknemers uit het buitenland komen om werk te doen dat 
thuiszittende jongeren niet willen doen of van hun ouders niet hoeven doen. Sommige 
werkgevers uit de metaal- en grafische industrie geven een baangarantie aan mensen die 
zich willen laten scholen in een van deze sectoren. Geen smerig werk zonder perspectief, 
maar een kans om zelfstandig te zijn. Zie dit als een investering in jezelf en in je 
toekomst. Jongeren, wees niet kieskeurig, maar ga aan de slag! 








Gezond met yoga  
 
1 
Uit ervaring weet ik dat yoga bijzonder effectief is als het aankomt op een gezonde 
levensstijl en een slanke lijn. De leer achter yoga is ook al eeuwen oud en de gezonde 
werking ervan is honderden jaren geleden al bewezen. In combinatie met een gezond 
uitgebalanceerd dieet kun je geweldige resultaten behalen en kilo’s afvallen binnen een 
mum van tijd. In dit artikel zal ik de vele voordelen benoemen om jou ervan te 
overtuigen om vandaag nog te beginnen met yoga. 
 
2 
Waarom zou je aan yoga doen? 
Het beoefenen van yoga heeft, zoals ik al zei, vele voordelen. Zo is het bevorderlijk voor 
je stofwisseling en stimuleert het je lichaam sneller calorieën te verbranden. Daarbij leer 
je met yoga je te concentreren op dingen die belangrijk zijn in het leven. Het leert je 
beter om te gaan met stress in je leven en yoga staat garant voor een heilzamere manier 
van leven. 
Het is zeker niet zo dat je zo flexibel als een elastiekje moet zijn om met yoga te kunnen 
beginnen. Iedereen kan er onder begeleiding aan beginnen, ook mensen met een flink 
overgewicht. Je kunt met gemakkelijke oefeningen beginnen en daarna doorgaan naar de 
oefeningen voor gevorderden. 
 
3 
Waarom is yoga goed voor de stofwisseling? 
Tijdens diverse oefeningen in yoga buig je je lichaam achterover. Hierdoor worden 
bepaalde hormonen in het lichaam gestimuleerd en deze stimuleren op hun beurt de 
stofwisseling. Yoga heeft ook een positieve invloed op je schildklier. Je schildklier zorgt 
ervoor dat je stofwisseling blijft werken. Daarnaast zorgt de schildklier voor een aantal 
andere belangrijke functies binnen het lichaam. Bepaalde oefeningen in yoga zorgen er 
verder voor dat je interne organen worden gestimuleerd. 
  
4 
Sommige mensen hebben het gevoel dat ze niet echt sporten als ze aan yoga doen, 
doordat ze minder snel buiten adem raken. Dit is echter niet zo, want dankzij yoga 
versterk je je spieren en je ruggengraat door bepaalde staande posities uit te voeren die 
je helpen om andere sporten beter uit te kunnen voeren. Je basishouding en -kracht 
wordt sterker en hier kun je dus je voordeel uit halen voor vrijwel alle andere sporten. Je 
stofwisseling kan ook een oppepper krijgen door op een bepaalde manier te ademen, wat 
in yoga Ujjayi Pranayama en Kapalabhati heet. Een gezond dieet ondersteunt en 
bevordert de yoga-ervaring. Probeer vezelrijk voedsel te eten, volkoren producten en 
groenten. Probeer producten die veel vetten bevatten en voorbewerkt zijn, te vermijden. 
Het is echter niet nodig bepaalde voedingsmiddelen geheel uit je dieet te schrappen, 
zolang je de minder gezonde producten maar zoveel mogelijk vermijdt. 
 
5 
Conclusie 
Zoals met alles dat goed en gezond is, duurt het ook eventjes voordat je resultaten ziet 
met yoga. Je bent dus niet na één keer superslank. Yoga is één van de beste manieren 
om op de lange termijn slank en gespierd te blijven, dus steek er wat tijd in en je zult 







zien dat het zijn vruchten afwerpt. Het is een goede methode om geestelijk tot rust te 
komen en de dagelijkse beslommeringen even helemaal los te laten. 
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