Jippie,
ik
schrijf
een
joepie

Tweede
aar
onherkenb
verbeterde
druk

( voorheen ‘schrijf wat je bedoelt’ )

Joep Luycx

‘Du fragst,
was soll ich tun?
Und ich sage: Lebe wild
und gefährlich Arthur’
Arthur Schnitzler

Jippie,
ik
schrijf
een
joepie
Joep Luycx
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Voor
mijn vader
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5

Inleiding

Wat?

Jippie, ik schrijf een joepie

Wat?
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Superhandig. Want als je dat kan, heb je altijd
een antwoord. Vertel je zo — hoppetee — wat
jij kan dat niemand anders kan. Wat je idee is.
Welke kant je op wilt met je organisatie. Of met jezelf.
En het mooie is: je bent al aan het lezen. Nu door.
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Inleiding

Wat?

Inleiding

Wat?

Iedereen kan het

Begin vandaag

Ik heb joepies geschreven met directeuren.
Met basisscholieren. Met de Afdeling Communicatie.
Met topsporters, dyslectici en studenten.
De één schrijft makkelijker dan de ander, zeker,
maar ze konden het allemaal. Dus jij kan het ook.

Doe nou maar, dan gaat alles beter: je wordt
doelgerichter. Je klanten vinden je aardiger.
Je leven wordt leuker. Je omzet hoger. Je huwelijk
makkelijker. En je houdt tijd over. Tijd die je
kan besteden aan andere leuke dingen.
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Stap één
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13

Doe
voorwerk
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Stap één
Doe voorwerk

Stel jezelf
een vraag

Alles begint met een vraag

Stel jezelf
een vraag

Alles om je heen is ooit begonnen met
een vraag. Van het raam in je kamer (‘Hoe kan
ik naar buiten kijken?) tot de stoel onder je billen
(‘Zal ik eens een stoel maken die echt waardeloos zit?’).
Alles begint met een vraag. Een joepie ook.
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Stap één
Doe voorwerk

Stel jezelf
een vraag

Stap één
Doe voorwerk

Stel jezelf
een vraag

Dus stel jezelf een vraag

Elke vraag is goed

‘Wat zijn de voordelen van een kamerplant?’
‘Waar wil ik heen met mijn carrière?’ ‘Wat weet ik
van het koopgedrag van een 65-plusser?’ Doe jezelf
een plezier en schrijf een vraag op waar je een
antwoord op zou willen. Dat is het allerbeste begin.

Misschien denk je nu dat je jezelf een vraag moet
stellen die ertoe doet. Dat kan, maar elke vraag is
goed. ‘Waarom is de hemel blauw?’ is ook een geweldige
vraag, of: ‘Waarom val ik wel eens van mijn fiets?’
Ik vraag mezelf: ‘Wat kan ik vertellen over joepie?’
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Stap één
Doe voorwerk

Maak van je vraag
een drievraag

Maak
van je vraag
een
drievraag

‘Wat kan ik vertellen over joepie?’ is een lastige vraag.
Over joepie kan ik zoveel vertellen dat ik eerst
ga nadenken en dat is helemaal niet de bedoeling.
Daarom maak ik van mijn vraag een drievraag:
‘Welke drie dingen kan ik vertellen over joepie?’
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Een wat? Een drievraag

Stap één
Doe voorwerk

Maak van je vraag
een drievraag

Stap één
Doe voorwerk

Maak van je vraag
een drievraag

Zet je drievraag naar je hand

Zo zet je je motortje aan

Eén woord kan een enorm verschil maken,
kijk maar: ‘Welke drie dingen kan ik vertellen over
joepie?‘ kan ook zijn ‘Welke drie dingen moet ik
vertellen over joepie?’ Of wat dacht je van:
‘Welke drie dingen wil ik vertellen over joepie?’

Kijk je naar je vraag en denk je: ‘Mwaah,
eens even kijken of er nog iets leuks is op Netflix?’
Stel jezelf dan een nieuwe vraag. Hoe leuker je vraag,
hoe makkelijker je schrijft. Zorg voor een vraag
met een vonk: zo zet je je motortje aan.
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Stap één
Doe voorwerk

Geef
antwoord

Zonder nadenken

Geef
antwoord

Je hele leven leer je om verstandig te zijn.
Om goed na te denken voor je iets doet.
Om geen domme dingen te zeggen. Vergeet
dat: als je een joepie schrijft hoef je niet
na te denken. Ook niet als je antwoord geeft.
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Stap één
Doe voorwerk

Geef
antwoord

Stap één
Doe voorwerk

Geef
antwoord

Kan dat dan?

Onzin bestaat niet

Zeker kan dat. Niemand ziet wat je schrijft,
dus je kan gewoon antwoorden wat je wilt.
En zit er een antwoord tussen waarvan je denkt:
‘Oei, ik weet niet of dat wel kan...’, dan heb je zeker
iets te pakken. Zonde om te laten lopen.

Je hoofd doet waar het zin in heeft. Het denkt
mooie dingen en lelijke. Brave dingen en schunnige.
Domme dingen en slimme. En het mooie is:
alles wat je hoofd denkt is bruikbaar.
Onzin bestaat niet. Niet als je schrijft.
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Stap één
Doe voorwerk

Vat samen

Stel jezelf een vraag
Wat kan ik vertellen over joepie?
Maak van je vraag een drievraag

Voorwerk

Welke drie dingen wil ik vertellen over joepie?
Geef antwoord
— wat een joepie is
— dat een joepie schrijven leuk is
— wat een joepie doet
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