
GOED GENOEG.

Vaak vinden we het maken van een keuze lastig om een van
de volgende redenen:
 

1) We geloven dat er een Perfecte Keuze bestaat en wel 
zijn bang dat we een foute keuze maken

2) We maken ons zorgen om wat anderen van deze 
keuze zullen vinden

 
Ik heb geruststellend nieuws: perfecte keuzes bestaan
niet! Heel vaak is er meer dan 1 keuze die prima voor je kan
werken. 
 
En nog beter nieuws: foute keuzes bestaan ook niet!
Natuurlijk kan het zo zijn dat je een keuze maakt en later
denkt: “Oh, ik had misschien toch beter iets anders kunnen
doen”.
 
Maar dat geeft helemaal niks. Dat is alleen maar mooie
informatie waar je weer mee verder kunt! 
 
Dus je hoeft niet zo bang te zijn voor keuzes, keuzes zijn te
gek!
 
Voel je dat dit de ultieme groeimindset is? Van elke keuze
leer je.

KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



GOED GENOEG.

Als jij iemand bent die eindeloos twijfelt en daar heel
veel tijd mee kwijt bent, probeer dan eens het
volgende. 
 
 
Wanneer je een kleine knoop door moet hakken,
bijvoorbeeld: ‘Welk gerecht van de kaart zal ik
bestellen?’, streef er dan naar om, na het checken
van alle opties, binnen 30 seconden een keuze te
maken.
 
 
Vervolgens houd je je aan die keuze. Als je achteraf
merkt dat je keuze niet helemaal optimaal is, word je
niet boos op jezelf. Geen drama! 
 
 
In plaats daarvan zeg je bv tegen jezelf: ‘Ok, goed om
te weten, volgende keer bestel ik toch de pizza
mozzarella want die vind ik lekkerder dan de lasagne’.

OMGAAN MET KLEINE KEUZES - DE 30-SECONDEN REGEL



 

- Neem een situatie in gedachten waarin je een keuze moet maken
die je moeilijk vindt. Welke situatie is dat? (Kan heel klein zijn, bv
'Wel of niet naar de verjaardag van mijn kennis gaan')
 
 
 
 
- Waarom vind je het moeilijk hier een keuze in te maken? Waar ben
je bang voor?

GOED GENOEG.

Vragen:

LES 4.2  KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



GOED GENOEG.

Dit is een oefening om de wat grotere keuzes in het leven te maken. Denk aan ‘Zeg ik
deze afspraak af of niet?’ en ‘Zal ik mijn baan opzeggen?
 

Stap 1)  Zoek een stil plekje op en sluit je ogen
 

Stap 2)  Adem een paar keer diep in en uit en zorg dat je lekker comfortabel zit
 

Stap 3)  Stel jezelf nu de vraag: 
- Wat heb ik nu echt nodig?
- Wat zou ik het liefste willen?
- Wat zou ik nu doen als niemand beïnvloed werd door mijn keuze? 
- En als niemand een mening had over mijn keuze?

 
Stap 4) Kreeg je een helder antwoord? Je weet nu wat welke keuze beste bij jou
past. Ga ervoor! Het kan ook goed zijn dat het nog niet zo duidelijk is. Ga dan voor
hetgene wat op dit moment het beste voelt, of doe de oefening wat vaker in de
toekomst zodat het helderder voor je wordt.

 
Stap 5) Misschien komen er nu allerlei angstige gedachten in je op. Over wat er
allemaal mis kan gaan als je ‘zomaar’ deze keuze maakt. 

 
Check goed of dit reële angsten zijn.

- Zo ja: maak een plan hoe je dit risico kunt verkleinen). 
- Zo nee: grote kans dat je kritische rechter hier actief is. Ga aan de slag
met de 
   oefeningen uit module 3.

 
Stel dat je je bijvoorbeeld afvraagt of je je baan op moet zeggen, omdat je er niet
gelukkig van wordt. Nadat je naar binnen bent gekeerd, kom je tot de conclusie
dat je dat inderdaad wilt doen. De angst ‘Ja maar wat als ik mezelf niet kan
onderhouden zonder inkomsten?’ is natuurlijk hartstikke terecht. Maar dit
betekent niet dat je de keuze dus niet moet maken. Het betekent alleen dat je
een plan zult moeten maken om dit risico zo klein mogelijk te houden.
Bijvoorbeeld door te zorgen dat je genoeg spaargeld hebt om een paar maanden
te kunnen leven, voor je je baan opzegt.

