
 

 
  



 

YES! 
 
 
Wat gaaf dat jij jezelf dit gunt, want ja zo zie ik het echt. 
Je gunt jezelf de mogelijkheid om met jouw mindfuckers aan de slag te gaan. 
De beren te verslaan die op jouw weg naar je Droombaan staan. 
 
Je hebt het nodig deze eerst op te ruimen voordat jij ook echt die Droombaan kan 
manifesteren. Het gaat er met manifesteren namelijk om dat jij de juiste energie uitzendt 
om ook die positieve energie te kunnen, mogen en gaan ontvangen. 
Albert Einstein zei het ooit: 
 
“Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency 

of the reality you want and you cannot help but get that reality….  
So if we begin to see that the causal nature of our reality is generated 

by where we spend most of our time frequency-wise — 
 we can work on changing that.” 

  
 
Kortom work to do! 
 
Ontzettend veel succes met tackelen van jouw mindfucks. Als je dit echt durft beet te 
pakken, dan staat je niks meer in de weg om die droombaan te gaan manifesteren! 
 
  



 

IK EN MIJN MINDFUCKERS 
 
Wellicht ken jij mij al maar zo niet dan stel ik mij graag eerst nog even aan je voor. 
 
Jola, Droombaancoach, mama van 2 pracht dochters, getrouwd, onderneemster, energiek, 
betrokken, nieuwsgierig, 1.84 lang (yep zonder hakken) en hou van de werking van de Wet 
van Aantrekking, boeken lezen, sport en kan soms eigenwijs tot koppig zijn. 
 
Zo dat was de notendop! Nu nog iets uitgebreider en ga ik in op wat ik ben tegengekomen 
aan mindfuckers in mijn loopbaan, dus lees gerust verder ;-) 
 
Mijn loopbaan begon als Fysiotherapeut, klopt heel iets anders dan wat ik nu doe! 
Maar mijn reis door loopbaanland heeft een diversiteit aan kennis, kunde, vaardigheden en 
plezier met zich meegebracht. Ook tijdens deze weg ben ik meerdere mindfuckers 
tegengekomen waar ook ik mij door heb laten (ver)leiden……  
 
In mijn eerste baan al na 2 jaar merkte ik, ‘dit is het niet’. 
Maar wat dan wel? Want ja eerlijk is eerlijk ik heb een vak geleerd dus…… 
 
Je ziet het al een enorm beperkende gedachte die mij overheerste. 
 
Daarbij had ik ook nog een picture perfect beeld in mijn hoofd gecreëerd van die power 
vrouw, strak in pak, met leaseauto, telefoon en laptop. Waarvan ik dacht, ja zo wil ik zijn! 
 
Deze gedachte en het beeld wat ik had zorgde voor een uitstap in de consultancy en 
detachering bij zorginstellingen en verzekeraars. Eén zijweg waar ik dankbaar voor ben 
omdat ik veel geleerd heb aan vaardigheden maar ook over mijzelf. Ik ben iemand die graag 
met mensen werkt, een meer vastere basisplek prettig vindt én houdt van een harmonieuze 
sfeer met samenwerkingsverbanden. En ja dat krijg je niet als je als externe binnen wordt 
gehaald om de afdeling van de administratie eens door te lichten…..  
Na 2,5 jaar ging ik bijna elke dag huilend naar mijn werk. 
 
Kortom; Dit kon zo niet langer! 
 
De coach die ik sprak in combinatie met de toenmalige crisis die heerste in de arbeidsmarkt 
zorgde voor grote beren op mijn weg van het ontdekken wat ik echt wilde. De niet helpende 
variant dan he.  
 
Ik liet mij wederom leiden door mijn belemmerende gedachtes en ik keerde terug naar mijn 
oude vakgebied binnen de fysiotherapie. Lekker veilig, bekend, zekerheid in aanname + loon 
en ik hoefde mijzelf niet uit te dagen waardoor er geen angsten naar boven kwamen.  
Herkenbaar? 
 
