


 

Hey lieve perfectionist, 
 
Dit eBook is helemaal geschikt voor jou als je het soms 
lastig vindt je eigen grenzen aan te geven.  Iets waar veel 
perfectionisten mee worstelen. 

Geen zin in hele verhalen? Ga meteen naar pagina 17 voor 
de 5 simpele stappen om je grenzen aan te geven! 

Voor de lezers onder ons:  
Je grenzen bewaken gaat vaak over tijd. Bijvoorbeeld:  

   Misschien heb je een leidinggevende die steeds maar 
meer werk van je vraagt en vind je het lastig om echt goed 
duidelijk te maken dat je al teveel hooi op je vork 
hebt  

   Maar het kan ook privé zijn, dat je het moeilijk vindt om 
aan je vrienden of je partner aan te geven dat je vandaag 
toch niet de energie hebt om af te spreken. Uit angst dat 
ze je niet meer aardig vinden, of misschien zelfs egoïstisch 

Ik deel hier mijn eigen verhaal met je over hoe ik zo goed 
ben geworden in het aangeven van mijn grenzen (want 
geloof me: dit was zeker niet altijd het geval!). 

Daarnaast heb ik een aantal fijne, concrete tips voor je, 
zodat ook jij meer jouw eigen grenzen kunt gaan aangeven. 
En je leven meer te leven zoals jíj dat wilt. Jouw 
droomleven. 

Misschien spreekt het één jou meer aan dan het ander, 
maar ik nodig je uit om met een open mind het hele 
verhaal te lezen, en eruit te halen wat voor jou het meeste 
oplevert.  
 

Liefs,  
Evelien



 

Tips om het meest uit dit eBook te halen: 
 
        Pak pen & papier om de inzichten die jij vandaag 
opdoet, direct op te kunnen schrijven. Om hier niet alleen 
nu door geïnspireerd te zijn, maar het langer vast te 
houden. 
 
        Zet tijdens het lezen van dit boek zoveel mogelijk alle 
afleidingen uit. Alle tips die ik je hier geef, zijn potentieel 
levensveranderend, maar het werkt alleen wanneer je er 
echt met je volle aandacht bij bent. Ik weet hoe verleidelijk 
het is om ondertussen je mail of je social media open te 
hebben, maar wil je hier het meeste uit halen, dan adviseer 
ik je om echt even alles uit te zetten. 

Ok, ik ben wel heel benieuwd naar jouw verhaal.  

Op een schaal van 1-10, hoe lastig vind je het om je 
grenzen aan te geven? 
Schrijf gewoon het eerste cijfer op wat er in je opkomt, 
denk er niet teveel over na.  

Ik heb natuurlijk geen idee welk getal je nu hebt 
opgeschreven, maar als het boven de 5 is, dan is er werk 
aan de winkel!



Waarom is je grenzen aangeven eigenlijk zo 
belangrijk?  
Misschien herken je dat gevoel dat je veel meer uit je leven 
zou willen halen dan je nu doet, maar je weet gewoon niet 
hoe. Want je bent altijd zo druk en misschien zelfs wel 
gestrest. Dus waar haal je dan de tijd vandaan om te 
ontdekken wat jij echt wilt? 

En dat geldt voor bijna iedereen: als je hoofd supervol zit 
met alles wat er moet, is er weinig ruimte te reflecteren op 
wat je wilt. En dan is er soms een keiharde wake-up call 
voor nodig om je te doen beseffen dat dit niet is hoe je je 
leven wilt leiden.  

Denk bijvoorbeeld aan een burn-out. Ik heb dat heel veel 
zien gebeuren in mijn omgeving, ik heb er zelf 6 jaar 
geleden tegenaan gezeten en ook veel van mijn cliënten 
zitten tegen overspannenheid aan wanneer ze bij mij komen. 
 

