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In gesprek met

woorden: Dunja Colman     beelden: Rik Stadhouders

Hoe krijg je je overvolle leven weer in balans? Volgens 
Gaby Suhr, oprichter van essentialiving, door hoofd- en 
bijzaken te onderscheiden. Met haar bedrijf geeft ze 
tips en tools om ons leven op allerlei gebieden beter 
te organiseren. Zo ontwikkelde ze de ‘essentialiving 
planner’, een handige tool waarmee je wekelijks rust en 
ruimte in je leven creëert. 

‘Om me heen zie ik mensen worstelen met de overvloed 
die er op dit moment is. Ze willen alles meemaken, alles 
doen, alles hebben. En ze willen ook alles zijn. Ik zie jonge 
vrouwen met een gezin zichzelf totaal voorbijlopen. Je 

Gaby Suhr

moet tegenwoordig een soort omnipotente godin zijn: 
er goed uit zien, leuk zijn voor je partner, natuurlijk een 
geweldige moeder zijn, sporten, een carrière hebben 
én een druk interessant sociaal leven. Daardoor krijgen 
mensen ook een burn-out. Dat hoeft helemaal niet, als 
je gewoon meer keuzes maakt.’ 

Gaby is zelfbenoemd essentialist. Haar filosofie: 
bewust kiezen voor wat voor jou belangrijk is. Ze dringt 
moeiteloos door tot de kern en verlegt de focus van 
‘moeten’ naar ‘kiezen’.  
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Vanuit haar lichte en opgeruimde huis in Den Bosch 
vertelt Gaby dat essentieel leven niet vanzelf ging . ‘Ik 
ben altijd al vrij goed geweest in het onderscheiden 
van hoofd- en bijzaken. Focussen gaat me van nature 
goed af. Maar aan het begin van mijn carrière woonde 
ik in Amsterdam en werkte in Utrecht. Elke dag stond 
ik in de file. Ik herinner me nog goed dat ik op een 
bepaald moment dacht: dit wil ik niet. Waarom doe ik 
dit? Ik voelde me zo vastzitten. Ik had een fijn huis met 
hypotheek, een leuke baan met een auto onder mijn 
kont en 36 vakantiedagen per jaar. Maar ik leefde ook 
altijd naar die vakantiedagen toe. Ik had het heel goed 
en tegelijkertijd wist ik dat ik dit niet wilde.’ 

Rond het jaar 2000 neemt Gaby een grote stap: ze regelt 
een sabbatical bij haar werkgever en gaat op wereldreis. 
‘Ik werkte voor een grote verzekeringsmaatschappij 
met 6000 werknemers waar niemand ooit van een 
sabbatical gehoord had. Ik moest het tot de directie aan 
toe regelen. Veel mensen in mijn omgeving waren in die 
tijd bezig met betere banen, duurdere auto’s, grotere 
huizen, meer geld, dat soort dingen. Ik merkte toen al 
dat me dat eigenlijk niet zo interesseerde. Op reis was 
ik met slechts een rugzakje als bezit volmaakt gelukkig. 
Dat is van grote invloed geweest. Daar plantte ik het 
zaadje.’ 

Als Gaby na vier maanden terugkomt, is er echter weinig 
veranderd. Ze staat weer in de file en krijgt vervolgens 
RSI. Dat is uiteindelijk de wake-up call om het roer om 
te gooien. Ze zegt rigoureus haar baan op, verkoopt haar 
huis en vertrekt voor onbepaalde tijd naar Aruba. Hier 
werkt Gaby in de horeca en zoekt uit wat ze eigenlijk 

wil. Uiteindelijk keert ze terug naar Nederland waar ze 
een tijd werkt als gedetacheerde en freelancer in het 
bedrijfsleven. Maar ook dat blijkt niet helemaal bij haar 
te passen. 

‘Ik wilde een eigen bedrijf beginnen en volgde allerlei 
cursussen om uit te zoeken wat het moest worden. 
Ik dacht bijvoorbeeld aan stylist, maar bij een cursus 
interieurstyling bleek het meer een hobby te zijn. Ik zocht 
een loopbaanbegeleider, keek tientallen TEDx-filmpjes 
en sprak met veel mensen. Totdat een vriend van me 
zei: “Jij kunt overal heel goed de essentie uit halen.” Die 
opmerking kwam keihard binnen. Hij sloeg de spijker op 
z’n kop. Dit was het! Ik zette meteen essentialiving op, 
zonder precies te weten wat voor bedrijf het dan moest 
worden.’ 