 
 



 

Gelukkig heb ik toen wel de bewuste keuze gemaakt niet naar de behandelende kant van 
fysiotherapie te gaan, maar de coaching kant. In de chronische pijn revalidatie kwam ik in 
aanraking met cliënten die hun levenswijze onder de loep moesten nemen. Ik zeg bewust 
‘moest‘, want door de pijn was er voor hen een externe motivator aanwezig die ervoor 
zorgde dat zij hun leven moesten veranderen. 
 
Ik hielp in individuele coaching sessies mensen waarde gericht (middels ACT) te laten 
denken, kijken en leven. Ik liet ze hun gedragspatronen ontdekken, zichzelf te leren kennen 
vanuit de persoonlijkheidsstructuur van MBTI en hun eigen grenzen te (h)erkennen en 
bewaken. Niet alleen in hun privéleven liepen ze tegen obstakels aan maar ook in het 
werkende leven kwamen er veel worstelingen voor.  
 
Met name doordat ik merkte dat er in het werkende leven zoveel meer voldoening te 
ervaren was en dat als er WEL werkplezier aanwezig was dit zo positief doorsijpelde in het 
persoonlijke leven, kreeg mijn missie toen al vorm. 
 
Ik wilde mensen helpen om meer werkplezier creëren.  
Helpen om de ander inzicht te laten krijgen in hun talenten en ze handvatten geven hoe ze 
deze kunnen inzetten om richting te kunnen geven aan hun drijfveren en waarde in het 
leven. Ze helpen om het lef te ontwikkelen om keuzes te durven maken voor zichzelf, te 
geloven in zichzelf en het basis vertrouwen te ervaren dat het goed komt. Waarbij ze 
accepteren dat het leven in golfbewegingen gaat, maar weten dat het erom gaat wat jij er 
mee doet. 
 
Phoehé dat is me nogal wat!  
 
Om deze missie en passie te verwezenlijken mocht ik ook uit mijn comfortzone stappen. 
Nieuwe vaardigheden leren, angsten overwinnen om toch wel die stap te nemen die 
belangrijk was zodat ik deze WHY van mijzelf kon uit gaan dragen.  
 
De aanloop naar mijn ondernemerschap is er ook één met verschillende belemmerende 
mindfuckers kan ik je vertellen. Kan ik het wel? Er zijn al zoveel coaches dus zijn er straks wel 
genoeg coachees die voor mij kiezen? Nu is niet een goed moment, want de kinderen zijn nog 
klein. Ga ik dan wel genoeg verdienen?  
En ook van anderen kreeg ik te horen, zou je dit nu wel doen? Weet je het wel zeker? Is het 
wel verstandig? Moet je niet eerst dit of dat doen… Enz enz enz. 
 
En ja ik had mij hierdoor kunnen laten leiden. 
Ja ik had ervoor kunnen kiezen te luisteren. 
Yep ik kon inderdaad blijven zitten waar ik zat. Verlamd van angst, niet die stappen durven 
ondernemen om te komen waar ik naar toe wilde……. 
  



 

En als ik dat had gedaan dan was ik nu nog steeds ongelukkig in mijn werk, baalde ik van 
mijzelf, kwam ik gefrustreerd thuis na het werken, irriteerde mijn partner zich aan mijn 
energieloze gedrag en hadden mijn kids een mama die zichzelf niet belangrijk genoeg vond 
om haar dromen te volgen.  
 
Nee dat wil ik niet! Dat gun ik mijzelf en een ander niet. Ik wil juist dat rolmodel voor mijn 
kinderen zijn, iemand die kiest wat ze leuk vindt, energie krijgt van haar werk, die durft 
stappen te nemen en luistert naar haar hart. 
 
Dus vanuit deze waarde heb ik gekozen om toch kleine stappen te zetten die WEL mogelijk 
waren, waardoor ik groeide, waardoor ik de richting op ging die ik wilde, tuurlijk af en toe 
met wat spanning, maar nooit met twijfel! Ik ben mijzelf gaan gedragen zoals iemand die 
niet gelooft in de belemmerende mindfucks, in die overtuigingen en gedachtes die mij 
tegenhielden.  
 
Hierdoor heb ik nu mijn Droombaan gemanifesteerd. 
 
