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“Ik ga nooit werk krijgen waar ik echt blij van word. 

Ik weet gewoon niet wat mijn passie is.” 

 

 

Jarenlang heb ik dit mezelf horen zeggen en denken. Wat heb ik gezocht. En gezocht. En 

geprobeerd. En me aangepast. Uiteindelijk trok ik de stoute schoenen aan. En ben ik 

zelfstandig ondernemer geworden. Maar met die beslissing alleen ben je er ook nog niet, 

daar kwam ik wel achter. 

 

Ik heb heel lang gezocht naar hoe ik met meer vertrouwen in mezelf en in mijn 

capaciteiten kon leven en werken. Zodat mijn hobby niet alleen een hobby bleef, maar ik 

er behalve voldoening uit halen ook genoeg geld mee kon verdienen.  

 

Na een aantal jaar zag ik een duidelijk verband. Er zat een stijgende lijn in alles: 

Naarmate mijn ZELF VERTROUWEN en mijn EIGEN WAARDE toenamen, ging alles steeds 

beter en gemakkelijker.  

 

In  het begin van mijn nieuwe carrière kon ik gewoon niet stoppen met het volgen van 

opleidingen. En elke keer weer dacht ik: Dit is het. Als ik dit heb gedaan, dan ben ik er!  
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Maar ja, dan zat het erop en was ik er nog niet voor mijn gevoel. Dan was er altijd wel 

weer iets wat ik nog moest lezen, doen of volgen totdat …. 

 

Ook liet ik me leiden door mijn cliënten. Ik durfde niet te zeggen waar het op stond, nam 

vaak klanten aan die eigenlijk niet bij me pasten of vroeg te weinig geld. Ik was aan het 

ondernemen vanuit angst. Het stroomde niet.  

 

Om een lang verhaal kort te maken. Ik ontdekte op een gegeven moment dat mijn 

onzekerheid een vorm van overdreven perfectionisme en faalangst was. Ik had 

voortdurend het gevoel dat ik er nog niet was, dat het allemaal eerst nog beter moest.  

 

Inmiddels weet ik uit eigen ervaring:   

 

Perfectionisme is echt heel gevaarlijk!!! 

 

Het berooft je van je dromen, het zorgt vaak dat je gaat uitstellen, leidt bij heel veel 

mensen tot lichamelijke en geestelijke klachten en is zelfs bij vrijwel alle burn-outs een 

van de oorzaken of zelfs de belangrijkste.  

 

Perfectionisme is de neiging om te gaan compenseren voor het feit dat jij je ergens, heel 

diep van binnen niet goed genoeg vindt.  

Veel mensen hebben dit. Maar weinig mensen beseffen dit. En als je het niet doorhebt, 

dan kun je er natuurlijk ook niet van afkomen, van dat belemmerende perfectionisme. 

 

Misschien heb jij ook al van alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat je je beter gaat 

voelen. Betere resultaten gaat halen. Meer kunt genieten. Meer voldoening gaat voelen. 

Leukere klussen of opdrachten gaat doen. 

En weet je rationeel heel goed wat je moet doen. En dat je positief moet zijn of blijven. 

En er voor gaan. En doorzetten. En niet zeuren. Gewoon harder werken. En … nou ja.. 

Eigenlijk continu jezelf een schop onder je kont willen geven.  
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Als je jezelf jaren van verspilde tijd wilt besparen, neem dan dit van mij aan: 

 

DAT WERKT NIET!!! DAT GAAT NOOIT WERKEN. 

 

Jezelf een schop onder je kont geven heeft NIETS maar dan ook NIETS te maken met 

zelfwaardering, eigenliefde en zelfvertrouwen opbouwen. Met die aanpak laat je jezelf 

juist keer op keer in de kou staan.  

 

Dit E-book gaat over hoe perfectionisme je kan saboteren in je werk. Of je nu zelfstandig 

ondernemer bent of in loondienst bent. En ook hoe het je al in je studie of bij de keuze 

daarvan kan blokkeren. (Dus ook een aanrader voor scholieren en studenten!).  

 

Ik hoop dat ik je hiermee in ieder geval bewust kan maken van hoe belangrijk het is 

dat je onder ogen ziet wat er aan de hand is. Dat jij hopelijk ook gaat herkennen op 

welke punten jouw eigen gedrag tegen je werkt in plaats van voor je. 

 

Alles start immers met bewustwording. De eerste stap om gelukkig te worden met je 

baan of carrière is helder krijgen wat er wringt. Wat je angsten of belemmeringen 

zijn op dit vlak zijn.  

 

Over de oplossing (hoe kun je perfectionisme loslaten)  heb ik een ander boek 

geschreven. Maar, dat vertel ik je wel aan het eind van dit E-book. 

 

Voor nu: heel veel leesplezier!  

Zonnige groet, 
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1. De illusie van de perfecte keuze 
 

De perfecte studie of perfecte baan kiezen, is een hele uitdaging. Of nee, eigenlijk is het 

een illusie. Je kunt namelijk niet de perfecte keuze maken. Het is sowieso onmogelijk om 

van tevoren al te weten hoe je iets écht gaat vinden. Je kunt je er hoogstens vooraf een 

voorstelling van maken, gebaseerd op of aangevuld met zoveel mogelijk informatie. Maar 

je zult pas echt weten hoe het voor jou is als je een keuze hebt gemaakt en dan 

daadwerkelijk gaat beginnen. 

 

Voordat je kunt kiezen is het natuurlijk handig als je een goed beeld hebt van wat voor jou 

belangrijk is. Wat voor soort werk spreekt je aan? Vind je samenwerken belangrijk? Wil je 

veel geld verdienen? Is de voldoening die je haalt uit je studie of werk het belangrijkst? 

Wil je voldoende vrije tijd hebben om naast je werk nog andere dingen te doen? Of is 

status een belangrijk ding voor je? Dat jij ook in andermans ogen interessante dingen 

doet? Hou je van inhoudelijk uitgedaagd worden? Of smul jij juist van leuke secundaire 

arbeidsvoorwaarden? 

 

Als je een heel uitgesproken mening hebt over bepaalde factoren, dan kan dat je absoluut 

helpen bij het maken van je keuze. Maar, wanneer je een beetje op mij lijkt, dan is zoveel 

keuze tegelijkertijd een grote stressfactor. Keuzestress ligt dan op de loer! Want er kan zo 

ongelofelijk veel, we hebben zoveel te kiezen. En misschien lijkt alles jou wel even 

belangrijk. Ook dat kan je bang maken om de verkeerde keuze te maken. Of verlammend 

werken zelfs. Waardoor je misschien besluit je keuze langer uit te stellen. Sommige 

mensen blijven kiezen maar uitstellen. Op die manier worden ze tenminste (nog) niet 

overvallen door dat onprettige gevoel, die angst, dat ze misschien toch verkeerd hebben 

gegokt. En wees nou eerlijk. Hoe goed ken(de) je jezelf eigenlijk op het moment dat deze 

maatschappij je al dwingt je eerste bepalende keuzes te maken? Ik weet tenminste van 

mijzelf dat ik in die tijd, een jaar of 16, nog absoluut geen idee had wat bij mij paste en 

wat ik nou echt belangrijk vond! Mede daardoor werd ik ook sterk  beïnvloed door de 

mening van anderen. 
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2. Kiezen met je hoofd of je hart?  
 
