
 

Neem een situatie in gedachten waarin je veel last hebt van
je perfectionisme.
 
- Wat voor situatie is dit?
 
 
 
- Hoe merk je dat je perfectionisme hier opspeelt?
 
 
 
Neem deze situatie als uitgangspunt voor het checken van
de 5 factoren in de volgende stappen.

LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 

GOED GENOEG.

Voorbereiding



1) Uitdagingen
Statische mindset: uitdagingen uit de weg gaan, of juist jezelf
dwingen de uitdaging aan te gaan. 'Ik wil & mag niet falen' 
Groeimindset: uitdagingen aangaan. 'Hier kan ik van leren'
 
2) Obstakels & hindernissen
Statische mindset: opgeven óf juist krampachtig
doorgaan. 'Ik kan dit toch niet' of 'Dit moet me koste wat het kost
lukken'
Groeimindset: creatief worden, ontspannen blijven proberen.
"Hoe zou ik dit anders aan kunnen pakken?'
 
3) Inspanning
Statische mindset: 'Als het moeilijk is, kan ik het dus niet.'
Groeimindset: 'Als het moeilijk is, ben ik aan het leren.'
 
4) Succes van anderen
Statische mindset: 'Zij kan het wel, zij is anders dan ik ben'
Groeimindset: 'Zij heeft een weg gevonden, wat inspirerend!
Dan kan ik het ook.'
 
5) Feedback krijgen & fouten maken
Statische mindset: 'Dit voelt pijnlijk & persoonlijk, ik heb
gefaald'
Groeimindset: 'Wat kan ik hiervan leren?'
 

GOED GENOEG.

DE 5 FACTOREN VAN EEN GROEIMINDSET



 

- Ga jij uitdagingen weleens uit de weg? Zo ja, waarom?
 
- Dwing jij jezelf weleens een uitdaging aan te gaan? Zo ja:
wanneer?
 
- Hoe zou het zijn als je uitdagingen aan mocht gaan zonder
het in één keer 100% perfect te hoeven doen?
 
- Hoe zou het voelen als je jezelf toestond van elke
uitdaging te mogen leren?

LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 

GOED GENOEG.

1) Uitdagingen



 

- Wanneer iets niet zo gaat als jij zou willen, hoe ga je daar
dan mee om?
 
- Denk je dan weleens: 'Ik kan dit toch niet, laat maar zitten?'
Zo ja: wanneer?
 
- Push jij jezelf weleens (op een onvriendelijke manier) om
obstakels te overkomen? Zo ja: geef een voorbeeld.
 
- Hoe zou het zijn om open & nieuwsgierig te kunnen kijken
naar dingen die niet gaan zoals je wilt (i.p.v. boos te worden
op jezelf)?

LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 

GOED GENOEG.

2) Obstakels & hindernissen



 

- Wat is jouw reactie wanneer je iets moeilijk vindt en
wanneer het inspanning kost?
 
- Ga jij inspanning uit de weg? Of eis je juist extreem veel
inspanning van jezelf?
 
- Heb je weleens het idee dat je iets niet kan, omdat het je
veel moeite/inspanning kost?
 
- Hoe zou het zijn om te geloven dat het heel normaal is dat
nieuwe dingen inspanning kosten? En dat dit betekent dat
je aan het leren bent (i.p.v. dat je het niet kunt)?

LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 

GOED GENOEG.

3) Inspanning



 

- Hoe voel jij je wanneer je iemand anders iets ziet bereiken
wat jij ook graag zou willen?
 
 
- Denk je weleens: 'Ja maar zij is anders dan ik, want...'? Zo
ja: wanneer?
 
 
- Hoe zou het zijn om het succes van een ander te zien als
inspirerend voorbeeld (i.p.v. als iets wat jij toch nooit zult
bereiken)?

LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 

GOED GENOEG.

4) Succes van anderen



 

- Hoe voel jij je wanneer je (negatieve) feedback krijgt of een
fout maakt?
 
 
- Hoeveel tijd ben jij kwijt aan het voorkomen van het maken
van fouten?
 
 
- Hoe zou het zijn als je feedback & fouten zou zien als iets
waar je van kunt leren (i.p.v. als een teken van falen)?

LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 

GOED GENOEG.

5) Feedback & fouten 



FOUTEN MAKEN
HOORT ERBIJ.
 
VANUIT
ONTSPANNING
KUN JE ZE
MAKKELIJKER
OPLOSSEN.

GOED GENOEG.



 

GOED GENOEG.
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LES 2.3 HERKEN JE PERFECTIONISME 



Les 2.3 Herken je perfectionisme

Voorbereiding
 
Neem een situatie in gedachten waarin je veel last hebt van
je perfectionisme.
 