En ook dan zijn er altijd weer nieuwe uitdagingen die je tegenkomt, maar de vraag is hoe ga 
jij hier mee om?! 
 
 
  



 

WAAROM AAN DE SLAG  
MET JE MINDSET? 

 
Laten we eerlijk zijn met elkaar, je hebt niet voor niets dit E-book gedownload. Je voelt en 
weet eigenlijk ook al dat je mindset één van de belangrijkste tools is die jij bezit. 
 
Het kan je maken of breken. 
 
Energie is hierin belangrijk, wat je uitzend is wat je krijgt. Je kan het vergelijken met een 
soort van self-fulfilling prophecy.  
 
 

Een self-fulfilling prophecy is het sociopsychologische fenomeen van iemand die iets 
"voorspelt" of verwacht, en deze "voorspelling" of verwachting komt uit, simpelweg omdat 

de persoon gelooft dat dit zal gebeuren en het resulterende gedrag van de persoon 
overeenstemt om de overtuiging te vervullen. 

 
 
Je mind kan jou tegenhouden. Niet alleen in de energie maar ook in de praktische zin. 
Tegenhouden in de stappen die jij te zetten hebt om je doel te behalen in lijn van je waarde. 
In dit geval je Droombaan manifesteren! 
 
Maar wat gaat mij dan helpen? 
 
Door deze belemmerende gedachtes te negeren? Ze weg te duwen? 
 
Hmmmmm nee, dat gaat meestal niet lukken. Daarvoor zijn ze vaak gewoon te krachtig 
aanwezig. Want als je ze had genegeerd of echt had kunnen wegduwen dan had je al 
stappen gezet richting die Droombaan! 
 

 
 
  



 

Ons brein is een enorm krachtige tool en deze benutten we dan ook vaak voor hele mooie 
dingen, maar het heeft ook een keerzijde. Op het moment dat we een bepaalde negatieve 
gedachte hebben dan gaat ons brein opzoek naar bevestiging, hij zoekt naar de 
onmogelijkheden, naar de ‘zie je wel’ gedachtes. Hiermee ervaren wij het als de waarheid. 
 
Deze waarheden geloven we dan ook en nog erger we gaan er ook naar handelen. Hierdoor 
blijf je vastlopen, blijf je zitten waar je zit, kom je niet vooruit en word je niet gelukkiger in je 
werkende leven. Kortom er verander dus helemaal niks. 
 
Als er wel een wens is, een verlangen om te veranderen, om de situatie waar jij in zit een 
andere richting op te sturen dan is dat een eerste stap. 
 
Echter….. 
 

 
 
 
En ja daar heb je nog steeds helemaal niks aan. Het gaat er dus om dat JIJ die vervolg stap 
gaat nemen. En gelukkig lees je dit nu want dat betekent dat je openstaat voor verandering, 
in de doe-stand terecht wilt komen en durft aan te pakken wat er nodig is om WEL die 
verandering in gang te brengen. 
 
Ook dit is mindset. 
Nu aan de slag met al die mindfucks die we gaan tegenkomen op weg naar deze 
verandering, you’ve got this!  



 

STAP 1 DE MINDFUCKS 
 
 
Ik kan het niet. 
Ik ben niet goed genoeg. 
Ik heb nog meer kennis nodig om dit te kunnen. 
Ik ben het niet waard. 
Weet ik het wel zeker. 
Zal er wel vraag naar zijn. 
Ik heb er geen tijd / geld voor. 
Ik kan niet minder verdienen want dan kom ik niet uit. 
Er is niemand die mij aan zal nemen. 
Ik moet eerst een opleiding volgen voor ik hiermee aan de slag kan gaan. 
Niemand zit op mij te wachten. 
Mijn collega’s zijn hier veel beter in. 
Ik heb nooit geleerd hoe ik dit moet doen. 
Ik zal sowieso falen. 
Ga ik er genoeg mee verdienen. 
Is het wel verstandig om zo’n stap te maken. 
Ja maar……. 
 
De lijst kan ik nog wel langer maken, maar ongetwijfeld zit jouw gedachte (of een variant) 
hier ook al tussen.  
 