Anderen je keuze laten bepalen in plaats van je eigen hart te volgen, is een belangrijke 

valkuil. Aan de andere kant, als je het zelf echt niet weet, kun je dat soms best tijdelijk 

doen, zolang je maar alert blijft: Zodra je merkt dat iets toch niet bij je past, zorg dan dat 

je wat met die constatering doet. Omdat ik zelf dus zo'n type was dat geen idee had wat 

ze moest kiezen, heb ik heel lang zo strategisch mogelijk gekozen. Ik wilde steeds zoveel 

mogelijk opties open houden en maakte de breedst mogelijke keuzes. Ik ging toch maar 

wiskunde in mijn pakket doen, omdat ik stam uit de tijd van deze postbus 51 spotjes: "Een 

slimme meid is op haar toekomst voorbereid." En: "Kies exact, met exacte vakken kom je 

verder." Deze overheidscampagnes waren bedoeld om meiden te stimuleren vaker exacte 

vakken te kiezen. Ook ik liet me erdoor beïnvloeden. Wiskunde A bleef ik volgen. Het werd 

een drama. Ik haalde een 3,5 voor mijn eindexamen. Gelukkig werd die naar een 4 

afgerond op mijn eindlijst en slaagde ik toch. De talen hebben me gered. Tja, daar lag dus 

mijn liefde en ook mijn talent. Maar talen kiezen, dat was kiezen voor de WW, zei iedereen. 

 

Na mijn eindexamen wist ik 2 jaar lang een studiekeuze uit te stellen door goed naar mijn 

ouders te luisteren. "Ga maar een jaartje naar het buitenland, volwassen worden!" Ik 

voelde er weinig voor toen ze dat voor het eerst voorstelden. Maar gaandeweg begon het 

idee me aan te spreken. En dus vertrok ik naar Zuid-Amerika. Dat was overigens een 

superervaring, waar ik ze eeuwig dankbaar voor ben. Toen ik terugkwam, wist ik nog 

steeds niet wat ik wilde gaan doen. "Ga eerst nog maar een jaartje Schoevers doen, dat 

komt altijd van pas!" Een secretaresseopleiding dus. Nou, ik vond het niet geweldig, maar 

eerlijk is eerlijk, tijdens mijn studie had ik er veel aan. Ik ben geen arme student geweest, 

omdat ik dankzij mijn diploma altijd leuke, goed betaalde bijbanen kon krijgen. Maar ook 

na die 2 ‘tussenjaren’ was het me nog steeds niet helder wat ik nu verder wilde gaan doen. 

Toch werd het zo langzamerhand tijd om te kiezen. Dus koos ik maar weer voor iets 

breeds: een rechtenstudie. Gelukkig vond ik deze studie leuk en interessant genoeg om 

ermee door te gaan. En dus heb ik na 6 jaar studeren (en bovenal heel veel plezier maken 

als Utrechtse student) mijn meestertitel in de wacht gesleept. Alleen wist ik na die 6 jaar 

zeker: Dit is absoluut niet de richting waarin ik aan het werk wil! Hilarisch vind ik dat nu 

(toen niet!). Mijn omgeving begreep niet dat ik geen werk zocht in die richting. 
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Afgestudeerd in internationaal recht, meester in de rechten: Daarmee kon ik toch naar 

Brussel, naar de - toen nog - Europese Gemeenschap? Of de advocatuur in of de 

rechterlijke macht? Ik deed zelfs nog mee aan een selectiedag voor de RAIO-opleiding 

(Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding). Maar, als ik eerlijk ben... niet omdat ik dat nou zo 

graag wilde hoor! Maar ja, ik moest toch wat? 

 

Ik zag het diep in mijn hart echt niet zitten. Werken in conflictsituaties? Nee! Altijd op zoek 

naar mazen in de wet of eeuwig bezig op detailniveau puzzels oplossen? Nee nee nee! 

Ambtelijke rapporten schrijven, die in de spreekwoordelijke laatjes zouden belanden? 

Absoluut geen denken aan! Dan maar 'het bedrijfsleven' in. Want ik had eigenlijk al van 

jongsafaan thuis meegekregen dat dat een goede keuze zou zijn. Ik herinner me dat ik wel 

een soort 'druk' voelde om ook een belangrijke functie in het zakenleven te ambiëren. 

Alleen voelde het totaal niet als mijn ding. Het stond me tegen. Als je het gewoon echt niet 

weet, maar je ziet om je heen allerlei voorbeelden van mensen die ‘succesvol carrière 

maken’, dan kun je daar best heel onzeker van worden. Om maar niet te spreken over de 

verhalen van ouders die zo trots zijn op hun succesvolle kroost. Maar ja, maak je een 

bepaalde keuze omdat je daarmee de trots van je ouders verwerft? Of maak je een keuze 

omdat je iets wilt doen waar je zelf heel blij van wordt? Je zou zeggen dat laatste, maar 

toch werkt het in de praktijk heel vaak niet zo. Wat we zelf vinden, blijkt soms zelfs van 

ondergeschikt belang! En zo durf je steeds minder op je gevoel af te gaan en je hart te 

volgen. Want dat hoor je gewoon niet meer. Je ratio heeft het hoogste woord. 
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3. Wat als je echt niet kunt kiezen?  

 

 

Nou is het – zeker als je jong bent – helemaal niet zo vanzelfsprekend en gemakkelijk om 

met je hart te kiezen. Dus wanneer je het écht niet weet, heb ik maar één advies: 

Beginnen. Sowieso gewoon ergens beginnen. Dat is de eerste stap. Ook als je het idee 

hebt dat je nog niet kunt kiezen. Wanneer je niet de mazzel hebt dat je al precies weet 

welke kant je op wilt, kun je namelijk ook het zogenaamde 'afstreepsysteem' hanteren. Zo 

ben ik wanneer ik erop terugkijk te werk gegaan. Niet bewust, maar zo liep het. Als je 

namelijk ergens begint, leer je al doende steeds meer over jezelf en ontdek je wat je wel 

of niet ligt. En wat wel of niet bij je past. En met die informatie kun je weer verder. 

 

Het lijkt wel of mensen ervan overtuigd zijn dat wanneer je eenmaal hebt gekozen je daar 

dan niet meer op terug kunt komen. Natuurlijk is het wel zo dat kiezen niet altijd 

vrijblijvend is. Het studiesysteem beperkt je natuurlijk. Studeren kost veel geld en je kunt 

ook niet zomaar elke dag met een nieuwe baan beginnen. Maar hoewel het niet vrijblijvend 

is wanneer je een keuze maakt, is het ook weer niet zo dat elke keuze een keuze voor je 

leven is. Je kunt altijd weer nieuwe richtingen inslaan. Beperkingen zijn geen vaststaande 

realiteit, alleen als ze vastzitten in je hoofd. Wanneer je dat voor ogen houdt, hangt er al 

niet meer zoveel van een keuze af. Dan wordt kiezen een stuk minder beladen. Ook al kies 

je nu iets, je kunt er altijd weer een andere draai aan geven. Of terugkomen op een eerdere 

keuze. Je krijgt voortschrijdend inzicht in jezelf. En ik denk dat dit concept bij veel te veel 

mensen ondergesneeuwd is geraakt. Ik zie het leven nu, achteraf,  als één grote les. We 

beginnen met niets. En onderweg steken we van alles op door wat we doen en meemaken. 

