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S L OWB EAU T Y  

Iedereen  droomt  van  een  l i fes ty le  waar in  j e  

j eze l f  he lemaa l  l ekker  voe l t .  Lekker  voe len  i s  

een  hee l  vee l  omvat tend  begr ip  en  bestaa t  

ui t  versch i l lende  aspecten .  Zel f  heb  i k  deze  

journey  a l  gemaakt .  Nee  i k  moet  het  anders  

zeggen ,  ben  i k  nog  s teeds  met  de  re is  bez ig .  

Want  dat  i s  het  l even  toch?  Een  grote  re is  

van  ontdekk ingen  waardoor  j e  j eze l f ,  dus  j e  

l i fes ty le ,  a ls  het  goed  i s ,  verbete r t?  De  

l i fes ty le  die  i k  l ee f

bes taa t  ui t  een  aanta l  versch i l lende  

disc ip l ines  maar  waar in  de  bas is  l ig t  i n  het  

l even  vanu i t  j e  har t  en  houden  van  j eze l f .  I k  

wi l  i k  j e  l a ten  z ien  waar  j e  moet  s ta r ten  en  

hoop  i k  samen  met  jou  een  beginpunt  te  

kunnen  creëren  van  waaru i t  j i j ,  jouw  

e igen  authent ieke  en  pass ievo l le  l i fes ty le  a ls  

ondernemer  verder  kunt  ontwikke len  

boordevo l  k le ine  se l f  care -  en  geluks  

#moments  

Mariska
Founder #Moments

*  I k  ben  geen  gedip lomeerde  coach  ben  maar  dur f  i k  wel  te  zeggen  dat  i k  een  ervar ingsdeskundige  ben  en  denk  hie rb i j  een  insp i ra t ie  te  kunnen  z i jn  

voor  diegenen  die  op  zoek  z i jn  naar  een  nieuwe  l i fes ty le .  Deze  cha l lenge  i s  ontwikke ld  en  to t  s tand  gekomen  ui t  ervar ingen  in  mi jn  e igen  l even  en  in  

combinat ie  met  inmidde ls  bewezen  wetenschappen  &  techn ieken .   



B E  T H A T  N A T U R A L  W O M A N .  L I V E  Y O U R  L I F E  I N S I D E  O U T

INLEIDING
WAT IS ER NU NODIG OM JE LEVEN TE VERBETEREN 

 

Verlangen is iets groots en vaak de beste stimulans om te starten met een 

life chance. Helaas zijn hier geen  specifieke richtlijnen voor of een groot 

uitgewerkt masterplan die je een garantie geeft op een leven waar jij je 

helemaal gelukkig in voelt. Er is ook geen speciale cure en weet je 

waarom? Omdat wij allemaal uniek zijn, ieder met een eigen stem en eigen 

geluid. Vertrouw me als ik zeg dat er geen specifiek plan is dat iedereen 

gelukkig maakt, of iedereen laat bereiken wat je graag zou willen. Als dit er 

geweest was, dan had ik dit vast tijdens 1 van mijn reizen ontdekt en met 

jullie gedeeld. 

 

Wat ik graag met jou wil delen, is mijn eigen levenservaring, op welke 

manier en met welke tools ik in staat geweest ben om zelf een verandering 

in mijn leven te bewerkstelligen. Om uiteindelijk een leven te leiden waarin 

ik vanuit mijn hart leef met persoonlijke goals die in mijn huidige lifestyle 

passen. Met anderen woorden, middelen die voor mij belangrijk geweest 

zijn om de lifestyle te krijgen die ik voor ogen had. 

 

Om een beeld hierin te krijgen heb ik onderstaand een aantal key woorden 

neergezet, wat in de eerste instantie persoonlijke kleine doelen waren, die 

moesten leiden naar het grotere doel; de lifestyle die ik voor mijzelf 

visualiseerde. Inmiddels zijn deze doelen gewoontes geworden, die mij 

helpen de lifestyle te leven waarin ik me gelukkig voel en waarbij ik me 

prettig voel. 

 

1. van mijzelf houden 

2. bewegen 

3. gezond eten 

4. bewust zijn 

5. tijd voor mijzelf 

6. verantwoording 

7. uitdaging / actie 

8. doorzetten 

 

Ik heb de overtuiging dat, elke vrouw de kracht en zelfdiscipline heeft om 

dat te realiseren wat zij nodig heeft om haar doel te bereiken en waarbij ze 

uiteindelijk op een punt komt waarin zij haar stem kan en mag laten horen. 

Het punt waarop ik mijn stem, via verschillende kanalen, kan en mag laten 

horen heb ik inmiddels bereikt en ik ben er trots op om dat via mijn kindje, 

De SlowBeauty Group , te kunnen doen.  



#Moments
Onze missie is om de achterliggende filosofie van #Moments te 

ontwikkelen tot een van de grootste love stories aller tijden. Een 

verhaal van eigenliefde en zelfzorg. We moeten leren om voor 

onszelf te zorgen op een diepe, duurzame en zinvolle manier 

zodat we daarnaast optimaal kunnen zorgen voor anderen en 

onze wereld.



YOU  ARE  THE  LOVE  STORY

Tijdens mijn eigen zoektocht naar een betere lifestyle heb ik verschillende interviews gevolgd, boeken gelezen die allemaal 

gerelateerd waren aan zelfontwikkeling met als doel een andere -lees betere- lifestyle te creëren. Dit in combinatie met een 

intensieve cognitieve gedragstherapie, die ik gevolgd heb om een nieuwe manier van leven te creëren omdat ik de 

diagnose ME gekregen had, heeft mij 10 jaar later, het leven gebracht wat ik altijd voor ogen had. Het pad, mijn pad, wat ik tot 

nu toe bewandeld heb, heeft ervoor gezorgd dat ik en mijn onderneming, waar ik nu ben. staan zoals ik het voor ogen had. 

 

Omdat ik denk en vind dat iedereen een leven kan leiden, een droom kan volgen en een, verlangen wat zo diep geworteld 

zit, kan realiseren, wil ik jullie de mogelijkheden laten zien en oefeningen meegeven die ervoor zullen zorgen dat je mindset 

verandert waarin ik alleen maar kan hopen dat het een kick-off is voor jouw nieuwe lifestyle waarin jij op jouw manier en in 

jouw eigen tempo, zowel prive als zakelijk, invulling aan geeft. 

 

Heb ik jou geïnspireerd, ben jij toe aan een verandering in je leven, wil je iets bereiken maar lukt het je niet? Lees dan snel 

verder en start vandaag nog met het creëren van een nieuwe lifestyle en leg je basis in 10 weken! 



VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

W E E K  I  

 

JIJ  CREËERT  JE  EIGEN  ERVARING,  

ERKEN  EN  ACCEPTEER  DE  VERANTWOORDELIJKHEID  VOOR  JE  EIGEN  LEVEN.