Stap 1 is dus al deze gedachtes eens op te gaan schrijven voor jezelf. Welke mindfucks heb jij 
als het gaat om je droombaan of ten aanzien van die volgende stap zetten in je loopbaan? 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  



 

THEORIE 
 
Waarom creëren wij nu van deze mindfucks? 
 
Ik ga er niet om heen draaien, wij creëren ze omdat we bang zijn én om ons gedrag te 
rechtvaardigen tegenover onszelf.  Er is namelijk niets irritanter dan een tegenstrijd in 
gedachte versus gedrag. Daar houdt ons brein gewoon niet zo van. Dit noemen we ook wel 
cognitieve dissonantie. 
 
Een mindfuck (ofwel een smoes) is niet echt. 
De mindfucks zijn eigenlijk redenen waarom iets verstandig lijkt waarom iets heel logisch is 
om dat gedrag ook maar niet te gaan vertonen. We vertellen onszelf dus letterlijk smoezen 
om ons gedrag weer op één lijn te krijgen met onze gedachte en we die tegenstrijd maar niet 
voelen. 
Het is vaak iets wat automatisch en onwillekeurig gebeurd. De werkelijkheid wordt hierdoor 
vervormd, ze lijken dus erg geloofwaardig en daarnaast zetten mindfucks je klem waardoor 
jij beperkt wordt in wat er WEL mogelijk is. 
 
VOORBEELD: 
Gedrag      Mindfuck 
Uitstellen van keuze maken voor opleiding  Ik kan een opleiding niet betalen 
 
Je rechtvaardigt hiermee je gedrag. Je doet het niet omdat….  
Lekker makkelijk toch?!  
 
Maar ja, het houd je dus ook hier, je komt niet verder en het is niet in lijn van de waarde die 
jij voor jezelf hebt (bijvoorbeeld jouw persoonlijke ontwikkeling of je hart volgen). 
 
En wat hier wellicht achter kan liggen is dat je bang bent om te falen en de opleiding niet 
goed af te kunnen ronden. Of dat je druk voelt van je omgeving om dan ook daadwerkelijk 
iets te kiezen wat je écht wat brengt of waar je écht iets mee kan ten aanzien van je 
professionele carrière. Wellicht merk je dat de financiële- of gezinsdruk te overheersend is 
om de beslissing gemakkelijk te nemen en is er onzekerheid over deze consequenties. 
 
Wat het dan ook is, deze initiële mindfucks, waarmee we dus ons gedrag rechtvaardigen, 
hebben vaak een winst factor in zich. 
→ Want hierdoor voelen we ons minder schuldig, minder angstig 
→ Het is vaak een automatische ‘ja maar…’ verontschuldiging die andere snel aannemen, 
waardoor je ook nog eens geen moeilijke vragen van je omgeving te voorduren krijgt. 
→ Ook gebeurd het dat we ons vaak mindfuck-ups laten aanpraten door anderen. (zal het 
wel genoeg gaan verdienen, kan je dit wel, is het wel verstandig om zo’n stap te maken, 
weet je het wel zeker, is er wel vraag naar enz) en ja als je dat gelooft hoef je dus ook niet 
die stap uit je comfortzone te zetten…. 
  



 

STAP 2 TESTING 1,2,3 TEST! 
 
Deze gedachtes die je voor jezelf nu in stap 1 allemaal hebt opgeschreven mag je als eerste 
gaan toetsen bij jezelf. 
 
 

Wanneer is het nu een mindfuck en wanneer  
een echte belemmering? 

 
 
Is het een échte belemmering eentje waar ik niet omheen kan, een drempel, en is deze ook 
nog eens écht waar, weet ik dat zeker?  
Bijvoorbeeld je wilt een carrière switch maken in andere branche en je voldoet niet aan die 
specifieke opleidingseisen die wel een harde eis zijn. Dan kan dit een echte belemmering 
vormen. 
 
Of kan het wellicht een MINDFUCK (smoesje) zijn dat ik gebruik om mijn gedrag voor mijzelf 
goed te praten, zaken uit te stellen of helemaal niets te hoeven doen? 
 
Lekker veilig en je rechtvaardigt het ook nog eens voor jezelf, want ja je hebt écht geen tijd 
om nu een opleiding te volgen….. Toch? 
 