Zo vergroten we onze kennis en creëren we bagage die we meenemen terwijl we onze weg 

vervolgen. En al vertrokken we met een bepaalde bestemming in gedachten, als we 

onderweg ontdekken dat een ander reisdoel veel aantrekkelijker lijkt, dan hoeven we toch 

niet per se vast te houden aan ons eerste idee? Je hoeft toch ook niet elk jaar naar dezelfde 

vakantiebestemming als je dat niet meer wilt? Zolang je niet op weg gaat, weet je in ieder 

geval één ding zeker: Dan leer je niets over jezelf. Dan maak je jezelf alleen maar 

onzekerder. Dan neemt het vertrouwen in jezelf en je eigen kunnen juist af en daarmee 

bewijs je jezelf zeker geen dienst. 
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4. Tijdelijk genoegen nemen met minder 
 

 

Stapsgewijs toewerken naar je droom, je visie op de toekomst is een strategie die je kan 

helpen om in ieder geval op weg te gaan, te beginnen. We zijn vaak geneigd dingen te 

blijven uitstellen wanneer onze droom, datgene wat we eigenlijk heel graag zouden willen, 

zo groot is en nog zo onbereikbaar lijkt dat we er bij voorbaat al ontmoedigd van raken. 

Immers vanaf het hier en nu tot aan die droom, dat kan een onhaalbare kaart lijken. Waar 

heel veel tijd, moeite en energie voor nodig zijn. En ja, niet iedereen weet waar hij deze 

vandaan moet halen. Maar wanneer je het op die manier blijft bekijken, dan zit je misschien 

over 3 jaar, over 10 jaar en ook over 30 jaar nog steeds met die droom in je hoofd. Maar 

dan waarschijnlijk ook met spijt over het feit dat je niets of niet voldoende hebt gedaan 

om er echt werk van te maken.  

 

Wat kan helpen om in beweging te komen, is manieren te verzinnen om stap voor stap de 

weg van je droom in te slaan, door kleine dingen te veranderen of aan te pakken. Zo had 

ik zelf jaren geleden een droom om als coach mensen te helpen. Maar ja, ik had toen nog 

geen 'tools', geen kennis en vaardigheden om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 

Dat veranderde zodra ik opleidingen ging volgen om me op dat vlak te ontwikkelen. Toch 

heb ik ook toen nog momenten gehad, dat ik vooral de belemmeringen zag. Want ja, als 

ik er mijn werk van wilde maken, hoe zou ik dan omgaan met de volgende risico's: Te 

weinig cliënten, te weinig geld, te weinig kennis en ervaring om mensen echt goed te 

helpen. Te veel concurrentie. Tja, lekker om met die mindset een praktijk te openen. Maar 

ik liet mijn droom niet uit elkaar spatten. Ik koos voor een andere aanpak. Eerst een andere 

baan zoeken. Een baan die niet perfect hoefde te zijn. Maar die wel genoeg financiële 

zekerheid bood aan de ene kant en genoeg vrije tijd aan de andere kant. Het was absoluut 

niet mijn droombaan. Verre van dat zelfs. Maar ik koos er bewust voor om genoegen te 

nemen met minder. Want juist dat ‘stapje terug’ op mijn carrièreladder gaf mij de 

mogelijkheid om werk te maken van mijn droom. Ik zorgde dat ik me heel goed bleef 

realiseren waarom ik hiervoor koos. Dat ik het grotere doel voor ogen bleef zien. Het 

toekomstplaatje wat me blij maakte. Zodat ik gemotiveerd bleef om stap voor stap verder 

te bouwen en mijn droom steeds verder vorm te geven. 
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En het heeft gewerkt! Weliswaar een paar jaar later dan ik aanvankelijk gepland had, maar 

toch. Ik dacht één jaar nodig te hebben, het werden er vier. Maar toen brak toch de dag 

aan dat ik tegen mijn baas kon zeggen: "Het is zover! Ik ga de stap wagen. Nu ga ik 

fulltime zelfstandig aan de slag!" Ik voelde dat ik er op dat moment klaar voor was. Dat 

de basis voldoende stond om de sprong te wagen. En weet je wat dat doet met je 

zelfvertrouwen? Dat is grandioos! Tijdelijk genoegen nemen met minder maakte dat ik 

uiteindelijk dus toch die sprong in het diepe durfde te doen, met een goed gevoel. 

Weloverwogen en goed voorbereid. Voor mij was dat de manier om de drempel om het te 

gaan doen lager te leggen en niet te verzanden in prachtige voornemens die altijd 

voornemens zouden blijven. 
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5. Wat als je geen dromen hebt?  
 

 

Natuurlijk besef ik dat het zo kan zijn dat jij helemaal geen droom hebt. Of – liever gezegd 

- dat je denkt geen droom te hebben. Soms zijn we namelijk zo van ons gevoel verwijderd, 

dat we het echt denken dat we het niet weten. En ja, wat is dan je doel? Wat je in dat 

geval kunt doen is jezelf de volgende vraag stellen: 

 

“Wat zou ik doen met 10 miljoen?” 

 

 Haal eens diep adem, sluit je ogen en stel jezelf deze vraag nog eens. En laat dan de 

antwoorden maar naar boven komen. Wat zou je dan doen? Zou je werken? Misschien een 

tijdje niet, maar daarna? Waar zou je wonen? Waar zou je je verder mee bezighouden? 

Met wat voor mensen zou je omgaan? Laat alle antwoorden gewoon ongehinderd naar 

boven borrelen. Dit is echt een kwestie van vrij en ongehinderd mogelijkheden laten 

opkomen.  

 

Wat het mooie is, is dat iedereen met antwoorden komt. En die antwoorden, dat zijn in 

feite de antwoorden die je zocht. Ze geven namelijk een inkijkje in je diepere (onbewuste) 

verlangens. Verlangens die we vaak diep hebben weggestopt omdat we niet geloven dat 

ze waarheid kunnen worden. Maar, ze zitten er niet voor niets. Het zijn wel degelijk je 

dromen. En het is belangrijk om ze niet weg te stoppen, maar ze serieus te nemen. Het 

feit dat deze antwoorden bovenkwamen zegt genoeg!  

  



   

 
 
© 2016 Davidzon Coaching -  www.zoninjeleven.nl  06 – 255 355 52 13/33 

 
 

 

 

6. Bevlogen, bang of overijverig 
  

Ik denk dat iedereen op zijn manier graag goed wil presteren. Maar dit E-book gaat over 

perfectionisme. En de gemiddelde perfectionist gaat daar een paar tandjes verder in. De 

wil om goed te presteren is vaak zo groot dat het een verlammend effect heeft. Wanneer 

is iemand gewoon bevlogen en wanneer gaat dat over in een vorm van overijverigheid? Je 

kunt dat vaak aan de buitenkant niet direct zien. Het gaat erom hoe de persoon in kwestie 

dit zelf ervaart. 

 

● Is er sprake van stress, gevoelens van spanning, onzekerheid of zelfs angst? 

Angst om niet goed genoeg te presteren? Dat iets nog niet perfect genoeg is? 

● Krijgt het werken of studeren iets dwangmatigs? 

● Houd je bepaalde opdrachten of projecten lang onder je hoede? Ben je bang om 

ze de wereld in te sturen en een negatieve beoordeling te krijgen? 

● Zit je urenlang te blokken en kun je niet met een gerust gevoel ontspannen? 

● Bereik jij zelden of nooit het punt dat je tegen jezelf kunt zeggen: "Ik heb er 

genoeg aan gedaan. Klaar nu!" 

 

Herken jij je in bovenstaande punten, vraag jezelf dan eens af waar je nu eigenlijk bang 

voor bent. Je doet zoiets namelijk niet voor niets. Elk gedrag heeft een positieve intentie. 