Een nieuwe lifestyle begint met het nemen van 

verantwoordelijkheid over je eigen leven. Nu hoor 

ik je al denken; ben ik dan echt helemaal zelf 

verantwoordelijk voor mijn eigen leven? Ik kan hier 

geen volmondig ja  of een volmondig nee op zeggen 

om de volgende redenen; Het gaat er niet om wat er 

gebeurd is, we hebben het niet over het verleden, maar 

we kijken naar de toekomst. Maar wie gaat die 

verantwoordelijkheid dan nemen? Het antwoord hierop 

zou voor iedereen moeten zijn; Ik ga dat doen! En dat is 

wat ik tegen mijzelf gezegd heb. Volgens psychologen 

zijn er een aantal factoren die van invloed op je leven 

zijn; 

 

• genetisch, • omgeving, • vrije wil  
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Ben ik echt zelf 
verantwoordelijk



 

 

Aangezien we op de 1ste twee factoren heel weinig invloed uit 

kunnen oefen lijkt mij dat de derde keus de meest voor de hand 

liggende is omdat ‘vrije wil’ beïnvloedbaar is. Ik denk dat iedereen 

het eens is met het feit dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen. 

Maar het is niet de meest makkelijke manier, het is zelfs eenvoudiger 

om omstandigheden,  anderen of de omgeving de schuld te geven 

voor het leven wat je nu leeft. Onderstaand specifieke suggesties 

om je te helpen, verantwoordelijkheid te gaan nemen. 

 

Example 

Met een vader die narcistisch en autistisch was heeft mijn jeugd een 

hele grote stempel gekregen,  psychisch en fysiek met alle 

gevolgen van dien. Jaren geleden - lees langer dan 14 jaar geleden - 

ben ik gestopt met het verleden de schuld te geven en gestopt om 

het angstvallig verborgen te houden. Ik was het meer dan beu om 

alles wat in mijn leven gebeurde, af te schuiven op het verleden. Ik 

heb de keuze gemaakt om de verantwoording over mijn eigen leven 

in handen te gaan nemen en de invloeden uit het verleden vanuit 

een ander perspectief (positief) te bekijken. 

 

Uiteindelijk hebben de ervaringen uit mijn jeugd, mij mede gevormd 

tot wie ik nu ben. Maar in plaats van in een slachtofferrol te blijven 

ben ik er kracht uit gaan halen en zie ik de obstakels die ik nu nog in 

mijn leven tegenkom, als opruimen, zelfontwikkeling en nog meer 

kracht krijgen.   

 

Vrije wil
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verantwoordelijkheid neemt. Zonder 

verantwoordelijkheid is het project gedoemd te 

mislukken. Je zal tijdens dit proces merken dat door de 

toename van de verantwoordelijkheid, dit je ook steeds 

beter afgaat en je er zelfs goed in wordt. Eén advies wat 

ik je wil geven is, om het in kleine stapjes te doen. We 

moeten echt accepteren dat wij 100% verantwoordelijk 

zijn voor een groot gedeelte van wat er in ons leven 

gebeurt en weten dat wij de kracht hebben om controle 

te nemen over heel veel aspecten in ons eigen leven. 

 

Een ander gebied is ‘bewust zijn’. Je moet jezelf extra 

inspannen om je er bewust van te zijn als je anderen de 

schuld geeft. Alleen het bewust zijn hiervan zorgt ervoor 

dat wij een grotere verantwoordelijkheid nemen. Je kunt 

zelf zo ver gaan dat elke keer als je jezelf ervan bewust 

bent dat je iemand ergens de schuld van geven hebt, dit 

op te schrijven. Als het teveel moeite is maak er in 

gedachte dan een dikke vette aantekening van! 

 

Al deze kleine habbits zijn een begin om je te helpen en 

ondersteunen om meer verantwoording over je eigen 

leven te nemen.  

De challenge
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Maak een lijst waarop je voor jezelf drie gebieden 

beschrijft waarvoor jij graag verantwoordelijkheid wilt 

nemen. Dit kan over van alles zijn, familie (-personal life, 

social life) je carrière, je financiën,  fitness - 

health, wellness of spiritueel. Het kan écht van alles zijn 

maar kies in dit geval voor de drie meeste belangrijkste 

gebieden. Ik weet dat het makkelijk is om je verleden, 

leraren, werkgevers, ouders ect ect, de schuld te geven 

maar je zal geen vooruitgang boeken tot het moment je 

accepteert om zelf verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Ik geloof heel sterk in het vinden van een rolmodel, 

iemand die je bewonderd om hoe diegene in het leven 

staat en durf hem of haar te vragen om jou te helpen. 

Staat deze persoon te ver weg van je, kopieer dan de 

gedragingen die voor jou waarschijnlijk ook zullen 

werken omdat je er steeds vol bewondering en 

waarschijnlijk met een verlangend gevoel naar gekeken 

hebt.  

 

Een ander idee is het organiseren of participeren aan 

kleine projecten. Na verloop van tijd zal je merken dat je 

steeds meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de 

taken die nodig zijn om het project tot een succesvol 

einde te brengen. Dit lukt alleen als jij hiervoor 



ACTIE ONDERNEMEN

W E E K   I I  

 

HET  LEVEN  BELOONT  ACTIE ;  AL  ZIT  JE  OP  HET  GOEDE  SPOOR,  JE  ZAL  OVERRULED  WORDEN  ALS  JE  

GEEN  ACTIE  ONDERNEEMT.  



In 2009 ben ik begonnen met het opstarten 

van een eigen bedrijf. Door heel veel 

persoonlijke omstandigheden heb ik, een 

destijds goedlopend bedrijf, uit mijn handen 

laten vallen. Het was tijd om een stap terug te 

doen. Totdat het weer begon te kriebelen. Mijn 

droom, mijn verlangen, mijn uiteindelijke missie, 

het begon weer te kriebelen en ik wilde weer 

beginnen. Ik ben met mijn man gaan zitten en 

heb hem verteld wat ik wilde. Vanaf dat 

moment was ik niet meer te stoppen. 1 simpele 

actie – namelijk praten met mijn man over 

bedrijfsconcept – heeft er mede voor gezorgd 

dat er nu een mooi bedrijf staat. 

 

Maar soms is dit niet genoeg. Wat echt voor de 

groei gezorgd heeft is de eerste Kick off in 

evenementen land. Namelijk de beurs in 

Hardenberg. In een heel kort tijdsbestek 

hebben wij het vertrouwen gewonnen van vele 

klanten in het noorden en oosten van het land. 

Deze beursdeelname was een significante 

grotere actie dan het zitten met mijn man om te 

praten over mijn plannen. 

 

Iedereen weet dat het nodig is om actie te 

ondernemen om iets te bereiken. Daar is geen 

rocket science voor nodig. Als we in conditie 

willen blijven weten we dat het nodig is om te 

sporten. Iedereen weet het maar we doen het 

niet! Iedereen weet dat als je meer zou lezen, je 

leert, maar we doen het niet! We weten dat we 

actie moeten ondernemen maar we doen het 

simpel weg niet. Dus de vraag die wij onszelf 

kunnen stellen is; waarom dan niet? Hier zijn 

een aantal redenen voor te bedenken zoals 

angst, luiheid, inschikkelijkheid, slechte 

gewoontes of wanhoop. Laten we de eerste 

reden -angst-  eens onder de loep nemen.  
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Angst



Wat hierin belangrijk is, is dat je jezelf bewust bent van het feit dat 

angst een stagnatie vormt voor het ondernemen van actie. Het 

erkennen van een kracht of een zwakte zorgt voor vertrouwen en 

helpen je om de angst te overwinnen. Pak een stuk papier en maak 

twee kolommen (sterkte & zwakte) en schrijf ze op. Op deze manier 

krijg je een beter inzicht waar jouw krachten en zwaktes zitten. De 

redenen zoals eerder hierboven vernoemd; luidheid, inschikkelijkheid, 

slechte gewoontes en wanhoop nog niet vernoemd. Als ik ze allemaal 

uit ga lichten, gaat het een heel boekwerk worden. Maar laten we er 

eens snel bij stil staan in de wetenschap dat elk van deze reden 

overwonnen kan worden door een tegenstelling. 

