In gesprek met

Jelle Derckx
woorden: Anne Kleisen

beelden: Marijn de Wijs

Jelle Derckx heeft een passie: mensen inspireren tot
een bewuste levensstijl en persoonlijke groei. Zijn blog
GROWTHINKERS is hier een directe uiting van. Op dit
platform schrijft hij over persoonlijke groei, minimalisme
en duurzaamheid.
‘Hee Jelle, hier wat feedback van een trouwe volger. Ik
vind het knap hoe je steeds een duidelijk antwoord vindt
op al die moeilijke vragen en bewonder de wijsheid die
je in pacht hebt en de zelfbewustheid waarmee je in het
leven staat. Voor mij ben je een inspirerend voorbeeld’,
aldus een volger van Jelle op Instagram. Jelle: ‘Soms vraag

ik me wel eens af waar ik het allemaal voor doe. Maar van
zulke reacties krijg ik dan weer energie om door te gaan.
Hierdoor weet ik dat ik op de juiste weg zit.’
Jelle ontvangt mij in een gloednieuw gerenoveerde woning
in het centrum van Amsterdam. Ontspannen zit hij
aan de lange tafel, een van de weinige meubels in huis.
Minimalisme is niet voor niets een van de onderwerpen
waar hij over schrijft. Zelf deed Jelle veel overbodige
spullen weg. Het etaleren van deze levensstijl is een van de
speerpunten van zijn blog.
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Jelle Derckx wil anderen inspireren om een bewuster en
duurzamer leven te leiden. Een leven waarbij je doet waar
je hart ligt en waarmee je jezelf en de wereld om je heen
mooier maakt. Als kind hield Jelle al van een publiek. Een
opleiding als acteur lag voor de hand. Hij voltooide zijn
opleiding in Utrecht. Hoewel het acteren goed ging en
hij er plezier in had, voelde Jelle dat hij meer wilde. Het
inzicht dat leidde tot zijn huidige passie kwam in 2011,
tijdens een reis naar Brazilië.

uit Brazilië vond ik de site zenhabits.net en raakte
geïnteresseerd in minimalisme. In diezelfde tijd ben ik
verhuisd en heb ik radicaal opgeruimd. Marie Kondo’s
boek ‘Opgeruimd!’ heeft me geholpen om veel materiële
zaken weg te doen.Minimalisme is niet alleen een manier
van leven die letterlijk ruimte creëert, maar ik ben er
ook bewuster van gaan consumeren. Het onderwerp
duurzaamheid is toen op organische wijze bij mijn
speerpunten terechtgekomen.’

Jelle: ‘Ik ging op reis om te achterhalen wat ik nog meer
met mijn leven wilde. Wat ik in Brazilië vooral inzag, is
dat ik keuzes maakte uit angst en vanuit een negatieve
overtuiging over mezelf. Zo vergeleek ik mezelf
bijvoorbeeld veel met anderen. Door het boek ‘Think and
grow rich’ van Napoleon Hill zag ik in dat ik mijn leven
zelf kan vormgeven met als leidraad de vraag: wat geeft
mij de meeste groei? In plaats van keuzes te maken vanuit
angst en de behoefte aan zekerheid. Ik realiseerde me dat
ik van acteren hou, maar dat ik ook geniet van schrijven
en van dingen maken, zoals video’s. Daarnaast geeft het
me veel voldoening mensen te inspireren. Ik deel mijn
eigen verhaal graag met anderen. Nu combineer ik al die
kwaliteiten voor mijn acteeropdrachten en in mijn blog.’

‘Mijn interesse in de eerste pijler van het blog, persoonlijke
groei, is ook ontstaan tijdens en na mijn reis. Ik schreef
een persoonlijke missie zoals Stephen Covey dat in zijn
boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’
aanraadt. Tijdens het schrijven hiervan kwam naar voren
dat ik me wil wijden aan persoonlijke groei en aan wat ik
te geven heb aan de mensen om mij heen.’

