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Hoe je met oude wijsheden mindfulness 
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Kun je verlichting bereiken op de werkvloer? Absoluut! 
In Boeddha’s business beschrijft Dan Zigmond met de 
nodige humor hoe je aan de hand van de wijsheden van 
Boeddha mindfulness en balans op je werk kunt vinden. In 
dit inspirerende boek leer je hoe je de tijdloze instructies 
van Boeddha kunt gebruiken om stress op de werkvloer te 
verminderen, een gezonde balans tussen werk en privé te 
vinden en meer gerichte aandacht voor jezelf en je collega’s 
te hebben.

Dan Zigmond woont in Californië, maakte carrière bij diverse 
techbedrijven in Silicon Valley en is daarnaast al ruim dertig jaar 
zenboeddhist. Hij schrijft voor het boeddhistische tijdschrift Tricycle 
en geeft les op het Jikoji Zen Center, een kleine boeddhistische 
tempel in de bergen van Santa Cruz.

‘Dit boek zou zomaar je werkende leven 
kunnen veranderen.’ 

– Kevin Systrom, medeoprichter Instagram

‘Een schitterend boek. Een praktische, doordachte en on-
verbloemde kijk op hoe we de oude wijsheid van Boeddha 

kunnen toepassen op ons moderne leven.’  
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Inleiding
Met Boeddha’s business hopen we je duidelijk te maken waarom Boeddha, die zelf nooit een baan heeft gehad, ervoor koos 
om zo veel nadruk te leggen op het juiste levensonderhoud. En belangrijker nog, we willen je laten zien hoe je een manier 
van werken kunt vinden die in alle betekenissen van het woord ‘juist’ is. Juist voor jou, juist voor je fysieke en geestelijke 
gezondheid en juist voor de wereld. De leer van Boeddha is niet zo ingewikkeld. Hij heeft die zelf in zijn eerste leerrede van 
pakweg zevenhonderd woorden uitgelegd. Zijn ideeën draaien vooral om basisprincipes als eerlijkheid en evenwicht, die ons 
kunnen helpen om meer aandacht te hebben voor de wereld om ons heen. Het is alleen behoorlijk lastig om die eenvoudige 
principes ook echt toe te passen op het ingewikkelde leven van alledag. Of je op je werk geluk en voldoening vindt, hangt 
uiteindelijk af van dezelfde dingen die je op andere vlakken van je leven geluk en voldoening brengen. Zoals bij alles wat 
er echt toe doet, is er geen olifantenpaadje. Je kunt geen pilletje slikken, geen toverstafje kopen en ook geen dure training 
volgen. Dit boek kan je wel laten zien hoe je Boeddha’s eenvoudige aanwijzingen kunt toepassen in je dagelijkse werk. Als je 
dat doet, zal het niet lang duren voordat je wakker wordt geschud en op de juiste manier gaat werken.

In deze publicatie hebben we delen uit zeven hoofdstukken voor je geselecteerd, een voor elke dag om te overdenken. 
In de inhoudsopgave op de volgende pagina’s staan ze per dag met een blauwe cirkel aangegeven.

14  BOEDDHA'S  BUSINESS

I N L E I D I N G 

Wakker op het werk 

Boeddha heeft geen dag van zijn leven gewerkt. Hij werd zo’n 
2500 jaar geleden geboren in het oude India en groeide daar 
op als een verwend prinsje voordat hij die rijkdom achter zich 
liet en een rondtrekkende monnik werd. Hij eindigde zijn 
leven als een aanbeden spirituele leermeester, en dat allemaal 
zonder dat hij er ooit voor betaald kreeg.* Het is niet zeker 
of hij zelf ooit geld in handen heeft gehad, maar hij verbood 
zijn naaste volgelingen in elk geval wel om zich met geldzaken 
bezig te houden. 

Waarom zou je dan toch geïnteresseerd kunnen zijn in wat 
zo’n klaploper over werk te zeggen had? 