 

1. Luiheid, kun je overwinnen door het ondernemen van actie 

2. Inschikkelijkheid kun je overwinnen door een sterk verlangen 

3. Slechte gewoontes, kunnen vervangen worden door goede 

gewoontes 

4. Wanhoop, kan vervangen worden door hoop 

 

De middelen hiervoor, liggen voor een ieder van ons, voor het 
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Onder de loep



Als opdracht, na het lezen van dit artikel 

wil ik dat je een specifieke actie voor jezelf 

neemt om een start te maken met het 

verbeteren van je leven.  Als je besluit om 

na het lezen van dit hele artikel niks te 

doen, beloof me dan dat je in ieder geval 

jezelf deze ene specifieke actie ten doel 

stelt. Ik geef je nog één quote van Dale 

Garnegie mee om over na te denken;  

De Challenge
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Take a chance! All life is a 

chance. The man who goes 

farthest is generally the one 

who is willing to do a dare 



Eigenlijk is het heel 

eenvoudig: we zijn allemaal 

afkomstig uit dezelfde bron. 

Onze oorsprong is dus zuiver, 

als de facetten van een grote 

diamant. Stralend als individu. 

Wat ons onderling verbind, 

zijn liefde, de compassie en 

het respect voor elkaar. We 

moeten leren leven vanuit het 

besef dat alles in het leven 

met elkaar samenhangt.



Verlangen

W E E K  I I I

THE  STARTING  POINT  OF  ALL  ACHIEVEMENT  IS  DESIRE



Passie & Motivatie
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Zoals ik al in 1 van de video 's vertelde had ik na verloop van tijd een intens verlangen om het rustiger aan te doen. Niet 

meer te willen haasten en vliegen. Niet meer uren in de file staan en dagen maken van gemiddeld 12 uur. Maar met alleen 

een VWO diploma op zak, ging verandering toch een heel lastig verhaal worden. Uiteindelijk ben ik via, via in contact 

gekomen met een bedrijf, waar ik door mijn enthoussiame en vastberadenheid, zonder enige ervaring en diploma, 

aangenomen ben als directiesecretaresse.  Dit is een heel eenvoudig en simpel voorbeeld maar het laat wel zien dat als 

een verlangen zo groot is, je de kracht hebt om iets geregeld te krijgen. Verlangen is een kritisch punt om iets voor elkaar 

te krijgen. Het kan om iets heel eenvoudigs gaan maar het kan ook om grotere doelen gaan. Hoe groter en intenser een 

verlangen is, hoe sneller het overgaat tot het ondernemen van actie.  

 

Er zijn mensen die roepen dat ze totaal geen verlangens hebben. Maar ik ben een ‘real believer’ en geloof dat iedereen 

bepaalde verlangens heeft. Van de andere kant realiseer ik mezelf ook dat er mensen zijn die in een depressie zitten, en 

depressie ondermijnt verlangens. Mijn advies is om dan uit te kijken naar professionele hulp. Maar als we naar het gros 

van de mensheid kijken, heeft iedereen verlangens. 



Schrijf vandaag eens een top drie van verlangens op en neem hier rustig de tijd voor. Denk goed na over 

wat je echt zou willen. Wil je dat mensen je aardig vinden, wil je gerespecteerd worden, wil je controle 

over je eigen leven hebben? Stel jezelf de vraag; waar ben ik echt door gepassioneerd? Denk eens na 

over wat je leuk vindt om te doen of wat je als klein kind altijd wilde maar nooit gedaan hebt zoals ballet 

danseres worden. Wat wil je nu echt doen met je leven? Wat motiveert je, wat inspireert je, waar kun je 

jezelf echt op verheugen, wat drijft jou, wat heeft jou in het verleden het meeste plezier bezorgd?  

 

Denk alsof het je laatste dag is en je terugkijkt op je leven, wat zou je anders doen?

De Challenge 
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Champions aren’t made in the 
gyms. Champions are made from 

something they have deep inside them; a 
desire, a dream, a vision 

 
-Muhammad Ali-



Doelen stellen

W E E K  I V

A GOAL WITHOUT A PLAN IS JUST A WISH



telefonisch of 'In Person ', en elkaar helpt met doelen en 

ideeën. De leden uit de groep houden elkaar 

verantwoordelijk en helpen elkaar met het maken van 

nieuwe doelen en ideeën voor hun business of hun 

persoonlijke leven. Een ander idee, wat goed in het 

stellen van doelen past, is om uit te zoeken wat je 

levensdoel is. Probeer om uit te vinden waarvoor jij hier 

op deze aarde gezet bent. Als je dit weet zal het je 

waarschijnlijk helpen om alle goals te realiseren. Als we 

op een meer praktische manier gaan kijken dan is het 

stellen van prioriteiten aan doelen een heel goed 

hulpmiddel. Doe dit heel eenvoudig door ze te 

nummeren. 1 is de meest belangrijkste en 10 of 

misschien wel 15 is de minst belangrijke. Werk alleen 

aan je doelen uit de top drie want die hebben voor jou 

de hoogste prioriteit. Wat ik nog even aan wil halen is  

hoe belangrijk, bewustzijn, blijft. Het is belangrijk om te 

weten waar je met je doel staat. Met andere 

woorden: hoe ver ben je met het realiseren van dit 

bepaalde doel.  

Plannen is het sleutelwoord
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Er is waarschijnlijk een grote groep die het niet voor 

elkaar krijgt om doelen te realiseren. Hier heb ik een 

aantal handige tips voor die het makkelijker maken het 

gestelde doel wel te realiseren. 

Vraag aan je partner, vriendin of collega of ze je 

‘goalbuddy’ willen worden. Zie het als een ‘workout 

buddy’, als je samen gaat sporten zeg je veel minder 

snel nee ik ga niet mee. Een buddy werkt namelijk 

stimulerend.  Je maakt samen doelen en je bent hier 

samen verantwoordelijk voor. Het is moeilijker een doel 

te verbreken als je verantwoording aan je buddy af moet 

leggen waarom je niet doorzet. Je weet namelijk dat je 

buddy gaat proberen om jouw tegenwerpingen te 

weerleggen én je buddy zal proberen om je over te 

halen alsnog met je mee te gaan. Ik weet zeker dat dit 

een voorbeeld is wat je vast herkent!   

Een ander voorbeeld is het oprichten van een Master 

Mind Group. Het is een groep die wekelijks of 

maandelijks bij elkaar komt,  



DENK HIERBIJ EENS AAN HET OPSTARTEN VAN 

EEN PROJECT UIT DE 1STE CHALLENGE DAG. 

DEZE TWEE UITDAGINGEN ZOUDEN HAND IN 

HAND KUNNEN GAAN. 