Je doet iets altijd omdat het je iets oplevert. Denk in dit verband eens aan het volgende: 

 

● Heb je goedkeuring nodig om goed te functioneren? Natuurlijk, iedereen vindt het 

fijn om een complimentje, waardering of een pluim te krijgen. Maar is het bij jou 

iets waar je eigenlijk niet zonder kunt? Moet je het regelmatig horen om je goed 

te voelen? Om niet aan jezelf te gaan twijfelen?  

● Ben je bang voor afwijzing? De scheidslijn tussen het punt hierboven en dit is 

overigens heel vaag. Een graadje sterker is het nog als je echt bang bent om af te 

gaan of belachelijk gemaakt te worden. 

 

 

  



   

 
 
© 2016 Davidzon Coaching -  www.zoninjeleven.nl  06 – 255 355 52 14/33 

 
 

 

 

7. Waarom gaat die lat steeds hoger? 
 

Verleg jij regelmatig je eigen lat - die toch al zo hoog ligt? Plaats je deze gewoon een 

stukje hoger als je jouw aanvankelijke doel hebt bereikt? Bijvoorbeeld omdat je bij nader 

inzien toch niet helemaal tevreden bent? Waarschijnlijk ben je behoorlijk gevoelig voor 

kritiek. Misschien gaat het nog niet eens zozeer om kritiek van buitenaf. Want ik wed dat 

echt niet alle mensen om jou heen net zo perfectionistisch en veeleisend zijn als jijzelf.  

 

Juist zelfkritiek is vele malen destructiever dan de kritiek van je omgeving. En waarom? 

Omdat niemand jou zo goed kent als jijzelf. En bovendien zit je de hele dag met jezelf 

opgescheept. Dus de mogelijkheid om jezelf te kwellen met je eigen vernietigende, 

kleinerende, kritische opmerkingen is er continu. En daar maakt dat stemmetje in je hoofd 

dan ook waarschijnlijk veelvuldig en dankbaar gebruik van. 

 

Het lijkt vaak een niet te winnen strijd. Die kritische gast in je hoofd vindt altijd wel een 

reden waarom het ook dit keer weer niet goed genoeg is. Of als het dan goed genoeg is, 

wat op zich al een wonder mag heten, is het tijd om met het volgende project van start te 

gaan. Want even stilstaan en genieten... pauzeren om adem te halen? Lunchen op een 

andere plek dan achter je bureau? Nee, daar is toch gewoon de tijd niet voor? En het is 

ook nog eens heel irritant dat al die collega's dat wel gewoon doen. Hoe is dat überhaupt 

mogelijk? Dat ze dat kunnen! Die maken zich er veel te gemakkelijk van af! 

 

Ik ben zo blij dat ik zelf niet meer wordt geregeerd door die negatieve stem. Die is 

behoorlijk verstomd in mijn hoofd. Echt heerlijk is dat! Ik realiseer me nu weer hoe 

dankbaar ik ben dat ik heb ontdekt hoe je die zelfkritiek kwijt kunt raken. Zodat er ruimte 

ontstaat voor meer ontspanning. Meer genieten. Want daar kom je natuurlijk gewoon niet 

aan toe, als rasechte perfectionist!  
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8. Genieten van je resultaten? 
 

Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Wanneer je continu bent gefocust op het eindresultaat, is 

dat precies wat je doet. Pas wanneer je het resultaat hebt bereikt, bereik je dat punt van 

voldoening. En dat is jammer. Want wanneer je het zo bekijkt, dan ontneem je jezelf de 

mogelijkheid om ook onderweg meer te genieten van de dingen die je doet. En hoe je ze 

doet. En met wie. En waarom. Je verbindt immers jouw voldoening aan het bereiken van 

het doel. 

 

Maar dat is zo beperkend. Het maakt namelijk dat je eigenlijk nooit bewust bent van waar 

je NU staat. Wat er NU al bereikt is. Hoe ver je al bent gekomen. En dat je daar dus ook 

NU gerust even uitgebreider bij stil mag staan om te genieten. Ik weet zeker dat wanneer 

je jezelf daar vanaf nu wel de tijd voor zou kunnen gunnen, je dan zomaar een goed gevoel 

zou kunnen krijgen wanneer je achterom kijkt en je realiseert wat je allemaal al hebt 

bereikt. Dat zou zomaar eens veel meer kunnen zijn dan je eigenlijk al dacht. Mensen die 

zo gefocust zijn op wat voor hen ligt, op hun uiteindelijke missie, hun doel, die missen dat 

punt van genieten volledig. Die gaan er letterlijk aan voorbij. Zo kun je dus nooit waarderen 

wat je al hebt bereikt, hoe je al bent veranderd, gegroeid, etc. Dat mag ook niet van jezelf, 

want je bent immers nog niet waar je wilt zijn. De focus ligt dus voortdurend op wat er 

nog niet is. Dat maakt dat er altijd sprake is van tekort. Er eigenlijk alle reden blijft om 

nog niet tevreden te zijn. Het blijft hollen. Doorgaan, doorgaan, doorgaan.  

 

Even eerlijk: Hoe gezond denk je dat dit is voor jouw systeem? Welk levend wezen houdt 

het vol om continu alleen maar door te gaan? Ook een auto is toch leeg en komt niet meer 

vooruit als deze niet van tijd tot tijd weer mag bijtanken? Heus, je doet er niemand een 

plezier mee. En jezelf uiteindelijk nog wel het minst! Maar ja, er zal wel weer een reden 

voor zijn hè? Blijkbaar levert het je wat op om door te gaan.  
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9. Wanneer wordt het faalangst?  
 
 
Toenemende druk zorgt ervoor dat je kunt blokkeren. Soms al voordat je in actie gekomen 

bent. Stel dat je voor jezelf iets heel groot hebt gemaakt in je hoofd. Een goed idee is om 

je plan dan op te knippen in kleinere delen, zoals ik hiervoor beschreef. Doe je dit niet en 

kun je het geheel niet goed overzien, dan ga je mogelijk uitstellen om ermee aan de slag 

te gaan. Bang dat het je toch niet gaat lukken.  

 

Wanneer perfectionisme resulteert in faalangst, heb je waarschijnlijk de grenzen van je 

comfortzone bereikt of al overschreden. Daar buiten voelt het namelijk onveilig, onbekend, 

niet vertrouwd. En de meeste mensen hebben last van koudwatervrees. Natuurlijk zijn er 

ook altijd avonturiers, die juist heel graag grensverleggend bezig zijn. Het kan trouwens 

ook per terrein in je leven verschillend zijn. Op sommige vlakken stel je liever uit, terwijl 

je op andere vlakken graag het avontuur, de nieuwe uitdagingen opzoekt. 

 

Door de jaren heen heb ik op werkgebied om me heen gezien dat mensen die met een 

nieuwe baan of nieuwe functie beginnen het vaak heel ongemakkelijk en vervelend vinden 

dat ze zich in het begin zo hulpeloos en 'dom' voelen. Het liefst zouden ze die hele 

inwerkperiode overslaan en direct fluitend aan de slag gaan, gewoon meedoen met de rest. 