Laten we eerst even een paar dingen op een rijtje zetten. 
Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die Boeddha’s 
voorbeeld letterlijk volgen: ze zweren wereldse bezittingen af 
en leiden een bestaan als monnik. Dat zijn er waarschijnlijk 
meer dan je denkt. Schattingen lopen uiteen van wereldwijd 
een paar honderdduizend tot een miljoen of meer. Daar hoor 

* En denk nu niet dat hij de hele dag met het huishouden bezig was. Een dag na de geboor-
te van zijn enige zoon verliet hij huis en haard, dus we kunnen er gerust van uitgaan dat hij 
nooit een luier heeft verschoond.
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Inhoud
I N L E I D I N G

WAKKER OP HET WERK ...  14
Boeddha heeft in zijn hele leven geen dag gewerkt.  
Waarom wil iedereen dan weten wat die klaploper  

van werken vond?

Deel 1: Inzichten

1
WAAROM ZOU JE WERKEN? ...  24

We brengen een groot deel van ons volwassen leven door  
met werken, maar waarom doen we dat eigenlijk?  

Hoe kon het zover komen? Volgens Boeddha is werk een  
essentieel deel van het pad naar verlichting, maar zo voelt  

het voor de meesten van ons niet. 

2
AAN LIJDEN HANGT EEN PRIJSKAARTJE ...  31

Werk was altijd al, eh, werk. In Boeddha’s tijd ploeterden  
de meeste mensen op het land, tegenwoordig kosten  

ongelukkige werknemers bedrijven miljoenen.  
Maar werken hoeft je geen rotgevoel te geven.
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3
HET BOEDDHISME WAS EEN START-UP ...  36
Vóór Boeddha was er geen boeddhisme. Boeddha wilde zijn 

boodschap na zijn verlichting aanvankelijk liever niet uitdragen 
omdat dat hem zo moeilijk leek. Hoe heeft zijn leer al die tijd 

kunnen overleven?

4
BOEDDHA’S BAANBREKENDE IDEE ...  43

Pijn hoort bij het leven, maar lijden is een optie.  
Een einde aan het lijden begint met ontwaken.

Deel 2: Oefeningen 

5
JE AANDACHT ERBIJ HOUDEN ...  54
Mindfulness is meer dan een modewoord en een  

stuk minder ingewikkeld dan de meeste mensen denken.  
Je hoeft alleen maar je aandacht erbij te houden.

6
MEDITEREN ALS BOEDDHA ...  60

Mediteren speelt een grote rol in Boeddha’s lessen.  
Maar hoe doe je dat eigenlijk, mediteren?  

En wie heeft daar tijd voor? 
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7
HET PROBLEEM MET EXPERTISE ...  69

Het tegendeel van wijsheid is niet onwetendheid.  
Onwetendheid is een heel natuurlijke toestand, we  
worden allemaal onwetend geboren. Het tegendeel  

van wijsheid is arrogantie: niet willen toegeven  
dat je iets niet weet. 

8
WERKEN ZONDER TE WERKEN ...  77

Luisteren en denken vallen ook onder werken.  
Soms ben je het productiefst als je stilzit.  
Soms doe je meer door minder te doen. 

9
BOEDDHA IN BEWEGING ...  83

Bewegen maakt je gezonder en productiever.  
Zelfs Boeddha zat niet de hele dag stil. 

10
SLAAP, BOEDDHA, SLAAP ...  92

Je werkt een stuk beter als je voldoende slaapt.  
Zelfs Boeddha deed wel eens een dutje.  

En verdedigde dat zelfs! 

BW Boeddha's Business 135x183 d.indd   7BW Boeddha's Business 135x183 d.indd   7 20/02/2020   17:5320/02/2020   17:53

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Inhoud van het boek
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1 1 
ZEGGEN WAAR HET OP STAAT ...  99

Boeddha had het nodige te melden over de ‘juiste woorden’ 
gebruiken, maar op kantoor lukt dat niet altijd.

12
KIBBELENDE KLOOSTERLINGEN ...  107

Boeddha wilde niet dat zijn monniken en nonnen elkaar na zijn 
dood in de haren zouden vliegen. Daarom stelde hij zelfs regels 

op voor het beslechten van ruzies. 

13
OP JE DOEL AF ...  116

Hoe kun je je doelen behalen zonder al te veel een  
streber te worden?

14
INSPANNING LOONT ...  124
Soms moet je het gewoon proberen.  

Boeddha noemde dit de ‘juiste inspanning’.

15
VERGEET NIET TE ADEMEN ...  131

Goed ademhalen is heel belangrijk als je  
mindful wilt zijn. Thuis en op je werk.
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Deel 3: Hindernissen 

16
VERBINDEN EN LOSLATEN ...  140

Een goede relatie met collega’s kan je werk stukken plezieriger mak-
en, maar wat moet je doen als de verhoudingen minder goed zijn?