- Wat voor situatie is dit?
 
 
 
 
 
- Hoe merk je dat je perfectionisme hier opspeelt?
 
 
 
 
 
Neem deze situatie als uitgangspunt voor het checken van
de 5 factoren in de volgende stappen.

GOED GENOEG.



1) Uitdagingen
Statische mindset: uitdagingen uit de weg gaan, of juist
jezelf dwingen de uitdaging aan te gaan. 'Ik wil & mag
niet falen'
Groeimindset: uitdagingen aangaan. 'Hier kan ik van
leren'
 
2) Obstakels & hindernissen
Statische mindset: opgeven óf juist krampachtig
doorgaan. 'Ik kan dit toch niet' of 'Dit moet me koste
wat het kost lukken'
Groeimindset: creatief worden, ontspannen blijven
proberen. 'Hoe zou ik dit anders aan kunnen pakken?'
 
3) Inspanning
Statische mindset: 'Als het moeilijk is, kan ik het dus
niet.'
Groeimindset: 'Als het moeilijk is, ben ik aan het leren.'
 
4) Succes van anderen
Statische mindset: 'Zij kan het wel, zij is anders dan ik
ben'
Groeimindset: 'Zij heeft een weg gevonden, wat
inspirerend! Dan kan ik het ook.'
 
5) Feedback krijgen & fouten maken
Statische mindset: 'Dit voelt pijnlijk & persoonlijk, ik heb
gefaald'
Groeimindset: 'Wat kan ik hiervan leren?'

GOED GENOEG.

DE 5 FACTOREN VAN EEN GROEIMINDSET



Les 2.3 Herken je perfectionisme

1) Uitdagingen
 
- Ga jij uitdagingen weleens uit de weg? Zo ja, waarom?
 
 
 
 
- Dwing jij jezelf weleens een uitdaging aan te gaan? Zo ja:
wanneer?
 
 
 
 
- Hoe zou het zijn als je uitdagingen aan mocht gaan
zonder het in één keer 100% perfect te hoeven doen?
 
 
 
 
- Hoe zou het voelen als je jezelf toestond van elke
uitdaging te mogen leren?

GOED GENOEG.



Les 2.3 Herken je perfectionisme

2) Obstakels & hindernissen 
 
- Wanneer iets niet zo gaat als jij zou willen, hoe ga je daar
dan mee om?
 
 
 
 
- Denk je dan weleens: 'Ik kan dit toch niet, laat maar
zitten?' Zo ja: wanneer?
 
 
 
 
- Push jij jezelf weleens (op een onvriendelijke manier) om
obstakels te overkomen? Zo ja: geef een voorbeeld.
 
 
 
 
- Hoe zou het zijn om open & nieuwsgierig te kunnen kijken
naar dingen die niet gaan zoals je wilt (i.p.v. boos te
worden op jezelf)?

GOED GENOEG.



Les 2.3 Herken je perfectionisme

3) Inspanning
 
- Wat is jouw reactie wanneer je iets moeilijk vindt en
wanneer het inspanning kost?
 
 
 
 
- Ga jij inspanning uit de weg? Of eis je juist extreem veel
inspanning van jezelf?
 
 
 
 
- Heb je weleens het idee dat je iets niet kan, omdat het je
veel moeite/inspanning kost?
 
 
 
 
- Hoe zou het zijn om te geloven dat het heel normaal is dat
nieuwe dingen inspanning kosten? En dat dit betekent dat
je aan het leren bent (i.p.v. dat je het niet kunt)?

GOED GENOEG.



Les 2.3 Herken je perfectionisme

4) Succes van anderen
 
- Hoe voel jij je wanneer je iemand anders iets ziet bereiken
wat jij ook graag zou willen?
 
 
 
 
 
- Denk je weleens: 'Ja maar zij is anders dan ik, want...'? Zo
ja: wanneer?
 
 
 
 
 
- Hoe zou het zijn om het succes van een ander te zien als
inspirerend voorbeeld (i.p.v. als iets wat jij toch nooit zult
bereiken)?

GOED GENOEG.



Les 2.3 Herken je perfectionisme

5) Feedback & fouten
 
- Hoe voel jij je wanneer je (negatieve) feedback krijgt of
een fout maakt?
 
 
 
 
 
- Hoeveel tijd ben jij kwijt aan het voorkomen van het
maken van fouten?
 
 
 
 
 
- Hoe zou het zijn als je feedback & fouten zou zien als iets
waar je van kunt leren (i.p.v. als een teken van falen)?

GOED GENOEG.



FOUTEN MAKEN
HOORT ERBIJ.
 
VANUIT
ONTSPANNING
KUN JE ZE
MAKKELIJKER
OPLOSSEN.

GOED GENOEG.