Een growthinker is volgens Jelle iemand die op zoek
is naar persoonlijke groei en verandering voor
zichzelf en de wereld. Het platform bestaat uit een
blog, een Facebookpagina, een YouTube kanaal en
een Instagram account waar artikelen en video’s op
verschijnen. De speerpunten zijn persoonlijke groei,
minimalisme en duurzaamheid. Jelle: ‘Toen ik terugkwam
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In oktober 2016 richtte Jelle GROWTHINKERS op,
samen met zijn vriendin Claire Wouters. Zij studeerde
fashion & branding. Claire zorgt voor de (visuele)
communicatie. Jelle verzorgt de inhoudelijke kant van de
blog. De inkomsten uit GROWTHINKERS komen van
affiliate marketing en eigen producten: twee cursussen en
een boek. Ook plaatst Jelle branded content, maar alleen
van producten waar hij achter staat. Beiden verdienen
daarnaast geld met andere opdrachten. Hoe zit het vanuit
minimalistisch oogpunt met het, op het oog, prijzige huis
waar ze in wonen? Claire antwoordt: ‘Niets is wat het lijkt.
Wij zitten hier antikraak. We hebben ook lang op 10m2
samengewoond. We kunnen elk moment te horen krijgen
dat we er binnen een maand uit moeten.’
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In een van de video’s van GROWTHINKERS reist Jelle
naar Stockholm en bezoekt daar duurzame winkels en
restaurants. Vanuit duurzaam en minimalistisch oogpunt
ligt het meer voor de hand om die (vlieg)reis niet te maken
en om überhaupt niets te kopen. Dat is echter niet de manier
volgens Jelle: ‘Je kunt star vasthouden aan je idealistische
uitgangspunten, maar dan verlies je het contact met je
omgeving. Ik zie dat bij sommige mensen om me heen
gebeuren. Die reageren puur vanuit hun frustratie en
wijzen naar anderen met een belerend vingertje. Dat heeft
geen zin. We leven nou eenmaal in een wereld waar we
geld moeten verdienen en waar geconsumeerd wordt. Mijn
doel is om mensen te inspireren dat op een zo bewust
mogelijke manier te doen.’
‘Ik wil mensen niet voorschrijven wat ze moeten doen en
hoe ze moeten leven. Wel wil ik ze laten nadenken over hun
eigen keuzes. Ik reik ze een alternatief aan voor de tendens
waarin we als samenleving zitten: alsmaar consumeren
zonder je af te vragen of het bijdraagt aan persoonlijke
groei. Op GROWTHINKERS laat ik mensen zien hoe ik
mijn leven leid met daarbij als leidraad minimalisme en
duurzaamheid. Je kunt jezelf bijvoorbeeld vragen stellen
over het bedrijf waarvoor je werkt, sta je achter diens
doelstelling? En voordat je kleding of spullen koopt, kun
je achterhalen hoe ze zijn geproduceerd?’
Als minimalist heeft Jelle zelf weinig spullen. Evenals
opruimgoeroe Marie Kondo deelt hij bezittingen in
drie categorieën in: Spullen met een functionele, een
informatieve en een emotionele waarde: ‘Voor mij was
het niet moeilijk om functionele artikelen weg te doen
zoals de televisie. Het was eerder een bevrijding. Ik kende
die levensstijl helemaal niet. Ik ben opgegroeid met het
idee dat je van alles nodig hebt. Dat vind ik kwalijk want
daardoor luister je niet meer naar wat jij zelf echt wilt.
Veel goedkope spullen zijn ook makkelijk opnieuw aan te
schaffen en hoef je dus niet te bewaren.’