Alsof het allemaal al volledig 'gesneden koek' is. Dat kan en mag je toch ook niet van jezelf 

verlangen? Dat je vanaf dag 1 overal al direct moeiteloos in meekomt? Dat verlangt de 

werkgever ook echt niet (of die werkgever spoort niet). Maar veel mensen verwachten dat 

stilletjes wel van zichzelf. Ze durven niet alles vrijuit te vragen, bang om een flater te 

slaan. Ze durven niet aan te geven als iets te snel gaat. Of ze geven zichzelf onvoldoende 

ruimte om aan het eind van de dag moe te zijn. Terwijl dat heel logisch is natuurlijk in zo'n 

periode. Ik denk dat de stress en spanning in de begintijd van een nieuwe baan bij de 

meeste mensen groter is dan het plezier en de trots over hoeveel nieuwe kennis en 

vaardigheden ze wel niet opdoen in korte tijd. Als je het zo bekijkt, dan is een nieuwe 

baan, een nieuwe functie bij uitstek iets wat maakt dat je enorm groeit in korte tijd. Toch 

vreemd dat we onszelf daar zo weinig krediet voor geven, vind je niet? 
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Zelf heb ik ook heel veel jaren op mijn werk doorgebracht met 'denken voor de ander'. 

“Zouden ze mijn vraag dom vinden? Zou mijn bijdrage wel gewaardeerd worden? Ik kwam 

toch net kijken? Wie was ik om te denken dat ik daar iets zinnigs over kon zeggen?” Vaak 

trok ik bijvoorbeeld in vergaderingen dan ook mijn mond maar niet open, bang om dom 

over te komen. 

 

Gelukkig werd het beter toen ik leerde inzien dat er echt geen domme vragen bestaan. Ik 

zag dat anderen soms vragen stelden die ik wel had willen stellen, maar niet durfde. En 

vanaf dat moment werd het gemakkelijker. Dat is het proces waarin gestaag je 

zelfvertrouwen groeit en je meer en meer gewoon durft te gaan doen. Ik hoorde iemand 

eens zeggen dat de beste tip die hij ooit had gekregen van een van zijn vroegere bazen 

kwam: "Zie je hele carrière gewoon als één grote stage." Ik vind dat ook een supertip. 

Want als je je werk zo benadert, haalt dat de druk ervan af en geef je jezelf daarmee 

toestemming om te mogen blijven leren van je fouten. En zo'n open instelling maakt het 

allemaal veel leuker en meer ontspannen. 
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10. Jezelf onnodig klein maken of houden 
 

Bescheidenheid, daar zijn we over het algemeen bijzonder goed in. Dat is niet gek wanneer 

je bent opgevoed met mantra's als: 

 

● Bescheidenheid siert de mens 

● Kinderen die vragen worden overgeslagen 

● Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg 

● Brutalen hebben de halve wereld 

 

Waarbij dat laatste zoals ik het heb meegekregen stond voor: Wees maar liever niet 

brutaal. Zelf benadruk ik liever dit cliché: “Ieder mens is uniek.” Reden te meer om trots 

te zijn op wie jij bent en je te realiseren: “Zoals ik is er geen ander.” Toch hebben wij de 

onhandige gewoonte om onszelf continu te vergelijken met anderen. Waarbij de 

vergelijking dan vaak in ons eigen nadeel uitpakt. Het gras bij de buurman is in onze ogen 

toch altijd net wat groener.  Ik kom heel veel mensen tegen die zich minderwaardig voelen 

omdat ze een 'mindere opleiding' hebben gedaan. Minder dan wat of wie? Niet zo'n hoog 

niveau als ze hadden gewild? Of minder dan broers, zussen of andere familieleden? Dan 

vrienden, kennissen, buren en ga zo maar door? Ze hebben het gevoel dat ze niet zo 

betekenisvol zijn als anderen. Wanneer je je om die reden minderwaardig voelt, heb je 

vaak de neiging dat gevoel te compenseren: "Als ik het ene niet kan of heb, dan moet ik 

juist op andere vlakken extra mijn best doen, extra mezelf bewijzen." Dit is uiteraard heel 

vermoeiend. Dan ga je namelijk de strijd aan! 

 

Wat ik veel zie bij vrouwen die voor zichzelf beginnen, is de neiging heel lang te blijven 

spreken van hun 'eigen bedrijfje' en niet van hun 'eigen bedrijf'. Een man doet dat volgens 

mij niet zo snel. Vrouwen zijn erg van de verkleinwoorden, mannen zijn vaak veel stelliger. 

Ze doen zich zelfs eerder groter voor dan ze zijn. Niet dat je als vrouw schromelijk moet 

gaan overdrijven. Laten we er vanuit gaan dat de waarheid in het midden zoeken een mooi 

uitgangspunt is! Misschien heeft het jezelf klein maken wel te maken met het feit dat de 

vrouw toch van nature die dienstbare, verzorgende rol het gemakkelijkst afgaat. Maar het 

is goed te beseffen dat het risico daarvan is dat je minder serieus genomen wordt. Zelf 

denk ik wel eens dat mijn secretaresseopleiding weliswaar een voordeel was in mijn 
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studententijd om lekker geld te verdienen. Maar dat ik daarna te veel bleef hangen in die 

verzorgende, serviceverlenende rol. Vooral toen ik in banen terecht kwam met veel 

mannen om me heen. Dan is het voor je eigen geloofwaardigheid niet zo handig als je 

steeds de koffie en de hapjes blijft ronddelen. Daarmee zet je jezelf niet neer als 

gelijkwaardig gesprekspartner. Nee zeggen kon ik nog niet zo goed toen en bovendien 

voldeed ik graag aan andermans verwachtingen! 

 

Hoe hard we voor onszelf kunnen zijn, blijkt ook uit wat ik van mijn cliënten te horen krijg. 

Zo vertelde Christine mij dat ze zich tijdens sociale gelegenheden vaak ongemakkelijk 

voelde wanneer het ging om werk of opleiding. Wanneer mensen meer van haar wilden 

weten, draaide ze er maar wat om heen. Ze had haar baan inmiddels opgezegd omdat ze 

druk is met de opvoeding van haar beide zoons. 

 

Logisch wanneer je weet dat haar man jong is overleden en een van haar zoons het 

syndroom van Down heeft. Maar je dan toch blijkbaar minder dan anderen voelen omdat 

je geen 'carrière' aan het maken bent. Of wat vind je dan van Ruben, een jongen van 

amper 18 jaar, die - hoewel zijn ouders alles doen om hem te laten voelen dat hij een 

prima jongen is en dat ze trots op hem zijn - zichzelf continu blijft vergelijken met zijn 

broers en zussen. Die studeren immers en hij leert 'maar' voor metselaar. 
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11. Niet kunnen beginnen of stoppen 
 
Eindeloos in de voorbereidingen blijven hangen. Er moet immers eerst nog van alles 

gedaan worden. Ken je dit? 

● Eerst moet mijn werkplek helemaal netjes zijn. 

● Eerst dat nog even archiveren. 

● Eerst die mailtjes nog even beantwoorden. 

● Eerst nog even dat telefoontje plegen. Anders blijft het maar in mijn kop zitten.  

● O ja, toch nog even Facebook checken. Dat mag even. Want ik heb tenslotte al heel 

veel dingetjes gedaan. 

 

“Zo. Ik zit. Oh, is het al koffietijd? Eerst maar even koffie dan!” Niet alleen in de 

voorbereiding kun je veel tijd verliezen, maar ook juist in de afronding, door te proberen 

van een 9 een 10 te maken. Wist je dat het in heel veel gevallen zonde van de tijd is om 

voor een 9 te gaan. Dat vind je zelf waarschijnlijk niet, maar een mooie 7 of 8 is op zich 

ook prima. Want om een 9 te bereiken in plaats van een 7 of een 8, kost vaak heel veel 

tijd en energie. Om daarna ook die 9 nog verder richting perfectie te krijgen. Dat is pas 

echt kostbaar! 