 

KIJK EENS OF JE EEN AANTAL 

GELIJKGESTEMDEN IN DE 

"SLOWBEAUTY BUSINESS CLUB" GROEP, OP 

FACEBOOK VINDT VOOR DIT IDEE. SAMEN EEN 

GROEP STARTEN WAARDOOR JE ELKAAR NA 

DEZE 10 WEEKSE CHALLENGE BLIJFT 

STIMULEREN EN MET ELKAAR IDEEËN UIT 

KUNT BLIJVEN WISSELEN OF WELLICHT 

ANDERE PROJECTEN MET ELKAAR OP KUNT 

GAAN STARTEN 

Tip
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Een heel veel voorkomende tool om doelen 

daadwerkelijk tot een goed einde te brengen is het 

SMART plan. 

 

S = Specifiek 

M = Meetbaar 

A = Achievable (haalbaar) 

R = Reëel   

T = Tijd (binnen een bepaalde tijd) 

 

Doelen zijn voor elke aspect in jouw leven te maken. 

Denk hierbij maar weer aan de onderwerpen die we 

besproken hebben in de eerste Challenge 

“verantwoordelijkheid”, zoals familie (-personal life, 

social life) je carrière, je financiën,  fitness health, 

spiritueel. Voordat we met dit onderwerp verder gaan 

wil ik eerst weer een quote met jullie delen, die 

perfect op dit onderwerp aansluit. Het is een quote 

van Maxwell Maltz auteur van Psycho Cybernetics 
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Het  
Smart 
Plan
Het stellen van doelen klinkt hetzelfde als 

verlangens. Als we het hebben over verlangen 

hebben we het over een emotioneel vlak. Het is een 

gevoel, hoe groter de intensiteit van dit gevoel is, 

hoe beter!  Doelen zijn specifieker en worden vaak 

via een bepaalde strategie uitgevoerd. 



"People  who  say  that  l i fe  is  not  
worthwhile  are  really  saying  
that  they  themselves  have  no  
personal  goals  which  are  
worthwhile.  Get  yourself  a  goal  
worth  working  for.  Better  sti l l ,  
get  yourself  a  project.  Always  
have  something  ahead  of  you  
to  “ look  forward  to”  /  to  work  for  
an  hope  for. "

MAXWELL  MALTZ:
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Om je een beeld te geven hoe een SMART goal werkt neem ik het meest voor de hand liggende en dat 

is gezondheid. Een gezondheid SMART plan. Een plan waarin jij jouw gezondheidsdoel tot in de detail 

omschrijft. Natuurlijk een voor mij heel voor de hand liggend voorbeeld omdat het alles te maken heeft 

met onze bedrijfsfilosofie, maar dat is 'iets ' voor later. Dit onderwerp kan natuurlijk heel simpel en 

makkelijk aangepast worden naar bedrijfsdoelstelling. Maar laten we voor nu eens bij de 

gezondheidsdoelen blijven om een duidelijk beeld te krijgen hoe het opstellen van een SMART plan in 

jouw voordeel kan werken.  

 

Door (gezondheids)doelen te stellen maken we het duidelijk voor onszelf dat er iets is om voor te 

werken. Het grote geheim is om je doelen zo te stellen dat je niet tegen mislukking aanloopt. Dat is erg 

teleurstellend en geeft je zelfvertrouwen een flinke deuk. Iedereen die wel eens een goed voornemen 

de mist in heeft zien gaan, weet precies wat ik bedoel. Om te zorgen dat het wel lukt maak je dus een 

SMART plan.  

 

 

Voorbeeld

2019  • DE  SLOWBEAUTY  GROUP  |  24

Een Smartplan opstellen



Meetbaar; 

Maak je doel meetbaar. Waaraan kun je meten of 

jij je doel behaald hebt? 

• Hoeveel kilo ben je afgevallen? 

• Hoeveel kleding maten heb je minder? 

• Hoeveel is je vetpercentage afgenomen? 

• Hoe vaak ben je naar de sportschool geweest? 

• Hoe vaak heb je wekelijks verse groente 

gegeten?  

 

Acceptabel; 

Dit is misschien wel de belangrijkste. Het is 

namelijk de 'waarom ' vraag. Waarom wil je dit doel 

behalen? Waarom is dit doel belangrijk voor je? 

Dit noemen we  de innerlijke drive.  Het is heel 

belangrijk om dit goed in je SMART plan te 

definiëren. Waarom? Omdat je erop terug kan 

vallen, op momenten dat je dreigt het doel uit het 

oog te verliezen. 

 

Je drive, je passie dat aller grootste verlangen, zal 

ervoor zorgen dat je weer op het rechte pad komt.  

 

 

Uitleg SMART Plan
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Met een SMART plan is het heel makkelijk 

om naar iets toe te werken. Een SMART plan 

werkt echt en je zal merken dat daarnaast 

anderen aspecten, waarvoor je nog geen 

specifiek plan gemaakt hebt, maar wel direct met 

het grotere doel in verbinding staat, ook voor je 

werken. 

 

Een doel zonder een plan is een wens. Ik raad je 

echt aan om je doelen uit te werken. Niet in je 

hoofd maar op papier. Dit zorgt ervoor dat je 

makkelijk je doel(en) zal behalen. 

 

Specifiek; 

Wat is jou doel? Schrijf dit zo specifiek en 

gedetailleerd mogelijk op. Een aantal 

voorbeelden hierin zijn; 

 

• Ik wil een aantal kilo afvallen, 

• ik wil een aantal kleding maten kleiner, 

• ik wil mijn vetpercentage verminderen 

• ik wil een aantal keren per week naar de 

sportschool 

• ik wil minimaal X aantal keer per week verse 

groente eten  

 

Wees hierin, voor jezelf, heel helder! 
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Realistisch; 

Zorg dat je doel realistisch is. Dit is noodzakelijk om een 

doel te laten slagen. Zet dus niet te grote doelen maar 

maak er kleine en motiverende doelen van. Stel dat je 

20 kilo af wil vallen maak er dan 4 doelen van waarin je 

als einddoel 5 kilo hebt. Wat ik ook belangrijk vind is om 

een beloning voor jezelf in deze doelen op te nemen. 

Heb je het eerste doel bereikt, zet daar dan iets leuks 

tegenover zoals bijvoorbeeld een afspraak bij een 

schoonheidsspecialist of het aankopen van heerlijk spa 

producten waarmee je jezelf dagelijks kunt verwennen.  

Tijdsgebonden; 

Zorg dat je een einddatum hebt. Dit kan zijn 8 weken, 3 

maanden of misschien wel een half jaar. Zoals ik bij 

realistisch al aangegeven heb is het raadzaam om 

kleiner tijdsvlakken te nemen waardoor het makkelijker 

is om het vol te houden. Bij dit gedeelte in het SMART 

plan kan je ook een optie incalculeren om te kijken hoe 

het halverwege met je goal gaat. Lukt het namelijk nog 

niet zoals gepland, dan kun je een paar dingen bijsturen 

die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat je de beste 

resultaten zal behalen.  



De 

Challenge

Voor vandaag hebben wij weer een opdracht voor je 

klaar staan. Een goed uitgangspunt om mee te 

beginnen is om je doelen op te schrijven en ik 

adviseer je dit in twee stappen te doen. 

 

* Brainstorm sessie – bepaal een tijd waarin je een 

brainstrom sessie (met jezelf) aan gaat. Een 

brainstormsessie die gaat over alle relevante 

informatie betreft het doel wat je voor jezelf gesteld 

hebt. Schrijf alles, wat in je gedachten opkomt, op en 

houd hierbij in het achterhoofd dat niks gek is of niet 

kan. 