Dat ze zo goed in staat is die essentie ergens uit te halen, 
en wat voor kracht daarin schuilt, daar stond Gaby tot 
dan toe nooit bij stil. ‘Het woord ‘essentialisme’ kende 
ik ook niet. Geen idee of dit een echt woord is, of dat 
ik het zelf heb verzonnen (lacht). Maar het klopte wel. 
Ik had weinig spullen en op werkvlak kon ik altijd heel 
goed focussen.’ 

‘Eigenlijk had ik het nooit druk. Ik maakte nauwelijks 
overuren. Ik deed mijn werk gewoon in de uren die 
daarvoor stonden, terwijl collega’s vaak overwerkten 
of het niet af kregen. Ik heb me weleens afgevraagd waar 
dat toch aan lag, dat iedereen het zo druk heeft en ik 
niet. Ik ben er nu achter dat ik bijzaken heel gemakkelijk 
links laat liggen (lacht). Dat kost namelijk veel te veel 
tijd!’ 
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lekker en gezond recept, zodat je niet hoeft na te denken 
over het avondeten. Het is als het ware een ‘vriendelijke 
reminder’ om je bewustzijn aan te wakkeren. Zo zit er 
een Balance Creator in, waarbij je elke week checkt of je 
planning nog in balans is.’ 

De laatste tijd zien we wel meer van dit soort 
hulpmiddelen in de boekhandel liggen. Boeken als ‘The 
Miracle Morning’, ‘Nooit meer te druk’, ‘The Subtle Art of 
not giving a f*ck’, maar ook de ‘Happiness Planner’. Het 
lijkt wel alsof gelukkig en ontspannen zijn alleen nog 
maar mogelijk is door het in te plannen. 

‘Voor mij is de essentialiving planner niet meer dan een 
hulpmiddel om dat wat je allemaal moet, inzichtelijk 
te maken. En je te laten zien dat je dit zelf in de hand 
hebt. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust geen journal 
toegevoegd, want dat is weer een extra verplichting. 
Het probleem zit hem juist in de dingen die er elke week 
gewoon bij horen. De planner geeft je rust omdat het op 
papier staat, in plaats van dat het nog in je hoofd zit.’

Verder benadrukt Gaby dat het geen time management 
is, want daar gelooft ze totaal niet in. ‘Dat gaat namelijk 
over: hoe ga ik al die dingen die ik moet doen in mijn 
agenda proppen? En essentialisme gaat juist over 
kiezen: wat doe ik wel en wat niet? Dat is een heel groot 
verschil. Het geeft mensen houvast.’  

Essentialiving bestaat nu bijna drie jaar en Gaby merkt 
dat er steeds meer vraag komt naar haar tips. ‘Het is 
echt een eyeopener voor mensen, omdat ze ineens zien 
waar ze hun tijd aan besteden en dat het ook anders 
kan. Ik krijg veel positieve reacties van gebruikers. 
Sommige nieuwe klanten die de planner voor 2018 
bestellen, smeken om de (uitverkochte) editie van 2017. 
“Ik heb dit nú al nodig!”, mailde iemand me onlangs.’ 

Inmiddels realiseert Gaby zich dat dit een groot talent is, 
in een tijd waarin we worden overspoeld door informatie 
en verplichtingen. Is dat essentialisme? Dat je het niet 
druk hebt en daar ook geen moeite voor hoeft te doen? 

‘Het gaat erom dat je heel bewust kiest voor wat jij 
van belang vindt. Dat gaat over spullen, maar ook over 
bijvoorbeeld relaties. Aan wie besteed jij je tijd? Zijn er 
mensen om je heen die alle energie uit je zuigen en wil 
je daar nog wel mee omgaan? Of op het gebied van tijd; 
kijk eens in je agenda. Hoe vol staat die? En wil je dat 
wel? Zelfs op het gebied van eten kun je een essentialist 
zijn. Wat stop je allemaal in je lichaam?’ 