 

Aan de ene kant zijn bazen blij met perfectionisten. Vooral bij werk dat nauwkeurigheid 

vereist. Maar tot welk punt rechtvaardigt de extra inspanning nog het extra resultaat? 

Wanneer gaat het meer kosten dan opleveren? Had die energie niet beter in een volgende 

taak of project gestoken kunnen worden? En misschien denk je oprecht dat je anderen een 

enorm plezier doet door maar continu alles op je schouders te nemen. Maar wanneer je 

geen nee durft te zeggen of zelfs echt denkt dat je project Y en Z er ook nog wel even bij 

kunt doen, is de kans groot dat je jezelf vroeg of laat toch tegen gaat komen. Al snel weet 

iedereen je te vinden. Met het risico dat je het onmogelijke van jezelf gaat vragen en 

verwachten. 

 

Want op een dag zal blijken dat ook jij maar gewoon mens bent! Met je menselijke 

beperkingen. En dat je dan terug moet komen op je eerdere beloftes. Of erger nog - dat 

je dan op een dag merkt dat werken helemaal niet meer gaat omdat je bent overvraagd 

en je lichaam het gewoon niet langer aankan! Hoe blij zijn je baas en collega's dan nog  
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met jouw perfectionistische aanpak? Vanaf dit punt zadel je ze op met een enorm 

probleem. En natuurlijk jezelf ook. Als je het zelf tijdig doorhebt of je hebt een opmerkzame  

baas, kunnen deze problemen tijdig worden besproken tussen jullie.  Maar het komt helaas 

ook vaak voor dat het al te laat is. Dan zit je al ziek thuis en denk je wellicht bij jezelf: 

"Had ik toch maar eerder aan de bel getrokken!"  

 

Is het eerder de faalangstige kant die je op je werk belemmert? Ook dan is er reden genoeg 

voor een serieus gesprek met je leidinggevende. Want mensen die daar last van hebben, 

blijven de lastige klussen vaak maar uitstellen en voor zich uit schuiven. Daarmee maak 

je jezelf niet bepaald een betrouwbare werknemer of collega. Het goede aan het hebben 

van een baas, is dat er iemand is die je op je onvolkomenheden kan wijzen, zodat je 

daaraan kunt werken en je verder kunt ontwikkelen, indien nodig met hulp. 

 

Wanneer je zelfstandig professional of freelancer bent, is het risico groot dat niemand je 

op je blinde vlekken wijst. En als die blinde vlekken bestaan uit doorgeslagen 

perfectionisme, kun je daarmee onbedoeld je eigen zaken heel negatief beïnvloeden. 

Bovendien zijn werk en privé natuurlijk nooit zo strikt gescheiden als we wel zouden willen. 

Ze hebben absoluut met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Dus wat als jij op je werk 

veel stress of frustratie ervaart? Het is moeilijk om dat op de werkvloer te laten en niet 

mee te nemen naar huis. Of je het nu wilt of niet: de kans bestaat dat ook het thuisfront 

indirect slachtoffer is van jouw werk gerelateerde perfectionisme. Alle reden om ermee te 

kappen! 
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12. Ziek van verveling 
 

Dat boven je niveau werken je op kan breken, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Maar 

het tegenovergestelde kan je ook ziek maken. Pijn in mijn rechterarm was de reden dat ik 

jaren geleden bij de Arbo-arts terecht kwam. Voor het eerst in mijn leven. Ik had al vaker 

te kampen met nekklachten en stijfheid in mijn rug. Maar daar waren nu ook wat toen nog 

"RSI-klachten" bijgekomen. Zo'n nare zeurende pijn in mijn arm en pols. Ja, ik moest ook 

zoveel computeren hè? Daar zou het wel aan liggen, dacht ik. Eerst ging het nog wel met 

de pijn, maar na verloop van tijd ging het ook na een weekend rust niet meer over. Dus 

op maandag was ik nog onvoldoende hersteld van de vorige week om alweer een nieuwe 

volle week achter de pc te werken. 

 

De Arbo-arts gaf mij een verschrikkelijk kostbaar inzicht. Hij vroeg eerst of ik veel stress 

ervoer op mijn werk. Ik gaf aan dat dat wel meeviel. Ik kon het werk makkelijk aan. Dus 

van stress kon toch geen sprake zijn? "Dat zie je verkeerd", zei hij. Ik keek hem niet 

begrijpend aan. "Ik krijg de indruk dat je onder je niveau werkt. Dat je geen of weinig 

uitdaging ervaart en je misschien zelfs verveelt, klopt dat?" Ja dat klopte wel. "Ook dat 

kan een bron van stress zijn. Wanneer je het gevoel hebt dat je je ding niet kunt doen, dat 

je je talenten niet kwijt kunt in wat je doet, dan kan dat leiden tot ontevredenheid en 

frustratie en ook dat is een vorm van stress. Jouw RSI-klachten zouden heel goed hiermee 

te maken kunnen hebben." 

 

Zo had ik het echt nog nooit bekeken. Dus het feit dat ik eigenlijk niet happy was in mijn 

werk, kon maken dat mijn arm aanvoelde alsof hij 'overwerkt' was? Er zou dus niet iets 

fysiek mis zijn met mijn arm, maar het was eerder psychisch? Ik moest toegeven, ik was 

inderdaad al heel lang niet meer happy op mijn werk, maar ik liet mij al een jaar of 2 

weerhouden om buiten mijn comfortzone te gaan uit een soort faalangst. Een stemmetje 

in mij klaagde honderduit, maar ik stelde een andere baan zoeken uit. Immers (let op, hier 

komen de smoesjes:) 

 

 

 



   

 
 
© 2016 Davidzon Coaching -  www.zoninjeleven.nl  06 – 255 355 52 23/33 

 
 

 

 

 

"Ik had het toch best wel naar mijn zin?" 

"Ik had toch hele leuke collega's?" 

"Ik had hier bovendien alle vrijheid?" 

"Ik kon dit toch prima combineren met een druk gezin?" 

"Het was bovendien zo heerlijk dicht bij huis!" 

 

Eigenlijk was mijn conclusie dus: "Een baan als deze krijg ik nergens meer. Dit is precies 

wat ik nu nodig heb!" Ja, als je zo denkt, dan gooi je natuurlijk alle deuren naar alternatieve 

mogelijkheden dicht! Binnen een half jaar na dat gesprek veranderde er veel in ons leven. 

Ik zegde mijn baan op en we vertrokken naar het buitenland. Vanaf toen werd alles anders. 

Ik heb nooit meer een Arbo-arts gesproken. En ook nooit last meer gehad van mijn arm.  

 

Zelfs nu niet, nu ik voor mijn werk en schrijfactiviteiten meer typ dan ooit. Bij het 

bovenstaande voorbeeld denk je waarschijnlijk op het eerste oog niet aan perfectionisme. 

Maar, het was mijn perfectionisme (en de daaruit voortvloeiende faalangst) die maakte dat 

ik geen werk durfde te maken van een uitdagender baan. En dan denk je lekker 

comfortabel te zitten. Maar mijn les was dus dat je ook dan met jezelf geconfronteerd kunt 

worden. Want onvrede en verveling leiden niet zozeer tot burn-out, maar tot ‘bore-out’. 