Pas als je je  
grenzen bewaakt,  

kun je je  
droomleven  

leiden



Voor mij was het essentieel dat ik op een gegeven moment 
4 dagen ging werken, om veel meer rust en ruimte in mijn 
hoofd te hebben. Ik wist toen nog helemaal niet wat daaruit 
zou ontstaan, maar drie jaar later richtte ik mijn eigen 
coachbedrijf op.  

Als ik niet 4 dagen was gaan werken, was die ruimte er 
nooit geweest in mijn hoofd en in mijn leven om te gaan 
doen wat ik écht graag wilde doen.  

Mensen die mij nu kennen, geven mij het compliment dat ik 
heel goed ben in het aanvoelen van wat ik wil en hoe ik 
me voel en dat ik daar ook naar handel. Ik vind dit altijd 
heel leuk om te horen, want dat is dus echt anders 
geweest. 
 

Je grenzen 
bewaken is  
Een skill die  

je kunt  
ontwikkelen!



En dat laat zo mooi zien dat je grenzen aangeven een 
vaardigheid is, die je kunt ontwikkelen. Als je mij vroeger had 
verteld dat ik ooit anderen zou leren hoe ze beter hun grenzen 
konden bewaken, had ik je vierkant uitgelachen.  

Dus voor we verder ingaan op de tips, ’hoe doe je dat nou, je 
grenzen aangeven?’, neem ik je eerst graag een heel stuk mee 
terug in de tijd. Dit zijn verhalen die ik nog niet vaak eerder heb 
verteld, dus het voelt best spannend om dit hier met je te delen. 
  
En ‘bear with me here’, ik heb een prima jeugd gehad dus ik wil 
zeker niet zielig doen.  
Maar ik wil wel eerlijk zijn over waar bij mij het patroon vandaan 
kwam dat ik het zo moeilijk vond om mijn grenzen aan te 
geven.  

Ik hoop dat dat jou weer helpt om in te zien waar bij jou die 
patronen vandaan komen, want dan kun je ze makkelijker 
veranderen.



Op deze foto zie je me als onzekere puber. Ik weet het nog 
heel goed: ik zat op de middelbare school in de tweede 
klas, in de auto bij mijn vader. Ik weet niet precies meer 
waar we samen heengingen, maar hij vroeg aan me: “Hoe is 
het met je?”  

Dus antwoordde ik enthousiast dat het goed met me ging, 
maar ik vond wel dat ik me wel erg veel zorgen had 
gemaakt om mijn huiswerk. Misschien dat ik volgend jaar 
wat meer lol zou proberen te maken, want ging het leven 
daar niet om?  

“Als je dat maar uit je hoofd laat”, zei mijn vader. “Je moet 
je wel bedenken dat wij je opleiding betalen, dus het is 
zeker niet de bedoeling dat je gaat flierefluiten.”  
 
En die opmerking was natuurlijk goed bedoeld, hij wilde 
ervoor zorgen dat ik zou slagen in het leven. En hij wilde 
niet dat ik er met de pet naar zou gaan gooien. Maar wat 
een impact hadden die woorden. Ik kan ze nog steeds 
voelen.  
 
 



Het grappigste aan dit verhaal is: mijn vader herinnert zich 
dit hele voorval niet. Maar op mij heeft het echt een 
onuitwisbare indruk gemaakt. 

De boodschap die ik hieruit haalde: lui zijn is het ergste wat 
er is, je kunt niet gewoon maar een beetje genieten van het 
leven. Het is beter om jezelf over de kop te werken dan dat 
iemand van je denkt dat je niet genoeg doet.  

En ook: mijn eigen ideeën over wat mijn grenzen zijn, zijn 
niet te vertrouwen. Er moet gewerkt worden! Zo leerde ik 
dus af om naar mijzelf en mijn eigen behoeftes te 
luisteren.  

Herken je dit gevoel?



Lange tijd had ik ‘succes’ met deze ‘aanpakmentaliteit’. 
Tijdens mijn opleidingen zorgden discipline en hard werken 
ervoor dat ik als best geslaagde het VWO afrondde en cum 
laude afstudeerde in de psychologie. Ik dacht dat ik het 
allemaal wel begrepen had, ik moest gewoon goed mijn best 
doen en goed de instructies opvolgen en dan zou het 
allemaal wel lukken.  