Echter het houd je dus ook hier.  
Hier waar je nu bent. 
En volgens mij was je daar niet zo tevreden over, of wel? 
 
Sorry (not sorry) als het soms te confronterend is, maar met aaien kom je niet verder. 
 
Het is nodig om jezelf aan te kijken, om jezelf en je gedachtes die jou tegenhouden te 
confronteren. 
 
Schrijf nu achter al je gedachtes is het een mindfuck of een belemmering? En wees dan ook 
echt eens eerlijk tegen jezelf, daar kom je verder mee, trust me! 
 
 
 
 
  



 

GEDACHTE             MINDFUCK OF BELEMMERING?  



 

STAP 3 ACHTER DE SCHERMEN 
 
Als je erachter komt dat het een mindfuck is, dan mag je hier iets mee. Juist deze mindfuck 
zorgt ervoor dat jij niet die energie uitzendt/ontvangt en niet de stappen onderneemt die 
wel in lijn staan van je waar je naartoe wilt.  
 

Het zorgt ervoor dat jij je laat afleiden, uitstelgedrag vertoont, 
ontwijkend gedrag. 

 
Ga eens kijken naar wat hierachter aan ten grondslag ligt, wat er letterlijk achter deze smoes 
zit waarom je niet die stap neemt. 
 
Het kan zijn dat je 
→ Wellicht bang bent om te falen? 
→ Of dat je druk voelt van je gezin/partner/omgeving bijvoorbeeld om te presteren? 
→ Misschien anderen niet wilt afvallen, benadelen of belasten met hetgeen jij wilt omdat 
het ook iets van de ander vraagt? 
→ Geen ruimte in durft te nemen of claimen ten opzichte van de ander? 
→ Er andere angsten zitten achter deze ‘smoes’? 
→ Of een aanname/overtuiging/idee hierachter schuilt? 
 
Het kan van alles zijn, we zijn namelijk erg kundig in het bedenken van deze mindfucks om 
hetgeen wat erachter zit te verhullen voor onszelf én onze omgeving. Dan doen we met een 
reden, weet je nog? (zie THEORIE) 
 
Vind je het lastig om achter de mindfuck te kijken? Of misschien is voelt het te 
confronterend? Dat kan en mag er ook zijn. Probeer open te staan voor wat er gaande is in 
jezelf, praat er met iemand in je omgeving over, durf verder te kijken dan die initiële 
mindfuck. Pas dan kan jij deze mindfucks ook gaan opruimen. 
 
Om je te helpen te achterhalen wat er achter deze mindfuck schuilt die ervoor zorgt dat jij 
daadwerkelijk jezelf tegenhoudt kan je de onderstaande vragen beantwoorden; 

- Wat maakt dat ik deze mindfuck (smoes) heb? 
- Wat voor sabotage gedrag vertoon ik? 
- Ben ik met deze mindfuck mijn eigen gedrag aan het rechtvaardigen? 
- Ben ik wellicht ergens bang voor? 
- Welke overtuiging schuilt hierachter? 
- Is er een achterliggende reden dat ik deze mindfuck heb? 
- En als ik echt eerlijk naar mijzelf ben, is er dan echt geen ander gevoel wat mij 

tegenhoudt of waarom ik deze mindfuck heb? 
 
  



 

 

MIJN MINDFUCK            WAT ZIT ERACHTER MIJN MINDFUCK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je nu helder hebt wat er achter JOUW mindfuck zit,  
dan mag je door naar de next step. 

  



 

STAP 4 THE CHALLENGE 
 

YEP, je mag ze gaan uitdagen! 
 

Letterlijk de discussie aangaan met hetgeen wat er áchter jouw mindfucks schuilt. 
 
De methode welke ik ook veel gebruik met mijn coachees is die van The work van Byron 
Katie. Het is een verhelderend stappenplan wat je hierbij kan gebruiken. Zij stelt je vier 
vragen om de mindfuck aan te kijken, beet te pakken en het zorgt ervoor dat je deze om 
leert buigen. 
 