17
EEN BETERE BALANS DAN BOEDDHA ...  147

Werk en gezin combineren is vaak een hele toer.  
Boeddha loste het probleem op door zijn gezin in de  

steek te laten, maar wij gaan het anders en beter doen. 

18
JE BENT NIET JE BAAN ...  156

Veel werknemers vereenzelvigen zich met hun beroep.  
We voelen ons gewaardeerd door succes op het werk  
en zijn er kapot van als het daar fout gaat. Het ‘juiste  

levensonderhoud’ is een belangrijk onderdeel van  
Boeddha’s achtvoudige pad naar verlichting, maar een  

verlicht leven draait om meer dan alleen werk.

19 
ALTIJD MAAR AFLEIDING ...  163

Is multitasken het tegenovergestelde van mediteren?  
Hoe kunnen we ons concentreren als we van alles  

tegelijk moeten doen? En welke uitdagingen  
kent de thuiswerker?
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Wakker op het werk 

Boeddha heeft geen dag van zijn leven gewerkt. Hij werd zo’n 
2500 jaar geleden geboren in het oude India en groeide daar 
op als een verwend prinsje voordat hij die rijkdom achter zich 
liet en een rondtrekkende monnik werd. Hij eindigde zijn 
leven als een aanbeden spirituele leermeester, en dat allemaal 
zonder dat hij er ooit voor betaald kreeg.* Het is niet zeker 
of hij zelf ooit geld in handen heeft gehad, maar hij verbood 
zijn naaste volgelingen in elk geval wel om zich met geldzaken 
bezig te houden. 

Waarom zou je dan toch geïnteresseerd kunnen zijn in wat 
zo’n klaploper over werk te zeggen had? 

Laten we eerst even een paar dingen op een rijtje zetten. 
Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die Boeddha’s 
voorbeeld letterlijk volgen: ze zweren wereldse bezittingen af 
en leiden een bestaan als monnik. Dat zijn er waarschijnlijk 
meer dan je denkt. Schattingen lopen uiteen van wereldwijd 
een paar honderdduizend tot een miljoen of meer. Daar hoor 

* En denk nu niet dat hij de hele dag met het huishouden bezig was. Een dag na de geboor-
te van zijn enige zoon verliet hij huis en haard, dus we kunnen er gerust van uitgaan dat hij 
nooit een luier heeft verschoond.
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MAANDAG 

Waarom zouden we werken?

Boeddha omschreef ‘eerlijk werk’ als ‘de hoogste zegen’: niet om-
dat hij wilde dat we het klokje rond werken, maar omdat werk 
volgens hem onlosmakelijk was verbonden met een bevredigend 
leven. Er moet echter meer zijn in het leven dan alleen maar werk. 
In hetzelfde vers noemde Boeddha leren, een ambacht uitoefenen, 
met  goede vrienden samen zijn en een gezin onderhouden ook ‘de 
hoogste zegen’, dus ja, dat zijn nogal wat zegeningen. Wat hij in 
 feite wilde zeggen was dat er heel veel belangrijke dingen in het 
leven zijn en dat het juist de kunst is om die met elkaar te com-
bineren. Een leven in balans, dat is het prettigst. Dat is de ware 
boodschap van Boeddha’s  middelste weg. Of we nu thuis werken 
of op kantoor, in een fabriek of in een winkel, ons werk kan helpen 
om die balans te vinden.

Deze passage komt uit Boeddha’s business van Dan Zigmond.
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DINSDAG 