BAM, en toen was daar de werkelijkheid van het werkende 
leven.  
Een management traineeship ging ik doen. Hier raakte ik 
mezelf echt kwijt en kreeg ik tegelijkertijd de kans om 
mezelf echt te leren kennen. 
 

Ineens ging het niet meer om hard leren voor een cijfer, 
ineens was het een stuk onduidelijker wanneer ik het nou 
goed deed. Ik had totaal niet geleerd om naar mezelf te 
luisteren, dus bleef ik continu bevestiging zoeken bij 
anderen.  
 

Ik was zó gestresst dat ik er op een gegeven moment zelfs 
misselijk van werd. Ook had ik continu keelontstekingen, 
maar ik blééf maar doorgaan. ‘Niet zeuren, gewoon 
doorzetten.’



Wat ik zo graag wilde, was dat iemand mij voor eens en 
voor altijd vertelde dat ik goed genoeg was. Maar zelfs al 
kreeg ik een compliment, dan was er de volgende dag wel 
weer iets nieuws waar ik me zorgen over maakte. 

Ik ging aan de slag met een coach, dat heeft me enorm 
geholpen om meer te kijken naar wat ik zélf eigenlijk wilde.  

Daarvóór stelde ik mezelf die vraag bijna nooit. Ja ‘het 
hoogst haalbare doen’ (bijvoorbeeld naar het gymnasium en 
naar de Universiteit) was mijn doel, maar was dat zo omdat 
ik het echt zelf wilde, of omdat ik dacht dat anderen dat 
beter zouden vinden?  

Jij weet het antwoord denk ik wel ;) 



Wees je bewust van je kritische rechter 

De boodschap die ik je met dit hele verhaal wil meegeven, is dat 
je heel veel van wat je in je vroege jeugd meekrijgt internaliseert. 
Dit wordt het kritische stemmetje in je hoofd. Voel eens bij jezelf 
of je dit herkent, dat dat stemmetje naar tegen je is. Hard voor je 
is.


Misschien denk je dat dit je eigen stem is. Maar dat is het niet! Je 
herkent deze stem aan de overdrijving, aan het altijd negatief zijn. 
Aan het zwart/wit denken en aan het feit dat ie alleen maar vanuit 
angst praat.


‘Als ik niet hard werk, word ik ontslagen’ of ‘als ik ‘nee’ zeg, 
vinden ze me vast lui of niet betrokken of onaardig.” Het helpt 
enorm om je wanneer je het moeilijk vindt om ergens je grens te 
trekken af te vragen of je kritische rechter misschien in het spel is. 
Maakt dat stemmetje de situatie misschien nodeloos groot en 
zwaar?


Is dit herkenbaar voor je? Wat zegt die stem tegen jou op het 
moment dat je je grenzen aan wilt gaan geven?


Als je denkt dat deze stem je helpt (dat heb ik ook heel lang 
gedacht), think again! Je kunt prima realistisch denken, goed & 
kritisch naar een situatie en naar jezelf kijken zonder dat je 
kritische rechter het overneemt. 

Ok, dus we willen niet teveel naar die kritische rechter luisteren, 
want die maakt je vooral het leven moeilijker. Maar waar moet je 
dan wel naar luisteren? 



Leer luisteren naar je innerlijke mentor 

We hebben allemaal een hele mooie tool tot onze 
beschikking, namelijk de stem van onze innerlijke mentor. 

Dit is je wijzere zelf, dat stemmetje dat compassie voor je 
heeft en dat je vertelt dat het allemaal wel goed komt. Dit 
is ook het stemmetje dat je vertelt wat je échte verlangens 
en dromen zijn. Daarom is het zo belangrijk om hier meer 
naar te gaan luisteren. Maar soms hoor je die stem een 
tijdje niet goed, omdat je veel te druk bent of te gestrest.  