* Als je hiermee klaar bent dan ga je er een aantal 

uithalen waarbij je een groot verlangen voelt of hebt. 

Vervolgens ga je deze doelen omzetten tot SMART 

Goals,  zoals eerder hierboven aangegeven. 

 

Tools 

Er is waarschijnlijk een grote groep die het niet voor 

elkaar krijgt om doelen te realiseren. Hier heb ik een 

aantal handige tips voor die het makkelijker maken 

het gestelde doel wel te realiseren. 

Vraag aan je partner, vriendin of collega of ze je 

‘goalbuddy’ willen worden. Zie het als een ‘workout 

buddy’, als je samen gaat sporten zeg je veel minder 

snel nee ik ga niet mee. Een buddy werkt namelijk 

stimulerend.  Je maakt samen doelen en je bent hier 

samen verantwoordelijk voor.  
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Our dishes are 

made from fresh 

and organic 

ingredients!



Plannen Maken

IF  YOU  FAIL  TO  PLAN,  YOU  PLAN  TO  FAIL
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Little Story 

2 vrienden zijn tijdens hun vakantie in Canada aan 

het wandelen door het bos, waar ze tegen een 

gigantische beer opliepen. Eén van de vrienden 

opende zijn rugzak, pakte een paar sneakers eruit 

en trok ze aan. Zijn vriend keek hem aan en zei; je 

bent gek! Het gaat je nooit lukken om sneller dan 

die beer te zijn. Nee zei de vriend, dat klopt maar ik 

kan wel proberen om sneller dan jou te zijn. …Hij 

had een plan……. 
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In deze quote zit een hele grote kern van waarheid 

verscholen. Want de waarheid is dat je een ‘road 

map’ nodig hebt. Zonder een navigatie is het 

moeilijk om ergens te komen. Als we naar het 

zakelijke aspect kijken heeft 80% in het 

bedrijfsleven een business plan liggen. Grote 

namen, hebben voor hun zelf al helemaal 

uitgestippeld hoe zij willen dat hun leven eruit gaat 

zien…. Een plan maken. 

Tools 

Een plan moet uit 7 belangrijke componenten 

bestaan. De eerste is een lijst waarop alle stappen 

staan die nodig zijn om het plan te maken en een 

lijst van alle bronnen die je nodig hebt. Wat heb je 

nodig om dit voor elkaar te krijgen? 

 

Ten eerste; Stel jezelf de vraag wat mensen uit je 

omgeving kunnen doen of in staat zijn om te doen 

om jou met je plan verder te helpen. Daarnaast is 

het belangrijk om time frames te identificeren om 

elke stap in dit plan goed te kunnen voltooien. Hoe 

gedetailleerder,  hoe beter. 

 

Dit plan moet bestaan uit dagelijkse doelen, 

wekelijkse doelen en maandelijkse doelen. Een 

plan moet ook doelen bevatten die long term zijn, 

 doelen voor over een jaar, over 5 jaar en zelf over 

10 jaar. Wat wil je doen en waar wil je staan? 

Challenge 

In deze week challenge wil ik je als opdracht 

meegeven om één van je doelen centraal te stellen 

en rondom dit doel een compleet plan te maken 

zodat je dit doel kunt realiseren.  

En onthoud dat, hoe kleiner je de stappen maakt, 

dus hoe specifieker je bent, hoe makkelijker dit 

proces zal gaan. Schrijf het zo gedetailleerd 

mogelijk op en vergeet niet om actie te 

ondernemen. 



Ik geloof er sterk in, dat als je iets voor elkaar wilt krijgen, 

er uiteindelijk ergens een punt komt waarvoor je een 

prijs moet betalen. Soms is de prijs betalen letterlijk een 

prijs in geld betalen maar het kan ook zijn dat je een prijs 

moet betalen in de vorm van tijd of energie. Maar er 

komt een tijd dat je een prijs moet betalen. Wat ik 

hiermee eigenlijk bedoel te zeggen is dat je moet 

investeren. 

 

Example 

Een goed voorbeeld is het schrijven van dit e-boek. Ik 

moet tijd investeren om dit e-boek te schrijven van de 

andere kant jullie betalen ook een prijs omdat jij nu 

persoonlijke tijd investeert. Met andere woorden je moet 

in jezelf en in je toekomst investeren. Het uiteindelijk 

doel is altijd dat je er veel meer voor terugkrijgt dan dat 

je er in investeert. De vraag die ik mijzelf en anderen 

heel vaak stel is; wat ben je bereidt te doen om te 

krijgen wat jij wilt? 
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De prijs 

betalen

WEEK VI



De prijs van succes is toewijding en hard 

werken aan de taak van het moment en de 

constatering dat of we nu winnen of 

verliezen, wij het beste van onszelf hebben 

laten zien door met toewijding aan de taak 

te werken 
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De challenge
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Een persoonlijk voorbeeld is dat ik ervoor gekozen heb om tussen 5.30 en 6.00 in de ochtend op te staan 

omdat je dan veel productiever bent. De prijs die ik hiervoor moet betalen is dat ik ’s avonds om 22.00 uur al in 

mijn bed lig om toch voldoende nachtrust te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Deze week challenge is mijn vraag aan jullie om één ding op te schrijven waarvan jij bereid bent om dit op te 

geven. Probeer hier ook weer zo specifiek mogelijk te zijn. Denk hierbij een aan bijvoorbeeld elke dag een uur 

minder televisie kijken. Wat zou je in de ruimte die je hier wint dan willen doen wat een investering is voor je 

toekomst. Denk hierbij eens aan het oppakken van een cursus of dagelijks aan lichaamsbeweging te doen. Het 

kan van alles zijn, als je voor jezelf maar specifiek en duidelijk bent. 

 

Tools 

Ik wil een paar voorbeelden met je delen waar je over na kunt denken. 

 

• Als je in goede conditie wilt hebben, lichamelijk en geestelijk,  is het belangrijk om regelmatig sporten 

• Als je jezelf gezond wilt voelen dan moet je gezond eten 

• Als je een specifieke baan wilt hebben dan moet je terug de schoolbanken in 

• Als je meer longinhoud wilt hebben dan moet je stoppen met roken 

• Als je de man of vrouw van je leven wilt ontmoeten dan moet je heel veel gaan daten 

• Als je de ideale baan wilt moet je misschien wel 50 sollicitatie gesprekken voeren voordat je aangenomen        

  wordt op, die voor jou, ideale job 

 

Zoals je ziet je moet overal een bepaalde prijs voor betalen maar in alle gevallen wegen de voordelen veel 

zwaarder dan de prijs die je moet betalen. 



VASTHOUDEND ZIJN

W E E K  V I I  

 

HET  LEVEN  BELOONT  ACTIE ;  AL  ZIT  JE  OP  HET  GOEDE  SPOOR,  JE  ZAL  OVERRULED  WORDEN  ALS  JE  

GEEN  ACTIE  ONDERNEEMT.  

33  |  DE  SLOWBEAUTY  GROUP  2019



Ook deze week challenge begin ik weer met 

een quote. Dit maal een quote van Calvin 

Coullage (voormalig president van de 

Verenigde Staten). 

 

Nothing in the world can take the place of 

persistence. Talent will not; nothing is more 

common than an unsuccessful man with talent. 