Beantwoord nu eens op de volgende pagina onderstaande vragen met in je achterhoofd 
JOUW achterliggende gedachtes/angsten/overtuigingen; 
 

1. Is het waar? Kan ik zeker weten dat het waar is? (heb ik het getoetst, kan ik 100% 
zeggen dat het echt zo is?) 
 

2. Hoe reageer ik als ik deze gedachte geloof? (wat doe ik (niet), hoe voel ik mij, waar 
kom ik dan terecht?) 

 
3. Wie zou ik zijn zonder deze gedachte? (hoe zou ik handelen als ik deze mindfuck niet 

geloof, welke actie zou ik ondernemen, wat voor gevoel brengt mij dit?) 
 

4. Welke omdraaiing is OOK waar? Schrijf er minstens 3 op, wat kan ik ook zeggen over 
mijzelf, mijn kennis, kunde, het positieve benadrukkend.  

 
 
  



 

 

 MIJN GEDACHTE / ANGST / OVERTUIGING ACHTER MIJN MINDFUCK IS: 
 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 

 
 
  



 

Aanvullende vragen die jij jezelf ook kan stellen: 
 

- Wat levert het mij op als ik deze mindfuck blijf geloven en hiernaar blijf handelen? 
 

 
- Wat win ik als ik de mindfuck wegneem? 

  
 

- Wat heb ik te verliezen? 
  

 
- Krijg ik spijt als ik niet in actie kom? 

  
 

- Kom ik dan in conflict met mijzelf, omdat mijn gedrag niet aansluit bij mijn waarde, 
gedachten en verlangens? 
 

 
- Welke conclusie kan jij nu trekken voor jezelf? 

 
 

- Wat heb je te doen? 
 
 

 
 
Maak het eens écht concreet! Wat zou jij bijvoorbeeld morgen of komende week al kunnen 
doen? Als je merkt dat je in onmogelijkheden blijft denken en eventueel nog meer beren 
ervaart, ga dan eens kijken naar wat voor kleine stap er nu WEL mogelijk is?! 
 

WAT IS ER WEL MOGELIJK!  



 

VOORBEELD 
 

è De gedachtes en mindfucks:  
Ik kan die baan niet krijgen want ik beschik niet over de juiste opleidingseisen. 
En ik kan nu geen opleiding volgen want geld technisch is het niet mogelijk.  
Er is niks anders mogelijk dus laat maar zitten, het gaat mij nooit lukken. 

 
è Yep duidelijk een mindfuck 

 
è Wat hierachter zit is dat ik bang ben om te falen, niet goed genoeg te worden 

gevonden en hierdoor ga ik het dus niet aan. Het niet hebben van geld komt mij 
‘goed uit’ want daardoor hoef ik deze beslissing niet te nemen en praat ik het voor 
mijzelf recht.  
 

è The work: 
1. Is het waar?  

Als ik eerlijk ben nee het is niet waar. Ik weet dit niet zeker of de opleidingseisen zo 
hard zijn en ik weet ook niet zeker of er geld technisch niet nog een andere 
mogelijkheid is. Daarnaast kan ik ook niet met zekerheid zeggen dat ik zal gaan falen 
of niet goed genoeg ben, dat weet ik eerlijk gezegd niet omdat ik de opleiding niet 
eens volg. 

 
2. Hoe reageer ik als ik deze gedachte geloof?  

Ik doe niks en blijf werken in de functie waar ik zit -> gevolg is onvrede met mijn 
werkende leven en een uitzichtloze carrière. Ik voel mij niet goed, vertrouwen in 
mijzelf blijft laag en ik leef niet in lijn van mijn waarde en ben niet blij met het pad 
van mijn loopbaan. 

 
3. Wie zou ik zijn zonder deze gedachte? 

Ik zou een plan maken, zorgen dat het geld, wat er ook nu nog steeds niet 1,2,3 is er 
wel komt. Ik ga in gesprek met mijn manager en kijk maar mogelijkheden in plaats 
van wat er niet kan. Dit zorgt voor doelgerichtheid, zelfvertrouwen en voldoening dat 
ik met mijn verlangen en waarde om mijzelf persoonlijk te ontwikkelen ook 
daadwerkelijk aan de slag ga. 