Dat bewust kiezen is precies waar Gaby zich met 
essentialiving op richt. Op haar website schrijft ze over 
haar eigen leven en geeft ze handige tips om overzicht 
in je leven te houden. Zo houdt ze ons bijvoorbeeld op 
de hoogte van haar capsule wardrobe en dingen die 
meteen weg kunnen. 

Naast haar inspirerende en grappige blogs heeft ze 
nog een belangrijke tool ontwikkeld: de essentialiving 
planner. Een vrij grote, ruim opgezette agenda, bedoeld 
om thuis op tafel te leggen, zodat je dagelijks overzicht 
hebt. ‘Je ziet direct wat er voor de hele week op de 
planning staat, inclusief avonden, weekenden en het 
avondeten. Als het overal vol gekladderd staat, zie 
je meteen dat het te druk is. Het stimuleert je om de 
volgende keer eens wat vaker nee te zeggen en meer 
ruimte te bewaren voor de hoofdzaken.’  

De Engelstalige planner is neutraal en strak 
vormgegeven met als hoofdmotto: Hit Delete and 
Smile. Er is genoeg ruimte voor jaaroverzichten en 
maandelijkse planningen. Hij bevat daarnaast veel 
pagina’s met grappige tekenopdrachten en leuke dingen 
om bij te houden. Bovendien krijg je elke week een 
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Gaby wil de komende jaren zoveel mogelijk mensen 
bereiken. Naast de jaarplanner is er inmiddels 
ook het essentialiving werkboek. Dit boek helpt je 
grotere wensen en verlangens helder te krijgen, te 
focussen, te plannen en ze uiteindelijk waar te maken.  
Momenteel ontwikkelt Gaby een workshop die ze 
waarschijnlijk eind dit jaar lanceert. ‘Daarin leer ik 
mensen spelenderwijs hoe je kiest voor wat belangrijk 
voor je is. Verder staat het schrijven van een boek 
heel hoog op mijn verlanglijst, maar ik denk ook aan 
het spreken op events. Ik wil de boodschap zo breed 
mogelijk verspreiden.’  

Hoewel Gaby zich inzet om van ons allemaal 
essentialisten te maken, maakt ze zich zelf ook nog wel 
eens druk om dingen. ‘Ik heb genoeg zwakke plekken 
hoor! Zo maak ik me zorgen over al die mensen in de file, 
het milieu, de ontbossing, de troep die in etenswaren 
wordt gegooid, alsof dat normaal is. Terwijl wij, het 
gewone volk, dat allemaal niet eens weten. Dat zijn 
dingen die ik niet begrijp. Maar ik doe er zelf natuurlijk 
ook aan mee en dan vraag ik me weleens af waarom 
eigenlijk.’  

Wat denkt Gaby dat de volgende ontwikkeling is in onze 
maatschappij? Gaan we veel meer essentieel leven of 
blijft dat altijd moeilijk voor ons? ‘Ik heb het gevoel 
dat we op een omslagpunt staan. Dit kan niet langer 

zo, en dan heb ik het ook over het milieu. Wat doen we 
de aarde aan met al dat consumeren? Wel denk ik dat 
er nog veel te winnen valt, want het merendeel van de 
Nederlanders is hier nog totaal niet mee bezig. Maar er 
zit beweging in.’   

Dit is ook waar ze het voor doet. Essentialiving is 
Gaby’s bescheiden bijdrage om de wereld een klein 
beetje te verbeteren. ‘Mensen in mijn omgeving zeggen 
weleens “ik vind het zo knap dat je hier nog steeds mee 
bezig bent”. Zelf hadden ze het waarschijnlijk allang 
opgegeven! Maar ik ga stug door en ik zie om me heen 
dat ik niet de enige ben. Ik vind het vooral heel gaaf om 
te zien dat we met zijn allen een andere kant op gaan. 
Daar draag ik graag aan bij.’ 

Dunja Colman werkte na haar studie kunstgeschiedenis meer dan 
10 jaar in de cultuursector. Momenteel studeert zij aan de Academie 
Artemis te Amsterdam. Daarnaast schrijft ze over interieur, kunst en 
design voor verschillende online en offline media. 


