
 

Gebruik je antwoorden uit de vorige lessen.
 
Wat zijn voor jou 'rode vlaggetjes' dat je weer in de
statische/perfectionistische mindset zit?
 
- Wat voor emoties voel je dan?
- Wat merk je dan in je lichaam?
- Wat voor dingen denk je dan?
- Wat zeg je op zo'n moment?
- Wat doe je op zo'n moment?
 

LES 2.4 VERANDER JE MINDSET 

GOED GENOEG.

Stap 1



 

Maak een plan. Wat wil je voortaan doen wanneer je zo'n
rood vlaggetje bij jezelf herkent?
 
Denk bv. aan:
- Even stoppen met wat ik aan het doen ben
 
- Mezelf afvragen: 'Wat zou ik nu tegen mezelf zeggen
wanneer ik in een groeimindset zat?' (Gebruik hiervoor de
handige zinnetjes op de volgende pagina)
 
- Mezelf afvragen: 'Wat zou ik nu doen als ik in een
groeimindset zat?' (Zie ter inspiratie de volgende pagina)
 

LES 2.4 VERANDER JE MINDSET 

GOED GENOEG.

Stap 2



Statische mindset: 'Ik kan dit gewoon niet'
Groeimindset: 'Ik kan dit NOG niet, ik ben dit aan het leren'
 
Statische mindset: 'Ik vind dit echt heel moeilijk'
Groeimindset: 'Ik ben aan het LEREN, wat heb ik hierbij
nodig?'
 
 
 
 

GOED GENOEG.

HANDIGE ZINNETJES VOOR DE GROEIMINDSET

WAT DOE JE VANUIT DE GROEIMINDSET?

Statische mindset: Vinden dat je het alleen moet
kunnen.
Groeimindset: Hulp vragen.
 
Statische mindset: Uren doorploeteren terwijl je geen
energie meer hebt of juist opgeven.
Groeimindset: Het later nog eens op een andere manier
proberen (bijvoorbeeld met input van iemand anders).
 
Statische mindset: Je schamen dat dingen niet gaan
zoals je wilt.
Groeimindset: Steun zoeken bij iemand die je
vertrouwt.



 

Blijf lief voor jezelf! Sta jezelf toe om te leren, je hoeft het niet in
één keer 'goed' te doen.
 
- Hoe kun je het ontwikkelen van een groeimindset zien als een
experiment? (I.p.v. als iets wat je 'goed' of 'fout' kunt doen?
 
- Hoe wil je reageren als je toch in de statische mindset
terechtkomt?  (Hint: zelfcompassie! ;-) )
 
- Hoe zou je reageren als een vriendin je vertelde dat ze haar
mindset probeerde te veranderen, maar het lukte niet direct?*
 
* Probeer ook zo naar jezelf te reageren.
 

LES 2.4 VERANDER JE MINDSET 

GOED GENOEG.

Stap 3



ELKE KEER DAT JE
DE STATISCHE
MINDSET HERKENT,
BEN JE FUCKING
GOED BEZIG!
 

GOED GENOEG.

Ik beloof je dat je nog 100.000 keer 
in de statische mindset terechtkomt.

Dat is normaal en helemaal de
bedoeling!



 

GOED GENOEG.

OP DE VOLGENDE PAGINA'S VIND JE DE
PRINTVRIENDELIJKE VERSIE VAN DIT WERKBOEK. 

LES 2.4 VERANDER JE MINDSET 



Les 2.4 Verander je mindset

Stap 1
 
Gebruik je antwoorden uit de vorige lessen.
 
Wat zijn voor jou 'rode vlaggetjes' dat je weer in de
statische/perfectionistische mindset zit?
 
- Wat voor emoties voel je dan?
 
 
 
- Wat merk je dan in je lichaam?
 
 
 
- Wat voor dingen denk je dan?
 
 
 
- Wat zeg je op zo'n moment?
 
 
 
- Wat doe je op zo'n moment?

GOED GENOEG.



Les 2.4 Verander je mindset

Stap 2
 
Maak een plan. Wat wil je voortaan doen wanneer je zo'n
rood vlaggetje bij jezelf herkent?
 
Denk bv. aan:
- Even stoppen met wat ik aan het doen ben
 
- Mezelf afvragen: 'Wat zou ik nu tegen mezelf zeggen
wanneer ik in een groeimindset zat?' (Gebruik hiervoor de
handige zinnetjes op de volgende pagina)
 
- Mezelf afvragen: 'Wat zou ik nu doen als ik in een
groeimindset zat?' (Zie ter inspiratie de volgende pagina)
 
Mijn plan: 

GOED GENOEG.



Statische mindset: 'Ik kan dit gewoon niet'
Groeimindset: 'Ik kan dit NOG niet, ik ben dit aan het
leren'
 
Statische mindset: 'Ik vind dit echt heel moeilijk'
Groeimindset: 'Ik ben aan het LEREN, wat heb ik hierbij
nodig?'
 
 
 
 
 
Statische mindset: Vinden dat je het alleen moet
kunnen.
Groeimindset: Hulp vragen.
 
Statische mindset: Uren doorploeteren terwijl je geen
energie meer hebt of juist opgeven.
Groeimindset: Het later nog eens op een andere manier
proberen (bijvoorbeeld met input van iemand anders).
 
Statische mindset: Je schamen dat dingen niet gaan
zoals je wilt.
Groeimindset: Steun zoeken bij iemand die je
vertrouwt.

GOED GENOEG.

HANDIGE ZINNETJES VOOR DE GROEIMINDSET

WAT DOE JE VANUIT DE GROEIMINDSET?



Les 2.4 Verander je mindset

Stap 3
 
Blijf lief voor jezelf! Sta jezelf toe om te leren, je hoeft het
niet in één keer 'goed' te doen.
 
- Hoe kun je het ontwikkelen van een groeimindset zien als
een experiment? (I.p.v. als iets wat je 'goed' of 'fout' kunt
doen?
 
 
 
 
- Hoe wil je reageren als je toch in de statische mindset
terechtkomt?  (Hint: zelfcompassie! ;-) )
 
 
 
 
- Hoe zou je reageren als een vriendin je vertelde dat ze
haar mindset probeerde te veranderen, maar het lukte niet
direct?*
 
 
 
 
* Probeer ook zo naar jezelf te reageren.

GOED GENOEG.



ELKE KEER DAT JE
DE STATISCHE
MINDSET
HERKENT, BEN JE
FUCKING GOED
BEZIG!

GOED GENOEG.

Ik beloof je dat je nog 100.000 keer 
in de statische mindset terechtkomt.

Dat is normaal en helemaal de
bedoeling!