‘Ik heb nooit iets gemist van wat ik weggedaan heb.
Informatieve objecten zoals boeken vind je tegenwoordig
net zo makkelijk op internet, die hoef je niet per se
in huis te hebben. Het meeste moeite had ik met de
emotioneel geladen spullen. Zoals kaartjes van mijn oma
en liefdesbrieven. Maar de waarde van die spullen was het
grootst op het moment dat ik ze kreeg. Jaren later is met
name de herinnering aan het moment van belang. Alleen
die herinnering zit in jezelf, niet in de spullen. Ik heb een
foto van die emotionele spullen gemaakt en zo kan ik er
altijd nog naar kijken.’
Zelfs minimalisten hoeven niet alles weg te doen. Het
gaat erom dat je weet wat voor jou echt belangrijk is en de
rest daaromheen verwijdert: ‘Als schilderen je passie is en
je hebt veel kwasten en verf, dan is dat natuurlijk prima.
Als je heel erg geniet van je boeken- of schoenencollectie,
hou die dan. Maar trek ergens een grens en bewaar niet
alles. Spullen met extreme emotionele waarde kun je ook
houden. Bewaar ze niet in een doos op zolder, maar geef
ze juist een prominente plaats in je woonruimte.’
‘Zo staat een fotoalbum dat ik kreeg van mijn overleden
tante te pronken naast uitgestalde tijdschriften en heb ik
een concertkaartje van Michael Jackson een mooie plek
gegeven in de woonkamer. Dat concert was de mooiste
avond van mijn leven en zegt echt iets over mij. Zo maak
ik mijn eigen Hall of Fame. Het is de kunst om alleen te
houden wat jou helpt om een betekenisvol leven te leiden.’
Waren ‘spirituele leraren’ vroeger voornamelijk oudere
heren en een enkele dame, tegenwoordig schieten
jonge ‘teachers’ als paddenstoelen uit de grond. Ze zijn
actief op social media en geven net als Jelle tips over
een eenvoudig, stressvrij en vervuld leven. De blogs op
GROWTHINKERS heten bijvoorbeeld: ‘Loslaten is de
juiste wolken voorbij laten waaien’, ‘Gelukkig leven en het
snelle genot gedag zeggen’ en ‘Twaalf vragen bij het vinden
van je passies’. Waar haalt Jelle die wijsheid vandaan en
denkt hij weleens ‘wie ben ik om dit anderen te vertellen?’.
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Jelle: ‘Ik haal kracht uit mensen die in de VS actief zijn op dit
gebied. Ze zijn daar verder op het vlak van blogs en online
content. Mensen zoals Leo Babauta, Mark Manson en
James Clear. Van hen leer ik dat je jezelf kunt zien als
een inspirator die dingen wil delen. We kunnen allemaal
een verandering teweegbrengen. Ik probeer anderen te
inspireren met dat wat ik geleerd heb, maar ik deel ook
mijn klotemomenten en worstelingen. Opleidingen zijn
tegenwoordig minder belangrijk om van betekenis te zijn
voor anderen. Het gaat om levenslange zelfstudie.’
Een van onze pijlers is duurzaamheid. Toch zijn er op de blog
geen wetenschappelijke artikelen te lezen over waaróm
duurzaamheid belangrijk is en hoe het ervoor staat met
de wereld. Jelle: ‘Als je over wetenschap schrijft, bevind je
je op gevoelig terrein. GROWTHINKERS is een lifestyle
blog. Wat ik deel is wat ik zelf heb geleerd op mijn weg,
waar ik betekenis en voldoening uit haal. Het is mijn
mening en ervaring waarmee ik anderen wil inspireren om
na te denken over hun leven.’
‘Ik merk dat de lezers veranderingen maken. Ze halen
datgene uit de teksten wat hen aanspreekt en de rest laten
ze voor wat het is. Als ik een boek lees over wetenschap en
het is interessant voor mijn blog dan deel ik het wel, zoals
het boek ‘De Verborgen Impact’ van Babette Porcelijn.
Daarin wordt heel helder uitgelegd wat onze impact op
de planeet is. Die informatie verwerk ik vervolgens in een
blog.’

Jelle modereert de reacties op internet niet. Hij laat ze
staan en reageert er niet op. ‘Hoe meer haters je hebt, hoe
beter je het doet denk ik. Mensen schrijven haatreacties
vanuit hun eigen pijn, vanuit iets wat ze niet accepteren in
zichzelf. Hun jaloezie of frustratie projecteren ze op jouw
bekende gezicht. Zodra je over duurzaamheid schrijft,
wordt er extra op je gelet of je zelf wel echt duurzaam leeft.
Mensen vragen me waarom ik vlieg als ik weet dat het niet
duurzaam is en iemand schreef waarom de ontwikkeling
die ik in Brazilië heb doorgemaakt niet net zo goed op de
Veluwe had kunnen plaatsvinden.’
‘Ik vind het zelf ook lastig dat vliegen zo vervuilend is. We
compenseren de uitstoot van CO2 van onze vliegreizen
op treesforall.nl of greenseat.nl, maar de schade is dan
natuurlijk al aangericht. Toch is voor mij de ontwikkeling
die ik op reis doormaak voorlopig nog belangrijker dan
de milieuschade die het aanricht. Ik haal inspiratie uit
andere culturen en groei daarvan. Dat geef ik weer
door aan anderen via mijn blog. Maar ik kan zeker nog
verbeteringen maken op het gebied van reizen. Spullen
kopen en vlees eten zijn ook twee grote vervuilers. Op
die twee gebieden ben ik wel heel bewust bezig. We eten
veganistisch en kopen weinig en het liefst duurzaam
geproduceerde spullen.’
In oktober 2017 bestaat GROWTHINKERS één jaar.
Jelle: ‘Op de lange termijn wil ik nog meer mensen
bereiken met mijn boodschap. Door zoveel mogelijk
mensen te inspireren, dien ik een betere wereld. Dat is
mijn uiteindelijke doel.’

Anne Kleisen houdt van persoonlijke verhalen en van stilte. Daarom schrijft ze als freelance journalist
mooie verhalen op en creëert ze als eigenaar van Studio da Vasco ruimte om stil te zijn.
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