 
4. Welke omdraaiing is OOK waar?  

- Ik heb altijd mijn opleidingen voltooit, goede cijfers gehaald en tot nu toe deze 
carrière opgebouwd. 

- Ik krijg ook veel complimenten en waarderingen van andere uit mijn omgeving 
over het werk dat ik aflever en de kennis/kunde die ik bezit. 

- Ik ben altijd goed in plannen maken geweest dus ook nu kan ik dit inzetten om 
een plan hiervoor op te zetten. 

 
  



 

Concreet maken: 
Eerst ga ik na of het een harde opleidingseis is, zo niet dan maak ik wellicht nu toch al 
kans! 

- Ik kan gaan morgen bellen met de recruiter of een gesprek aangaan met HR/LG, 
hierin geef ik aan dat ik wel de vaardigheden beschik en uitermate geschikt voor de 
functie maar niet aan de diploma-eis voldoe. 

- Is het intern dan kan ik eens informeel gaan polsen bij de betreffende afdeling of 
manager. 

- Ik zorg tevens dat mijn (vaardigheden) CV aansluit bij de gevraagde skills in de 
vacature en mijn LinkedIn up to date is. Doe dit het liefst al voorafgaand aan het 
belletje naar de recruiter, want trust me die gaat je vaak al direct even checken. 

 
Blijkt het wel een harde eis dan maak ik het volgende plan; 

1. De opleiding zit er nu vanwege geld echt niet in, maar ik ga hier een spaarplan 
voor opzetten zodat het volgend jaar wel mogelijk is. 

2. Ook ga ik navraag doen bij mijn werkgever of zij mogelijk willen en kunnen 
bijdragen in mijn persoonlijke ontwikkeling middels budget. 
(NIEUWE BEREN: Ja maar dat kan toch niet, want ik wil juist weg bij mijn 
werkgever, daar zullen ze nooit geld voor over hebben, dat budget is er 
gewoonweg niet of oei dat vind ik spannend en durf ik niet enz enz. Pak ook 
deze wederom weer beet!)  

3. Daarnaast ga ik dit jaar alvast boeken lezen over dit onderwerp,  
4. met mensen netwerken die in deze branche werkzaam zijn én  
5. zorg ik dat mijn wens om die richting op te gaan kenbaar is binnen mijn 

vriendengroep (eventueel ook professionele omgeving) zodat ik support van 
hun kan ontvangen en mensen heb die mij stimuleren mijn dromen te 
verwezenlijken. 

6. Ik voel hiermee dat er een mogelijkheid is en als de volgende keer die kans 
voorbijkomt ik voorbereid ben. 

7. Dit geeft mij vertrouwen en een doelgericht actieplan die in lijn staat van mijn 
waarde en ervoor zorgt dat ik niet stilsta in mijn ontwikkeling. 

 

 
Gedrag = actie -> gevolg is verandering. 

 
 
Zo zie je dat er heel wat méér mogelijk is dan je in eerste instantie had gedacht! 
Ook ervaar je dan wellicht nieuwe mindfucks die je toch van je pad kunnen laten afdwalen, 
zoals hierboven ook al aangegeven. Ook deze mag je dan weer voor jezelf uitdagen! 
 
 
  



 

FINALE 
 
Het is je gelukt, je hebt JOUW MINDFUCKS getackeld! 
Er staat je nu niets meer in de weg om die droombaan te manifesteren.  
 
Hoe je dat doet?  
Wellicht dat daar nog eens een ander E-book van mij van komt. I’ll keep you posted! 
 
Volg mij vooral via één van mijn social media platvormen LinkedIn, Instagram of Facebook. 
Hier deel ik altijd mijn laatste nieuwtjes, inspiratie, BLOG’s en nog veel meer! 
 
Voor nu wil ik je vooral veel plezier wensen. 
 
Plezier van de opruiming die je hebt gedaan. 
Plezier doordat je de belemmeringen hebt doorbroken. 
Plezier met de stappen die je nu WEL (ook al zijn het voor je gevoel babystapjes) durft te 
zetten. 
 
ENJOY YOUR WORKING LIVE! 
 
Liefs, 
 

Jola 
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