(En dat voelt net zo ‘shit’!)  
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13. Perfectionisme in je werk: 5 negatieve gevolgen 
 

Je kunt wel stellen dat perfectionisme heel ingrijpende gevolgen kan hebben. Ik som de 

belangrijkste en meest alarmerende nog even op: 

 

1. Het werkt vertragend en kost veel energie 

Dingen komen niet op tijd af omdat je je zo kunt verliezen in de kleinste details. Of je blijft 

ze maar uitstellen (faalangst). Dit is niet alleen nadelig voor je baas, je collega's of het 

thuisfront, maar vooral ook voor jezelf.  

 

2. Moeilijk voor anderen 

Je bent niet alleen lastig voor jezelf, maar ook voor anderen. Niemand doet het immers 

goed genoeg naar jouw zin? Dat is niet bevorderlijk wanneer je geacht wordt samen te 

werken met anderen. Ook het risico dat anderen op- of aanmerkingen hebben op jouw 

werk, maakt dat je waarschijnlijk dingen liever alleen doet. Dan loop je minder gevaar 

kritiek te krijgen en hoef je minder concessies te doen.  

 

3. Het plezier verdwijnt 

Wanneer het leven elke dag een kwestie is van strijd leveren, gaat de lol er al snel af. Je 

kunt niet meer genieten, maar bent alleen maar gericht op presteren of juist het proberen 

dingen te ontlopen. Geen gezonde situatie!  

 

4. Een burn-out ligt op de loer 

Dit is een serieus risico wanneer je jezelf zo blijft uitputten door je hoge eisen. Sommige 

mensen kiezen er zelf voor om voortijdig af te haken, dus voordat een burn-out een kans 

krijgt. Dat zijn vaak ook de mensen die zeggen: "Ik hou nooit iets vol". Ze beginnen ergens 

aan, maar maken het niet af. 
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5. Een innovatiekiller 

Perfectionisme kan een rem zijn op vernieuwing. Om innovatief te zijn, is het belangrijk 

dat je vrij kunt denken en je creativiteit kunt laten stromen. En dat 'goed is goed genoeg' 

voor ogen gehouden wordt. Perfectionisten kunnen wel boordevol ideeën zitten, maar 

hebben de neiging om ook al heel snel erg in de details te willen gaan of ze weten van 

geen ophouden. Dat gaat niet altijd even goed samen met innovatie.  
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14. Gedwongen ontslag een kans? 
 

Controle houden is een belangrijke drijfveer voor perfectionisten. Maar tegelijkertijd 

hebben ze in de praktijk vaak weinig controle. Al willen ze dat liever niet zien. Sowieso is 

niets in ons leven zeker. Alles kan zomaar van de ene op de andere dag veranderen. Ook 

op werkgebied. Stel nu dat je zelf eigenlijk al jarenlang het gevoel hebt dat je niet helemaal 

blij bent met je werk. Dat het je niet past. Dat het je teveel uitput of vermoeit. Dat je je 

ei er niet in kwijt kunt. Maar vanuit allerlei angsten hou je er aan vast. 

 

Sommige mensen kunnen zo jaren blijven klagen of in stilte blijven lijden. Ik weet er alles 

van. Je kunt pas iets nieuws krijgen als je het oude loslaat. En zolang je dat niet doet, is 

er simpelweg geen ruimte voor het nieuwe om zich aan te dienen. Wat interessant is om 

te zien dat heel vaak zoiets als een gedwongen ontslag, op het eerste gezicht natuurlijk 

verschrikkelijk, achteraf een opening bleek te zijn voor iets nieuws. Op het moment van 

ontslag heb je niets meer te verliezen, want het is al gebeurd. Je zit al in een nieuwe 

situatie. En vanuit die nieuwe situatie zie je vaak dat mensen erin slagen om iets nieuws 

te creëren. Wat eigenlijk beter past. Waar ze misschien al die tijd al van hadden gedroomd, 

maar nooit de moed voor hadden. En dat is fantastisch. 

 

Dus ja, ik ben er absoluut van overtuigd dat zelfs zoiets negatiefs als een gedwongen 

ontslag een kans kan zijn. Het zit bij ons ingebakken dat verandering altijd een bedreiging 

vormt. Je weet wat je hebt, maar je weet immers niet wat je krijgt. En daar kunnen we 

vaak niet zo goed tegen. Of je zo'n rigoureuze verandering, zoals een ontslag ook als kans 

kunt zien en weet te verzilveren, hangt helemaal af van je mindset. En hoe je ervoor kunt 

zorgen dat je die in je eigen voordeel gaat inzetten, daarover lees je gelukkig alles verderop 

in dit boek. Wie het in ieder geval gelukt is, mede door haar nieuwe mindset, is Cindy, een 

paar jaar geleden een van mijn cliënten. Zij stuurde mij zelf haar verhaal…  
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15. Hoe Cindy’s gedwongen ontslag een zegen werd 
 

“Op een dinsdagochtend kwam ik nietsvermoedend op mijn werk aan. Ik werkte 3 dagen 

op kantoor, met een vast contract. Ik was net weer terug na een aantal maanden re-

integreren na een depressie. Perfectionisme en te hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

speelden mij parten. En nu ging ik vol goede moed weer aan het werk. Ik zat nog niet op 

mijn werkplek of mijn manager vroeg of zij mij even kon spreken. Ik liep achter haar aan 

de trap op naar de vergaderzaal. Ik weet nog hoe ik tegen de achterkant van haar hoge 

hakken aankeek. De deur ging open en daar zat de directeur. Ik kreeg het al warm. "Wat 

heb ik fout gedaan? Dit kan niet goed zijn!", dacht ik nog. En toen kreeg ik de mededeling: 

"We hebben je ontslag ingediend." 

 

"Wat?!!" Een brok in mijn keel, gesuis in mijn oren. Boosheid en verdriet kwamen in alle 

hevigheid op mij af. "Waarom ik, hoe kan dit, ik heb toch een vast contract? Dit kunnen ze 

niet maken." Honderd gedachten door mijn hoofd, terwijl de baas toelichtte waarom dit in 

zijn ogen nodig was. "De financiële crisis, er zijn nog 2 collega's, maar die krijgen het 

straks te horen.........." "Praat maar wat je wilt", dacht ik, "ik wil hier weg, nu." Een pauze, 

ik vroeg of ik naar het toilet mocht. De trap naar beneden, ik liep in slow motion, stemmen 

vanuit het kantoor. Ik sloot mij op in het toilet en liet mijn tranen de vrije loop. "Shit, hoe 

kan mij dit overkomen, wat oneerlijk....". Minuten tikten weg, het leken uren. Ik wist dat 

ze boven aan die tafel op mij wachtten en ik wilde mij niet laten kennen. "Oke, adem in en 

uit, waar moet je aan denken bij ontslag? Niets toezeggen en niets ondertekenen!" dacht 

ik. 

 

Nu terugkijkend blijkt mijn ontslag mijn grote kans te zijn geweest. Mijn uitvlucht, waar ik 

al zo lang op wachtte. Het blijkt gemakkelijker opbouwen vanuit niets, omdat je voor je 

gevoel niet dieper kunt. Ik wist al jaren dat ik ongelukkig was in mijn kantoorbanen, maar 

ik zag geen mogelijkheid om hier iets aan te veranderen. Ik moest geld verdienen, ik durfde 

niet van baan te veranderen, want er was 'financiële crisis'. 

 

Daar zat ik dan, verplicht thuis, ik heb deze kans aangegrepen om te voelen wat ik nu écht 

wilde met mijn leven. Ik wilde graag yogales geven en daar had ik nu alle tijd voor. 