Ja, ook jij hebt die innerlijke mentor. Ook als je haar nu 
nog (bijna) nooit hoort. Ze fluistert nu eenmaal wat zachter, 
terwijl je kritische rechter het heerlijk vindt om in je oor te 
tetteren. Er is dus rust voor nodig om deze innerlijke 
wijsheid aan te boren.  

De vraag is hoe je veel meer naar kunt gaan luisteren. Er 
zijn honderden manieren om dit te doen, van ingewikkeld tot 
heel simpel. Als je veel tijd hebt, kun je bijvoorbeeld een 
vision board maken.   

Maar als je weinig tijd hebt, kan even goed ademhalen naar 
je buik toe en gewoon luisteren wat er in je opkomt al 
werken. Doe dat nu even. Gewoon, diep ademhalen naar je 
buik toe. Eventueel je hand erop leggen. 

En ja, dan komt die kritische stem vaak eerst even om de 
hoek. “Lekker zweverig dit. Ik hoor helemaal niks, wat een 
onzin zeg!” 
 



Maak je geen zorgen, dat soort dingen heb ik ook allemaal 
gedacht! 
En alleen al het weten dat deze stem er is, hoe zacht ‘ie nu 
misschien ook fluistert, kan enorm helpen.  

Als dit je aanspreekt, ga dan steeds weer naar op zoek 
naar je innerlijke mentor, en ga doen wat die stem je 
ingeeft.  

Om een voorbeeld te geven: Ik heb zelf nog steeds vaak de 
neiging om van de ene taak naar de andere door te hollen. 
Mijn kritische rechter beweert luid & duidelijk dat ik nergens 
zal komen als ik een beetje ga zitten ‘lanterfanteren’. 

Maar ik voel al steeds beter dat ik heel vaak even een 
break nodig heb. Dat is wat mijn innerlijke mentor me 
ingeeft (vaak denk ik dan het woord ‘eigenlijk’. “Eigenlijk zou 
ik het liefste nu even uitrusten.”)  
Dus ga ik dan gewoon echt even ergens anders zitten met 
een kop thee, tot ik weer helemaal opgeladen ben om 
verder te gaan. 
  
Hoor jij die innerlijke mentor weleens? Wat zegt die stem 
tegen jou? 

    Tip: Als je het moeilijk vindt om de stem van je 
innerlijke mentor te horen, kan het helpen om te denken: 
wat zou ik in deze situatie aan een lieve vriendin adviseren? 
  
Dus bijvoorbeeld: je merkt dat je ergens je grenzen in wilt 
aangeven, maar je vindt het spannend of je vraagt je af of 
je dat wel kunt maken. Stel dat een vriendin met hetzelfde 
verhaal bij je zou komen, wat zou jij in zo’n geval tegen 
haar zeggen?  
 



Behoefte aan bevestiging van anderen: erken en 
laat los.  
Wat maakt nou dat het zo moeilijk is om je grenzen aan te 
geven? Vaak komt dit doordat we ons onwijs veel zorgen 
maken om wat anderen van ons zullen vinden. 

Ik neem je weer even mee terug naar zo’n 6 jaar geleden. 
Ik was net begonnen met werken en vond het, zoals ik 
eerder al schreef, een hele klus om te beginnen aan het 
werkende leven. Laat staan om dan ook nog een sociaal 
leven er op na te houden. 

Als iemand anders (een collega of vriendin bijvoorbeeld) met 
mij wilde afspreken, vond ik dat ik mijn agenda 100% 
flexibel moest aanpassen aan de ander. Dus zelfs als het 
voorgestelde tijdstip of de voorgestelde plaats niet lekker 
voor mij werkte, zei ik alsnog ‘ja’, omdat ik het idee had dat 
ik niet mocht klagen en niet te veeleisend mocht zijn. 
  