Genius will not; unrewarded genius is almost a 

proverb. Education will not; the world is full of 

educated derelicts. Persistence and 

determination alone are omnipotent. The 

slogan “Press On” has sloved and always will 

solve the problems of the human race 

 

Vrij vertaald 

Niets in de wereld kan de plaats van 

vasthoudendheid vervangen. Talent niet; Het 

meest voorkomend zijn mislukte mannen met 

talent. Genius zijn niet; onbetaalde genie is 

bijna een spreekwoord. Onderwijs niet; De 

wereld is vol met derelicts (zwervers, niet aan 

de wet houdend, falen in wat de wet 

voorschrijft). Vasthoudend zijn en 

vastberadenheid staat voor echte kracht. De 

slogan "Press On" (doorzetten) is hierin de 

oplossing en zal de problemen van het 

menselijk ras, altijd oplossen. 

 

Example 

Nu wil ik niet weer een voorbeeld aanhalen wat 

gerelateerd is aan mijn bedrijf. Ditmaal zal ik 

een voorbeeld geven uit mijn persoonlijke 

leven waarin volhardend-, en vasthoudend je 

laten zien dat ze je naar een ander level in je 

leven brengen. Ik zal hier de onderwerpen in 

verwerken die wij in de voorafgaande weken 

behandeld hebben, zodat je een duidelijk 

beeld krijgt wat de opzet van dit hele e-book tot 

nu toe is. 
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Zoals ik in de inleiding al aangegeven heb, is bij mij de diagnose CVS / ME gesteld. Omdat ik niet wilde dat mijn 

lifestyle -lees carièrre- hierdoor drastisch zou veranderen en ik hier mijn hele leven last van zou houden, moest 

er ‘iets’ gebeuren, dus ik nam verantwoordelijkheid en wilde actie ondernemen. De actie die ik ondernomen 

heb is, uitzoeken welke instantie het beste aangeschreven stond voor therapie betreffende CVS, om vervolgens 

bij het Kenniscentrum voor CVS uit te komen in het Radboud UMC in Nijmegen. Na een week van verschillende 

testen en de vaststelling, is met mij het behandelplan doorgenomen. Ik kan je zeggen dat ik hier behoorlijk van 

schrok en dat ik hierdoor ernstig ging twijfelen of ik dit wel door moest zetten. Maar mijn verlangen op een 

‘normaal’ leven was zo groot dat ik mijzelf het doel stelde om in november 2008 - een jaar later - een nieuwe 

lifestyle te hebben. Met het behandelschema en samen met mijn man, ben ik een plan op gaan stellen. De 

therapie had een dusdanige impact op ons leven, dat we niet anders konden dan aan het beging van iedere 

maand, voor elke week een planning te maken, waarin mijn einddoel altijd centraal stond. 

 

Je leest hier tussen de regels door, dat ik een buddy heb gezocht, die samen met mij doelen gesteld heeft. Op 

deze manier had ik een extra stok acht de deur en iemand waarop ik terug kon vallen voor het geval ik het op 

eigen kracht het gestelde doel niet kon bereiken. Het was een lang traject, een traject wat alleen heeft kunnen 

slagen omdat ik mijn angst overwonnen heb,  vasthoudend geweest ben en steeds doorgezet heb.  
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De challenge voor deze week is, dat je 

een gedeelte uit je leven kiest waarvan jij 

vindt dat je daar meer vastberaden in 

moet zijn. Begin weer met het opzetten 

van specifieke doelen om meer 

vastberaden op dat gebied te worden. 

De Challenge

36  |  DE  SLOWBEAUTY  GROUP  2019

Take a chance! All life is a 

chance. The man who goes 

farthest is generally the one 

who is willing to do a dare 

Vasthoudend zijn en doorzetten, zijn 

uitdagingen. Maar zonder vasthoudend te 

zijn en zonder doorzettingsvermogen zijn 

gestelde doelen niet haalbaar. Ook 

hiervan weet je waarschijnlijk dat dit 

belangrijk is, maar dat wil niet zeggen dat 

het ook makkelijk is. Daarom noem ik het 

ook, uitdagingen. Als we heel realistisch 

zijn, hoor en zie je in de praktijk veel vaker 

dat het opgeven vele malen makkelijker is. 

Om jouw een extra stimulans te geven heb 

ik onderstaand wederom een aantal 

mooie tools, die je kunnen helpen om 

door te zetten en vast te houden aan jouw 

persoonlijke traject wat uiteindelijk leidt tot 

het doel wat je jezelf gesteld hebt.  
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Tools 

1. Ik haalde het al eerder aan, mijn man, 

mijn buddy. Het is zo belangrijk dat je 

iemand naast je hebt die je kan helpen. 

Helpen om te sparren, te motiveren, te 

plannen ect ect. Ik heb geluk met mijn 

man gehad maar het kan ook een vriendin 

zijn, of als je op zakelijk vlak doelen 

gesteld hebt vraag dan hulp aan een 

collega of zakenpartner. 

 

2. We hebben het ook al gehad over, een 

rolmodel. Iemand die je bewondert. Zoek 

een persoon in je omgeving of een celeb, 

die je bewondert om haar of zijn manier 

van volhardend zijn en het hebben van 

doorzettingsvermogen. Kijk hoe ze het 

doen en wat ze doen. 

 

3. Memo’s voor jezelf maken, of briefjes op 

plekken hangen met motiverende 

woorden. Ik had zelf een afbeelding van 

een bruisende vrouw, in een lijstje gedaan. 

Ik liep hier elke dag tegenaan en het 

herinnerde mij aan het feit waar ik naar toe 

wilde en hoe ik mijzelf wilde voelen.   

 

4. Houd altijd voor ogen wat je doel is. 

Houd de life change voor ogen die jij zo 

graag wilt. En hou voor ogen welke 

voordelen het met zich meebrengt.   

 

5. Deze laatste tool heeft alles te maken 

met gewoontes. Je moet slechte 

gewoontes vervangen door goede 

gewoontes. Studies hebben uitgewezen 

dat het ongeveer 21 dagen duurt om een 

nieuwe gewoonte te ontwikkelen. Dus 21 

dagen lang moet je jezelf heel goed 

bewust zijn van de verandering die je wilt 

maken. Ook dit is niet makkelijk. Maar als 

je jezelf deze gewoonte eigen gemaakt 

hebt, ben je al heel dicht, bij het doel - 

succes-, wat je wilt behalen.  
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The future belongs to those 

how believe in the beauty of 

their dreams 

 

-Eleanor Roosevelt
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In jezelf geloven

W E E K  V I I I

IF  YOU  BELIEVE  YOU  CAN,  YOU  PROBABLY  CAN.  IF  YOU  BELIEVE  YOU  WON 'T,  YOU  MOST  ASSUREDLY  WONT 'T.  

BELIEF  IS  THE  IGNITION  SWITCH  THAT  GETS  YOU  OFF  THE  LAUNCHING  PAD.  
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Inmiddels hebben jullie wel in de gaten dat ik van quotes houd. Quotes zijn voor mij kleine samenvattingen die in één 

oogopslag duidelijk maken wat de essentie is. Dus weer een mooie reden om deze week het hoofdstuk weer te 

beginnen met een quote. Deze quote is van Denis Waitley auteur van het boek de Psychologie van winnen.  