Iedereen om mij heen was ervan overtuigd dat ik geen geld kon verdienen in het lesgeven. 
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"Daar kun je toch niet van rondkomen? Dat is leuk voor naast je vaste baan." Ik heb thuis 

met mijn gezin bekeken waar wij op konden besparen (abonnementen stopgezet, 

goedkopere boodschappen inkopen, minder nieuwe kleding kopen). Ik heb vrijwilligerswerk 

gedaan bij het Leger des Heils, ik heb rust en structuur voor mijzelf ingebouwd. En toen 

kwam ik er achter dat ik niet zoveel inkomen nodig had. Met iets minder redden wij het 

ook prima. 

 

Nu 1,5 jaar later geef ik met heel veel plezier een aantal uur per week yoga en bodybalance 

en met daarnaast nog een aantal schoonmaakuren bij het bedrijf van mijn zus, doe ik écht 

wat ik leuk vind. Ik kan nu eindelijk zeggen dat ik leef en niet meer zo somber ben als toen 

ik op kantoor zat. Ik zat in een negatieve spiraal omlaag en nu kan ik zeggen dat mijn 

ontslag mijn dieptepunt was, maar vandaar uit ben ik in een stijgende lijn omhoog gegaan 

en ben ik nu nog steeds mijn dromen aan het waar maken. Volgend jaar ga ik met 2 

vriendinnen op een prachtige locatie in Heemskerk yogalessen geven en ik wil mijn privé 

yoga-, meditatie- en ademhalingssessies gaan uitbreiden met nog meer persoonlijke 

coaching. Ik ben nu 35 jaar en heb mij in het verleden altijd laten leiden door angsten. Ik 

was ongelukkig en had altijd een masker op, nu werk ik om te leven en vooral om te 

geven.” 

 

Cindy gaat in het bovenstaande voorbeeld niet in op haar persoonlijke ontwikkeling, maar 

die heeft ze in diezelfde tijd wel doorgemaakt. We hebben bepaalde emotionele blokkades 

opgeruimd en mede daardoor werd het voor haar gemakkelijker om niet meer vanuit haar 

zwart/wit denken, haar controlerende gedrag en angsten te handelen, maar steeds meer 

vanuit haar toegenomen zelfvertrouwen. Omdat ik nog steeds contact heb met Cindy, weet 

ik dat ze haar lesuren heeft uitgebreid, inmiddels ook massages geeft en is begonnen aan 

een opleiding tot hypnotherapeut. Ik noem haar nog regelmatig als inspirerend voorbeeld 

van hoe een crisis een kans kan blijken te zijn wanneer ik cliënten coach die menen vast 

te zitten in hun werk of door een reorganisatie thuis zijn komen te zitten. 
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16. PRIMA is perfect – het boek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis preview PRIMA is perfect  

Via deze link kun je een gratis preview van het boek downloaden:  

http://eepurl.com/bPJ7g1  

(voorwoord, een perfectionismetest en het eerste hoofdstuk) 

 

Voor wie? 

Voor iedereen die: 

- Het gevoel heeft dat het nooit af is of goed genoeg; 

- Bang is om fouten te maken; 

- De lat steeds hoger voor zichzelf legt; 

- De neiging heeft alles te willen controleren. 

 

Wat? 

Ik leer je in dit boek HOE je je perfectionisme in 5 stappen kunt loslaten.  

 

Waarom? 

- Omdat ik zelf jarenlang worstelde met perfectionisme en niet kon genieten 

van het leven, totdat ik mijn perfectionisme kon loslaten; 

- Omdat het probleem zwaar onderschat wordt; 

- Omdat de wereld behoefte heeft aan mensen die hun talenten durven te 

ontplooien en zichzelf te laten zien. En nu verstoppen veel te mensen 

zichzelf omdat ze denken dat ze nog niet goed genoeg zijn!  

  

Vond je dit tot zover een interessant E-

book?  

Dan heb ik een tip voor je. In 2016 is namelijk 

mijn boek verschenen, bij Uitgeverij Anderz: 

 

PRIMA is perfect      =>  =>  =>  =>  => 

(in 5 stappen je perfectionisme loslaten)  
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Waar te koop? 

Mocht je het boek willen aanschaffen, het ligt in de meeste grote boekhandels 

in Nederland en België. 

En uiteraard is het ook online te bestellen via Ako, Bruna, Managementboek en 

Bol.  

 

Gratis preview  

Nogmaals de link voor de gratis preview:  

http://eepurl.com/bPJ7g1  

 

En voel je vooral vrij om bovenstaande link te delen met je netwerk. De wereld 

zit echt vol met perfectionisten! Laten we met zijn allen zorgen dat plezier en 

flow gaan overheersen en dat PRIMA het nieuwe ‘Perfect’ wordt!  

 

Minicursus Perfectionisme Loslaten 

In aanvulling op het boek, heb ik een gratis minitraining Perfectionisme Loslaten 

ontwikkeld. Kijk op mijn website wanneer de eerstvolgende ronde van start 

gaat.  
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17. Over mijzelf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ik een jaar of acht geleden in aanraking kwam met NLP en hypnose. 

Ik verbaasde me erover hoe ik in korte tijd mijn zelfvertrouwen kon vergroten, 

mijn belemmeringen kon overwinnen, in actie kwam en doelgericht aan de slag 

ging om de dingen te gaan doen die ik altijd al zo graag had willen doen. 

 

Wat ik het allerliefste doe is dit:  

 

“Ik  wil mensen inspireren hun leven voluit te leven vanuit 

het diepe besef dat ze perfect zijn zoals ze zijn” 

 

Dit doe ik door het oplossen van blokkades die perfectionisme, faalangst en 

onzekerheid veroorzaken.  

 

Meer over mijn missie lees je op mijn persoonlijke pagina: 

http://www.zoninjeleven.nl/astrid-davidzon 

 

 

  

  

Jarenlang wist ik niet goed wat ik eigenlijk 

wilde doen. Beter gezegd: Diep in mijn hart wist 

ik het wel, maar ik durfde geen stappen te zetten 

om daar te komen. Ik voelde me er te onzeker 

over en had allerlei beperkende overtuigingen en 

vastgeroeste ideeën in mijn hoofd. Met als gevolg 

dat ik me in mijn werk eigenlijk nooit helemaal 

op mijn plek voelde. 
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18. Contact 
 
 
 
 

Heb je vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van dit E-book?  

 

Is er iets wat je mist of nog graag 

verduidelijkt wilt zien? Laat het me weten! 

 

 

In mijn praktijk help ik mensen met het oplossen van de blokkades die hun 

perfectionisme, faalangst of onzekerheid veroorzaken. 

Zowel 1-op-1, in cursussen en lezingen, via mijn boek en online. 

 

Wil je meer weten of ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen, neem 

dan even een kijkje op mijn website www.zoninjeleven.nl. 

 

Of kijk eens naar instructiefilmpjes op mijn YouTube kanaal: 

www.youtube.com/astriddavidzon  

 

Verder kun je me altijd mailen via  

astrid@zoninjeleven.nl  
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19. Tot slot 
 

 

 

Je bent vrij om dit E-book door te sturen als je iemand kent voor wie dit ook 

interessant kan zijn. Zoals eerder gezegd, vragen of opmerkingen over dit E-

book kun je me natuurlijk mailen. 

 

 
 

 

Zonnige groet, 

  
Breinbemiddelaar en auteur PRIMA is perfect 

         
 