Het resultaat was dat ik helemaal leefde naar de 
verwachtingen van anderen, ik was altijd daar waar en 
wanneer de ander me daar wilde hebben. Dit voelde enorm 
verstikkend/benauwend, alsof ik geen regie had over mijn 
eigen leven.  

Tot ik doorkreeg dat ik me veel teveel liet leiden door mijn 
behoefte aan bevestiging van anderen. Ik ging er bijna 
letterlijk aan onderdoor, want mijn grootste doemscenario 
was dat anderen mij niet leuk of goed genoeg zouden 
vinden. (Hoor je de kritische rechter praten?)  
 

 



Ik besloot een experiment aan te gaan. In plaats van elk 
voorstel van een ander direct te accepteren, begon ik heel 
voorzichtig met zelf bepaalde momenten of plaatsen 
voorstellen. Zeker als het voorstel van de ander me niet 
goed uitkwam.  

In het begin was dit reuzespannend, want ‘wat zouden 
mensen wel niet van me denken?’. Zouden ze me afwijzen? 
Me inflexibel vinden, of een slechte vriendin of collega? 

Maar al gauw merkte ik dat vrijwel iedereen dit helemaal 
prima vond. En dat je bijvoorbeeld vaak niet eens een uitleg 
hoeft te geven waarom je op een bepaalde dag of tijd niet 
kunt, gewoon zeggen: “Dan kan ik helaas niet, kun je de 
dag erna?” is meer dan genoeg. Dit hele gedrag heb ik 
meer en meer uitgebouwd en nu bepaal ik 100% mijn eigen 
tijdsindeling.  

En dat is ook voor jou weggelegd! 
 

 



Dus, wanneer je merkt dat je bang bent om je grenzen aan 
te geven, sta hier dan even bij stil. Erken dit gevoel, probeer 
het niet weg te stoppen. En kijk vervolgens of je het los 
kunt laten, of je tegen jezelf kunt zeggen: ‘Ik vind het 
kennelijk heel belangrijk wat die ander van mij vindt, maar 
het is vooral belangrijk wat ik hier zelf van vind.’  

Ik weet dat dit niet voor iedereen meteen heel makkelijk is 
en dit heeft mij zelf ook een flinke tijd gekost. En daarom 
heb ik een praktisch stappenplannetje voor je opgesteld. Met 
de 5 stappen die je kunt doorlopen wanneer je in de 
situatie komt dat mensen iets van je vragen en je weet dat 
je geneigd bent om veel te veel ‘ja’ te zeggen. Om te weinig 
je eigen grenzen te respecteren. 

Denk weer aan zo’n situatie waarin je leidinggevende, je 
collega, of iemand in je privéleven aan je vraagt om iets te 
doen. En loop dan één voor één deze vijf stappen door: 
 

 



   Koop tijd voor je een antwoord geeft.
Reageer niet direct, maar vraag ‘mag ik daar morgen 
(of desnoods over een halfuur) bij je op terugkomen?’ 
Neem die tijd om echt even te voelen wat je kunt en 
wilt doen. Dit zorgt ervoor dat je niet overrompeld 
wordt door al die dingen die er op je af komen. 
  

   Bedenk: Ja zeggen tegen dit, betekent 
nee zeggen tegen iets anders. Vaak ben je je 
hier helemaal niet bewust van, lijkt je agenda ‘vanzelf’ 
vol te stromen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, 
het gebeurt omdat jij het laat gebeuren. Omdat jij ‘ja’ 
zegt tegen allerlei dingen. 

Dus de eerstvolgende keer dat iemand tijd van jou 
vraagt, bijvoorbeeld om gezellig bij te kletsen of omdat 
je iets moet doen, tel dan even tot 10 en je hoofd en 
bedenk goed, nee VOEL ook echt even: ‘ is dit iets 
waar ik echt volmondig JA tegen wil zeggen?’  

En denk dan niet alleen aan dit ene ding, maar denk 
ook aan al die andere dingen. Je prioriteitenlijstje. KUN 
je hier wel ‘ja’ tegen zeggen? Of komen dan jouw 
belangrijkere doelen in het gedrang? 
 