 

Example 

Een sterk persoonlijk voorbeeld van ‘in jezelf geloven’ gaat weer terug naar mijn bedrijf. Ik ben al een aantal jaren aan het 

bouwen. Picture this: Ik moest helemaal opnieuw beginnen en weer vertrouwen terug winnen, mijn relatie met mijn man 

was toen niet echt stabiel te noemen  - lag voor een groot gedeelte bij mijzelf – en wij moesten van zijn inkomen leven. 

Het was in die tijd voor mij niet echt makkelijk om een balans te vinden. Maar het belangrijkste wat mij elke keer voorruit 

dreef was het geloof. Geloof in mijn bedrijf en geloof in mijn eigen kwaliteiten om het voor elkaar te krijgen. Het hielp mij 

om focus te houden en het gaf me energie. 

 

Om ‘geloof in jezelf’ te laten werken is het nodig om twijfel los te laten. Hoe meer twijfel je hebt, hoe meer twijfel je krijgt in 

je eigen overtuiging(en) en je eigen geloof. Van de andere kant, hoe sterker je geloof is, des de sterker je overtuiging is, 

waardoor je meer kansen krijgt om te slagen. 

 

Soms is het moeilijk om in jezelf te geloven, vooral als je het gevoel hebt dat je niets te bieden hebt of niets waard bent. 

Maar onthoud - altijd - je bent wél de moeite waard en je kunt heel veel! Als je het moeilijk vindt om je te realiseren hoe 

geweldig je bent wil ik graag weer een aantal tips met je delen 



Schrijf drie punten op waar jij onzeker over bent, dat kan een lichamelijk onzekerheid zijn, dat kan 

onzeker zijn in een relatie met je partner of vriend(in) of onzeker in je baan of eigen onderneming. Er zijn 

talloze onderwerpen te bedenken waarover je onzeker kunt zijn. Ga deze gebieden van onzekerheid 

eens analyseren. Schrijf voor jezelf op wat de daadwerkelijke reden van deze onzekerheid is. Waar komt 

het vandaan? Waarom heeft het zo 'n grote impact op je leven, en hoe komt het dat het je leven zo lang 

beïnvloed heeft? 

 

Ik denk dat je verbaast bent, als je het antwoord wat je hierop gegeven hebt, terug leest zelfs misschien 

al tijdens het opschrijven dat je punten van herkenning ziet die wij tijdens in dit e-book behandelen! Na 

het analyseren ga je deze gebieden vanuit een ander perspectief bekijken. Je gaat als het ware je 

gedachte ombuigen zodat je het op een positieve manier benadert.  

De Challenge 
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Champions aren’t made in the 
gyms. Champions are made from 

something they have deep inside them; a 
desire, a dream, a vision 

 
-Muhammad Ali-



1. Een laag zelfbeeld zorgt dat we moeilijk in onszelf kunnen geloven. Als je in 

jezelf en in de dingen die je doet wilt geloven moet je zelfvertrouwen 

opbouwen. Je krijgt zelfvertrouwen door aan te tonen dat je dingen kunt 

ondernemen en uitdagingen aangaat waarop je trots kunt zijn. Goede 

manieren om dit te doen zijn bijvoorbeeld reizen of vrijwilligerswerk doen. 

 

2. Probeer niet iemand te zijn die je niet bent, en maak je niet druk over de 

dingen waarvan je denkt dat ze niet goed aan je zijn. Jij bent jezelf en je kunt 

niemand anders zijn. Je kunt proberen bepaalde dingen aan jezelf te 

veranderen, je kunt dingen verbeteren aan jezelf die je echt belangrijk vindt 

maar je zult niet gelukkig worden als je jezelf dwingt om iets of iemand te zijn 

wat je niet bent. Leer van jezelf te houden om wie je bent en het leven wordt 

een stuk gemakkelijker. 

 

3. Zorg goed voor je lichaam en geest. Hoe slechter je voor jezelf zorgt, door 

bijvoorbeeld ongezond te eten en lui te zijn, hoe meer je denkt dat je niets 

waard bent. Hou jezelf schoon en gezond, draag leuke kleren zodat je laat zien 

dat je het waard bent om voor te zorgen. 

 

4. Zorg dat je voldoende tijd voor jezelf neemt. Om in het jargon van de 

SlowBeauty Group te spreken; zorg voor SlowBeauty #Moments 

 

5. Als we altijd maar de makkelijkste weg nemen, kan het makkelijk zijn te 

denken dat we niks kunnen. Bewijs jezelf dat je uitdagingen durft aan te gaan: 

neem risico. Doe dingen die lonend zijn, ook al moet je er hard voor werken. Je 

kunt het! 

 

6. Als je anderen helpt krijg je een beter idee van wat je kunt. Je voelt je ook 

beter over jezelf. Door anderen te helpen krijg je een gevoel van voldoening en 

krijg je meer zelfvertrouwen. 

 

7. Iedereen is onzeker. Echt iedereen. Zelfs de grootste popsterren hebben hun 

onzekerheden. Dat betekent niet dat ze er hun leven door laten beheersen. 

 

8. Als er dingen om je heen gebeuren en je hebt er een mening over, of je weet 

een betere manier om iets te doen, laat jezelf dan horen! Laat niet alles langs je 

heengaan. Neem actief deel en hou grip op de situatie. Dat laat zien dat je in 

staat bent om de dingen onder controle te houden en leiding te nemen. Dit zijn 

de #moments, waarin jij kunt laten zien dat je in je kracht staat en je stem mag 

gebruiken.  

Tools
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LEREN VAN JE FOUTEN

W E E K  I X

ALL  MEN  MAKE  MISTAKES,  BUT  ONLY  WISE  MEN  LEARN  FROM  THEIR  MISTAKES
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Als je verschillende dingen in het leven probeert kan je er vergif op innemen dat het niet altijd goed gaat, daar 

is geen ontkomen aan. Als je in het leven geen fouten maakt dan probeer je ook niet genoeg, je stretcht jezelf 

niet genoeg. Ik denk dat met de openingsquote,  van Winston Churchill in één oogopslag duidelijk wordt wat 

hiermee bedoeld wordt en wat wij deze week gaan behandelen.  

 

Er zijn geen fouten, alleen lessen die geleerd moeten worden Iedereen maakt ze. Ze zijn een essentieel deel 

van dat wat ons mens maakt. Fouten spelen een cruciale rol in ons leerproces en in onze groei naar onze 

beste zelf. Dat maakt het niet gemakkelijker om fouten toe te geven. Van fouten kun je leren en groeien. Maar 

je kunt alleen van je fouten leren en groeien als je jouw fouten ook kunt toegeven. 

Als je iedere keer de oplossing zoekt in het iemand anders de schuld geven, dan sluit je jezelf af voor de les 

die in de fout verscholen zit. 

 

De fouten die je maakt, bepalen wie je bent. Hoe interessanter je fouten, hoe interessanter je leven. Geen 

fouten maken is misschien wel de grootste fout die je kunt maken. Dus maak ze, leer ervan en groei! Er zijn drie 

dingen nodig om te kunnen leren van fouten: 

 

1. Je moet bereid zijn om jezelf in de positie te brengen waarin je interessante fouten kunt maken, 

2. je moet genoeg zelfvertrouwen hebben om deze fouten ook toe te kunnen geven en, 

3. je moet moedig genoeg zijn om te kunnen veranderen. 



Example
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het lastig vind om een 

voorbeeld uit mijn persoonlijke leven aan te halen. Dit wil 

niet zeggen dat ik nooit fouten gemaakt hebt, natuurlijk 

wel en heel erg veel zelfs. Het probleem ligt in het feit dat 

ik er nu op dit moment niet meer in termen als ‘fout’ of ‘niet 

goed’, naar kijk. Een bewijs dat mindset echt werkt ;-)! 