Werken hoeft je geen 
rotgevoel te geven 

Boeddha sprak in zijn eerste officiële leerrede over de ‘vier edele 
waarheden’. Voor nu concentreren we ons even op de eerste, die 
doorgaans in vertaling ‘leven is lijden’ luidt. Dat klinkt wat depri-
merend, maar zo bedoelde Boeddha het niet. Hij wilde eerder een 
gevoel onder woorden brengen dat we allemaal wel eens hebben: 
dat het leven soms heel erg tegenzit en dat pijn en verlies niet te 
vermijden zijn. Maar het kan ook anders. Werk hoeft ons geen 
rotgevoel te geven. We denken vaak dat een succesvolle carrière 
ons gelukkig kan  maken en zijn daarom bereid om slechte dagen, 
slechte bazen en slechte banen op de koop toe te nemen. Maar 
misschien moeten we het precies andersom bekijken. Stel dat werk 
waarvan we ongelukkig worden ons alleen maar minder produc-
tief maakt? En daarmee ook minder succesvol? Gelukkige mensen 
verdienen meer, presteren beter en worden door hun superieuren 
beter beoordeeld dan hun minder gelukkige collega’s. Veel mensen 
lijden onder hun werk en betalen daarvoor niet alleen een prijs met 
hun gezondheid. Ook hun werkgevers moeten ervoor boeten. Ge-
lukkige werk nemers zijn niet alleen blijer, maar ook productiever 
en leveren dus meer op voor hun bazen. Geluk is een beloning op 
zich, maar kan je ook succesvoller maken in je carrière.

Deze passage komt uit Boeddha’s business van Dan Zigmond.
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een paar honderdduizend tot een miljoen of meer. Daar hoor 

* En denk nu niet dat hij de hele dag met het huishouden bezig was. Een dag na de geboor-
te van zijn enige zoon verliet hij huis en haard, dus we kunnen er gerust van uitgaan dat hij 
nooit een luier heeft verschoond.
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WOENSDAG 

Je aandacht erbij houden  

Het allerbelangrijkste wat je op je werk kunt doen, is hetzelfde als 
het allerbelangrijkste wat je volgens Boeddha in je hele leven moet 
doen: aandacht schenken aan alles om je heen. Of in  moderne 
termen: aan mindfulness doen. Het verhoogt de productiviteit 
en vermindert stress. Hoe word je mindful? Door te mediteren. 
De bewustwording die we tijdens het mediteren oefenen, zal zich 
ook steeds vaker daarbuiten in de echte wereld manifesteren. Met 
 andere woorden, mindfulness zal in alle hoeken en gaten van ons 
leven doordringen, thuis, op het werk, overal.

Deze passage komt uit Boeddha’s business van Dan Zigmond.
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* En denk nu niet dat hij de hele dag met het huishouden bezig was. Een dag na de geboor-
te van zijn enige zoon verliet hij huis en haard, dus we kunnen er gerust van uitgaan dat hij 
nooit een luier heeft verschoond.
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DONDERDAG 

Werken zonder te werken   

Af en toe pas op de plaats maken heeft ook grote voordelen. In 
bepaalde functies moet je niet alleen veel nadenken, maar moet 
je ook de tijd nemen om gedachten te laten bezinken. Veel histo-
rische ontdekkingen zijn niet gedaan toen de beroemde ‘denkers’ 
zo ingespannen na zaten te denken, maar juist op momenten van 
ontspanning. Zeker creatieve geesten hebben doorgaans baat bij 
perioden van rust.
     Het geheim van een succesvolle pauze is echt afstand nemen. 
Daarom is in de pauze naar je smartphone grijpen contraproduc-
tief. De bekende hedendaagse Vietnamese zenmeester Thich Nhat 
Hanh gebruikt de metafoor van een glas modderig water om te 
laten zien wat de kracht van niet-werken is. Het maakt niet uit hoe 
vaak je met dat glas schudt, het water wordt nooit meer helder. 
Sterker nog, hoe vaker je het beweegt, des te ondoorzichtiger het 
wordt. Laat je het glas echter een tijdje onaangeroerd staan, dan 
zakt de modder naar beneden en wordt het water weer helder. Rust 
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I N L E I D I N G 

Wakker op het werk 

Boeddha heeft geen dag van zijn leven gewerkt. Hij werd zo’n 
2500 jaar geleden geboren in het oude India en groeide daar 
op als een verwend prinsje voordat hij die rijkdom achter zich 
liet en een rondtrekkende monnik werd. Hij eindigde zijn 
leven als een aanbeden spirituele leermeester, en dat allemaal 
zonder dat hij er ooit voor betaald kreeg.* Het is niet zeker 
of hij zelf ooit geld in handen heeft gehad, maar hij verbood 
zijn naaste volgelingen in elk geval wel om zich met geldzaken 
bezig te houden. 

Waarom zou je dan toch geïnteresseerd kunnen zijn in wat 
zo’n klaploper over werk te zeggen had? 