 
    Als je dit goed voor jezelf duidelijk hebt: Geef heel 
helder aan wat er niet kan. Bijvoorbeeld: deze week 
zit al helemaal vol, dus dat gaat helaas niet lukken. Of 
deze maand, of de komende drie maanden. Whatever, het 
is jouw leven. Jij bepaalt!



   Indien van toepassing: Geef ook aan wat je wél 
kunt doen. 
Niemand vindt het leuk om ‘nee’ te horen, en daarom 
is het ook zo lastig om ‘nee’ te zeggen. Je hebt 
misschien toch het gevoel dat je mensen teleurstelt of 
tekort doet. Wat ik vaak doe, is heel helder zijn over 
wat er niet gaat, maar vervolgens meteen met een 
voorstel komen voor wat er wel kan. Dus bijvoorbeeld: 
deze week gaat niet lukken, maar volgende week heb ik 
wel tijd. Of: ‘Een koffie-afspraak zit er even niet in, 
maar ik wil best een halfuurtje met je bellen.’  

N.B.: Gewoon ‘nee’ zeggen mag ook, je hoéft niet altijd 
iets te doen voor de ander. “Dat gaat me helaas niet 
lukken”, is ook een volledig antwoord. Gebruik deze tip 
alleen wanneer je een alternatief wilt & kunt bieden 
aan de ander. Want anders zit je agenda alsnog vol 
met allerlei dingen waar je geen ‘nee’ tegen durfde te 
zeggen, maar waar je alsnog niet blij van wordt.  

   Beloof nooit meer dan 50% van wat je 
denkt aan te kunnen. 
Wij mensen zijn enorme zelfoverschatters als het 
aankomt op onze planning. Denk jij ook regelmatig van 
tevoren dat iets minder tijd gaat kosten dan het 
daadwerkelijk kost? Precies hierom is het slim om altijd 
een flinke buffer in je agenda in te bouwen voor 
uitloop.  

En, ook mega belangrijk: plan ook tijd in voor 
uitrusten/bijkomen/niksen. Dus ruimte tussen afspraken 
in je werkdag, maar ook ruimte in de avonden en in 
het weekend waarin je gewoon helemaal niks hoeft. Dit 
is echt cruciaal om meer balans te vinden! 
 

 

 



Mijn eigen stelregel is bijvoorbeeld dat ik altijd maximaal 
twee avonden doordeweeks een afspraak wil hebben, 
liefst nog minder. En maximaal 1 ding op een avond. En 
in het weekend heb ik vrijwel altijd 1 hele dag waarop ik 
geen plannen heb, zodat ik heerlijk kan rondlummelen in 
huis. Of toch last minute met vrienden afspreken als ik 
daar zin in heb, maar dat doe ik dus alleen als ik daar 
de energie voor heb.  

Ik ben heel benieuwd wat je van deze stappen vindt! 
 

 

 



Mindshift: Je grenzen aangeven betekent 
verantwoordelijkheid nemen 
Jouw kritische rechter vertelt je misschien dat het 
verantwoordelijk van je is om ja te zeggen. Om maar door 
te gaan. Door altijd klaar te staan voor iedereen, behalve 
voor jezelf. 
  
Maar het tegendeel is waar. Het is niet voor niets zo’n 
cliché dat men in het vliegtuig ook zegt ‘put on your own 
oxygen mask first.” Pas als jij echt goed voor jezelf zorgt, 
kun je 100% aan anderen geven. De beste versie van 
jezelf.  
Dit merkte ik heel duidelijk in mijn werk in loondienst als 
adviseur. Ik deed door de jaren heen eigenlijk steeds 
minder. Alleen de dingen die echt een verschil maakten. Ik 
vulde ook steeds minder voor anderen in wat ik allemaal 
moest doen en maakte hele heldere afspraken over wat er 
wel en niet kon. 
En de waardering nam alleen maar toe! Want op die 
momenten dat ik er wel was, was ik opgeladen en vrolijk. En 
niet alleen maar onder druk en gestrest.   