 

Dus laten we eens een heel simpel voorbeeld nemen. 

Denk eens na over het leren lopen, toen je kind was. Dit 

heb je letterlijk met vallen en opstaan geleerd. Maar je 

bent net zolang door gegaan, hebt fouten gemaakt, totdat 

je kon lopen! Gaan we meer richting de wetenschap 

kijken dan is een voorbeeld, die heel vaak aangehaald 

wordt, die van Thomas Edison. 

 

Zijn weg naar de ontwikkeling van de gloeilamp. De 

gloeilamp heeft bestaansrecht gekregen omdat het pas 

naar honderden mislukte pogingen, fouten, gelukt is om 

een werkende gloeilamp te maken. Het maken van 

fouten was zelfs een onderdeel van zijn levensfilosofie; 
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If I find 10,000 ways

something won’t work, I

haven’t failed.  

I am not discouraged,

because every wrong

attempt discarded is just

one more step forward. 



Dit is niet echt een specifieke opdracht. Ik wil dat je leert om fouten op een andere manier te gaan benaderen en 

dat je door het analyseren van deze fouten ook weer leert. Dat je inziet dat je weer een ervaring rijker bent en dat 

je de gemaakte fout niet meer zal herhalen maar misschien nog wel belangrijker, dat je de gebeurtenis niet meer 

als fout bestempelt. Wil je er nu toch iets mee doen, probeer dan eens een situatie voor jezelf naar voren te halen 

en op te schrijven. Wat is er fout gegaan, waarom is het fout gegaan, wat had je anders moeten doen, en wat zou 

je nu in zo eenzelfde situatie doen om het wel te laten slagen?  
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Challenge

Stel je zelf eens een aantal vragen en geef daar een 

eerlijk antwoord op. 

 

1. Vind jij dat er situaties zijn die jij nu probeert te              

     ontlopen waarbij je bang bent om fouten te maken? 

 

2. Heeft dit gedrag ervoor gezorgd dat je er last van        

     had of misschien zelfs wel pijn van had? Probeer        

     eens terug te halen wanneer de laatste keer                  

     geweest is dat dit je overkomen is. 

 

3. Welke activiteiten vermijd je en welke activiteiten        

    acht je het minst waarschijnlijk om te vermijden, en      

    denk eens na wat deze twee activiteiten van elkaar    

    onderscheidt? 

 

4. Denk eens terug en probeer te achterhalen wat de      

    grootste fout is die je ooit gemaakt hebt en denk na    

    over wat er na die fout gebeurde, wat heb je er              

    uiteindelijk van geleerd? 

 

5. Als je alle antwoorden op de bovenstaand vragen      

    beantwoord hebt, kijk dan eens wat de uitkomst is en 

    wat je hier uiteindelijk van geleerd hebt.  

Tools



Picture yourself in your mind’s eye 

as having already achieved this 

goal. See yourself doing the things 

you’ll be doing when you’ve 

reached your goals 

Visualiseren
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W E E K  X
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Example
In dit geval neem ik weer een scenario uit mijn privéleven als voorbeeld. Als kanttekening hierin wil ik maken 

dat dit één van mijn doelen is die ik nog niet bereikt heb, maar waarbij wij - mijn man en ik – een heel 

duidelijk beeld voor ogen hebben. Daarnaast heb ik zakelijk gezien ook 1 groot doel voor ogen maar die wil 

ik graag nog even voor mezelf houden om niet alles te verklappen ;-). Want dat doel is namelijk al aardig in 

zicht aan het komen. 

 

Al jaren komen wij in Italië, om specifiek te zijn, Toscane. Een prachtig gebied, niet dichtbevolkt met hele 

mooie oude kleine authentieke boerderijtjes. Er staat op onze beide beeldschermen als screensaver ons 

ideale plaatje van hoe ons authentieke boerderijtje er van binnen en buiten uit moet zien en in welke 

omgeving het staat. Dit beeld heeft ook een leven in onze gedachte gekregen. Niet alleen wij gaan hier 

optimaal van genieten maar ook onze ouders en dierbare vrienden, die ons komen bezoeken of die zelf een 

keertje van de mogelijkheid willen genieten om naar een plek, ons boerderijtje in Italie, te kunnen gaan, waar 

ze helemaal tot rust komen. Dit beeld is door het praten wat wij doen, het visualiseren, een compleet beeld 

geworden. 



Wat is jouw lange termijn doel? Als het goed is heb je deze in de afgelopen week voor jezelf al 

gedefinieerd en hoe ziet dit eruit als je dit doel bereikt hebt, heb je voor jezelf een beeld? Waar is het? 

Hoe ziet het of jij eruit? Wie zijn er bij je? Hoe voel je jezelf? Maar bovenal wat heb je nodig om dat lange 

termijn doel, prive en / of zakelijk te realiseren?  
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Challenge

Tools
Een methode die je helpt bij het visualiseren, is om jezelf aan het einde van het gestelde doel te zien. Je 

schets een heel duidelijk beeld van waar jij jezelf aan het einde ziet staan. Je wilt volgend jaar aan het 

begin van de lente een nieuwe auto hebben. Je gaat op onderzoek uit en je vind de auto van je dromen. 

Ga naar de dealer en haal een brochure of koop een magazine waarin deze auto afgebeeld staat. Knip 

de afbeelding uit en zorg dat het op een plek komt te hangen waar je de afbeelding heel vaak 

tegenkomt. Dit zal helpen bij het stimuleren van je zintuigen. Het zal ervoor zorgen dat je enthousiast 

blijft en zorgen dat je gemotiveerd blijft omdat dit een doel is waar jij je zinnen op gezet hebt. Probeer 

deze afbeelding in je gedachte te krijgen en zo vaak mogelijk terug te halen, letterlijk op een dagelijkse 

basis. Onthoud hierbij dat afbeeldingen de taal van jou onderbewust zijn. Deze methode zal echt voor je 

gaan werken.  



Vorige week heb je het laatste deel van deze 10 weekse challenge gehad en ik wil niet dat ons contact 

abrupt eindigt. Ik wil deze challenge eindigen door te zeggen dat deze 10 weken, handvaten zijn om een 

life change te bewerkstelligen. Zijn dit de enige 10 manieren om het te doen? Nee absoluut niet! Gaat het 

je lukken om je leven te veranderen zonder deze handvaten? Ja natuurlijk, maar het zal niet makkelijk zijn! 

 

Wat de situatie, waarin jij je nu bevindt, ook moge zijn, ik wens je heel veel succes toe met het vinden van 

een manier, het bewandelen van jouw pad, om het doel wat jij jezelf gesteld hebt, privé of zakelijk tot een 

succes te maken en te laten slagen. 

 

Ik zou  het leuk vinden om te horen, zien en ervaren hoe het met je gaat. Wellicht kun jij een inspiratie zijn 

voor anderen door jouw nieuwe stem luid te laten klinken. Wellicht door middel van een mooie missie 

omdat jij snel in staat bent om er voor anderen en je omgeving te zijn.  

 

ik wens je heel veel succes met het creëren van jouw vernieuwde lifestyle. 

 

 

 

Slotwoord
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Liefs Mariska 
XOXO