Laten we eerst even een paar dingen op een rijtje zetten. 
Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die Boeddha’s 
voorbeeld letterlijk volgen: ze zweren wereldse bezittingen af 
en leiden een bestaan als monnik. Dat zijn er waarschijnlijk 
meer dan je denkt. Schattingen lopen uiteen van wereldwijd 
een paar honderdduizend tot een miljoen of meer. Daar hoor 

* En denk nu niet dat hij de hele dag met het huishouden bezig was. Een dag na de geboor-
te van zijn enige zoon verliet hij huis en haard, dus we kunnen er gerust van uitgaan dat hij 
nooit een luier heeft verschoond.
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ZATERDAG 

Je bent niet je baan    

Als we onze identiteit volledig aan ons werk ontlenen, zetten we de 
deur naar lijden wagenwijd open. Teleurstellingen zijn dan onver-
mijdelijk, want er gaat altijd wel iets mis op het werk. We gaan ons 
te veel vastklampen aan onze baan en zijn voortdurend bang dat 
we die kwijtraken. Boeddha heeft ons geleerd dat de wortels van 
het lijden niet alleen hebzucht en haat zijn, maar ook zinsbegoo-
cheling. En het idee dat we zijn wat we doen is een heel gevaarlijke 
vorm van zinsbegoocheling. Het besef dat we niet onze baan zijn, 
kan een ruimte scheppen waarin onze andere identiteiten tot bloei 
kunnen komen. Daardoor kunnen we zien hoe degenen met wie 
we samenwerken echt zijn.
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ZONDAG 

Altijd maar afleiding    

Het probleem is dat we veel en veel slechter zijn in multitasken 
dan we denken. Het maakt niet uit wat we onszelf wijsmaken, we 
kunnen op één bepaald moment maar een beperkte hoeveelheid 
informatie tot ons nemen. Als we vaak van de ene op de andere 
taak overschakelen, verstoort dat ons werkgeheugen, een effect dat 
met het klimmen der jaren alleen maar sterker wordt. Boeddha 
vond aandacht en concentratie erg belangrijk. Een groot deel van 
zijn lessen over mediteren gaat over hoe je een steeds diepere vorm 
van concentratie kunt bereiken. En als we onze aandacht tijdens 
het mediteren volledig op onze ademhaling richten, versterken we 
ook ons vermogen om ons op drukkere momenten te concentre-
ren. Thuiswerkers hebben met geheel eigen vormen van afleiding 
te maken, juist omdat ze hun werk in hun vertrouwde omgeving 
moeten doen. Probeer indien mogelijk thuis een aparte plek in te 
richten waar je alleen maar werkt en niets anders doet, ook als dat 
betekent dat je die elke dag weer opnieuw moet inrichten. Probeer 
werk en privé gescheiden te houden en maak voor allebei tijd. Wees 
eerlijk tegenover jezelf: wat kun je voor elkaar krijgen en wat niet? 
Maak het jezelf niet nog moeilijker door heel veel dingen tegelijk te 
willen doen als ook je privéleven nog aandacht behoeft.
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Kun je verlichting bereiken op de werkvloer? Absoluut! 
In Boeddha’s business beschrijft Dan Zigmond met de 
nodige humor hoe je aan de hand van de wijsheden van 
Boeddha mindfulness en balans op je werk kunt vinden. In 
dit inspirerende boek leer je hoe je de tijdloze instructies 
van Boeddha kunt gebruiken om stress op de werkvloer te 
verminderen, een gezonde balans tussen werk en privé te 
vinden en meer gerichte aandacht voor jezelf en je collega’s 
te hebben.

Dan Zigmond woont in Californië, maakte carrière bij diverse 
techbedrijven in Silicon Valley en is daarnaast al ruim dertig jaar 
zenboeddhist. Hij schrijft voor het boeddhistische tijdschrift Tricycle 
en geeft les op het Jikoji Zen Center, een kleine boeddhistische 
tempel in de bergen van Santa Cruz.

‘Dit boek zou zomaar je werkende leven 
kunnen veranderen.’ 

– Kevin Systrom, medeoprichter Instagram

‘Een schitterend boek. Een praktische, doordachte en on-
verbloemde kijk op hoe we de oude wijsheid van Boeddha 

kunnen toepassen op ons moderne leven.’  
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