Kun je je voorstellen wat het zou doet met de kwaliteit van 
je werk als je je 100% zou focussen op de belangrijkste 
dingen? 

Mensen voelen het aan je wanneer je niet helemaal lekker in 
je vel zit en het is nou eenmaal prettiger om met iemand te 
werken die letterlijk en figuurlijk ruimte in haar hoofd heeft.  

De woorden die ik zeven jaar geleden zo hard nodig had en 
die ik nu heel graag aan jou meegeef:  

“Je bent helemaal ok zoals je nu bent. Je hoeft niks te 
verbeteren, je hoeft niet zo hard te werken, zo hard je best 
te doen. Je hoeft niet zo bang te zijn. Jij bent goed 
genoeg, precies zoals je op dit moment bent. Je mag 
genieten, je mag ontspannen, je mag gewoon jezelf zijn.” 
 



Heb je het gevoel dat je nu je droomleven leidt? 
Ik wil dit eBook afsluiten met de volgende vragen:  
Heb je het gevoel dat je nu helemaal happy bent met het 
leven dat je leidt?  

Ben je gelukkig?  
Heb je voldoende tijd voor die dingen die er echt toe doen 
voor jou? Voor de mensen om je heen? Voor jezelf?  
Heb je het gevoel dat je jezelf ook helemaal kunt zijn, en 
kunt uiten wie je bent? 

Het voelt misschien als een groot en abstract en moeilijk 
iets, je droomleven gaan leven.  

Maar het zit hem nou juist in die kleine dingen die voor jou 
het allerbelangrijkst zijn. Voor mij is mijn droomleven dat ik 
dit verhaal met jou mag delen, dat ik mensen mag 
inspireren en helpen met de dingen die ik zelf geleerd heb.  

Maar ook dat ik de vrijheid heb om mijn tijd zelf zo in te 
delen als ik wil. Dat ik op een doordeweekse dag overdag 
spontaan kan besluiten om naar een museum te gaan. En 
dat ik niet gebonden ben aan twee drukke dagen waarop 
iedereen vrij is.  

Dat ik tijd heb voor mijn vriend en mijn familie en al mijn 
vrienden, om gewoon slap te ouwehoeren en spelletjes te 
spelen. En dat ik voor al die dingen ook de rust in mijn 
hoofd heb om ervan te kunnen genieten.   

Dat had ik zes jaar geleden niet en nu absoluut wel. Mijn 
droomleven is dat ik heerlijk veel tijd tot mijn beschikking 
heb om een beetje aan te lummelen in mijn badjas. En de 
tijd om mezelf verder te ontwikkelen door het luisteren van 
interessante podcasts, kijken van video’s, volgen van 
opleidingen, enzovoorts. En die tijd heb ik kunnen creëren 
door mijn grenzen heel goed te bewaken. 

 



Doe even je ogen dicht en luister naar dat gevoel in je 
buik.  

Wat zou het voor je doen als je consequent je grenzen aan 
zou geven? 
  
Als je ruimte had in je agenda en in je hoofd?  

Wat zou er dan allemaal mogelijk zijn? Wat zou dit teweeg 
brengen in jouw leven?  

Het mooie is: ik weet nu al dat er zoveel meer mogelijk is 
voor jou dan je nu zelf doorhebt. Dat je zoveel meer rust 
en geluk kunt ervaren.  

Ook als je dat nu zelf nog niet ziet, omdat je maar 
doorgaat in de waan van de dag. Op het moment dat je 
daar even uit stapt, wat vaker stil gaat staan, dan gaan er 
echt magische dingen gebeuren in jouw leven. Daar ben ik 
van overtuigd. Omdat ik het zelf zo heb meegemaakt, omdat 
ik het bij al mijn cliënten zie gebeuren. En dat gun ik ook 
jou van harte! 

Heel veel liefs,  
Evelien 
 