KEER NAAR BINNEN



 

Doe de oefening op de vorige pagina (keer naar binnen) en
schrijf op:
 
- Wat voelde je toen je je afvroeg wat je het liefste wilde?
 
 
 
- En wat merkte je op toen je jezelf vroeg wat je zou doen
als niemand anders beïnvloed zou worden door jouw
keuze?

GOED GENOEG.

Vragen:

LES 4.2  KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



 

- Zit je nu met bepaalde angsten of zorgen over deze
keuze? Zo ja: welke?
 
 
 
- Zitten hier reële zorgen of risico’s bij? Zo ja: welke?
 
 
 
 
- Wat kun je doen om deze risico’s te verkleinen?

GOED GENOEG.

LES 4.2  KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



 

- Wat ga je doen om jezelf te steunen bij deze keuze? (Denk
bv aan een oefening uit Module 3)

GOED GENOEG.

LES 4.2  KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



GOED GENOEG.

Niemand vindt kritiek
krijgen leuk. Er is niks
mis met je als kritiek je

raakt!
GOED GENOEG.GOED GENOEG.

FOUTE KEUZES
BESTAAN NIET. 
VAN ELKE
KEUZE LEER
JE.



 

GOED GENOEG.

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

LES 4.2 KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



Vaak vinden we het maken van een keuze lastig om
een van de volgende redenen:
 
1) We geloven dat er een Perfecte Keuze bestaat en
we zijn bang dat we een foute keuze maken
 
2) We maken ons zorgen om wat anderen van deze
keuze zullen vinden
 
Ik heb geruststellend nieuws: perfecte keuzes
bestaan niet! Heel vaak is er meer dan 1 keuze die
prima voor je kan werken. 
 
En nog beter nieuws: foute keuzes bestaan ook niet!
Natuurlijk kan het zo zijn dat je een keuze maakt en
later denkt: “Oh, ik had misschien toch beter iets
anders kunnen doen”.
 
Maar dat geeft helemaal niks. Dat is alleen maar
mooie informatie waar je weer mee verder kunt! 
 
Dus je hoeft niet zo bang te zijn voor keuzes, keuzes
zijn te gek!
 
Voel je dat dit de ultieme groeimindset is? Van elke
keuze leer je.

GOED GENOEG.

KEUZES MAKEN VOOR PERFECTIONISTEN



Als jij iemand bent die eindeloos twijfelt en
daar heel veel tijd mee kwijt bent, probeer
dan eens het volgende.
 
Wanneer je een kleine knoop door moet
hakken, bijvoorbeeld: ‘Welk gerecht van de
kaart zal ik bestellen?’, streef er dan naar
om, na het checken van alle opties, binnen
30 seconden een keuze te maken.
 
Vervolgens houd je je aan die keuze. Als je
achteraf merkt dat je keuze niet helemaal
optimaal is, word je niet boos op jezelf.
Geen drama! 
 
In plaats daarvan zeg je bv tegen jezelf: ‘Ok,
goed om te weten, volgende keer bestel ik
toch de pizza mozzarella want die vind ik
lekkerder dan de lasagne’.

GOED GENOEG.

OMGAAN MET KLEINE KEUZES - 
DE 30-SECONDEN REGEL



Les 4.2 Keuzes maken voor perfectionisten

Jouw keuze 
 
- Neem een situatie in gedachten waarin je een keuze moet
maken die je moeilijk vindt. Welke situatie is dat? (Kan heel
klein zijn, bv 'Wel of niet naar de verjaardag van mijn kennis
gaan')
 
 
 
 
 
 
 
- Waarom vind je het moeilijk hier een keuze in te maken?
Waar ben je bang voor?
 
 
 
 
 
 

GOED GENOEG.



Dit is een oefening om de wat grotere keuzes in het leven te maken.
Denk aan ‘Zeg ik deze afspraak af of niet?’ en ‘Zal ik mijn baan
opzeggen?’
 

Stap 1) Zoek een stil plekje op en sluit je ogen
 

Stap 2) Adem een paar keer diep in en uit en zorg dat je lekker
comfortabel zit

 
Stap 3) Stel jezelf nu de vraag: 

- Wat heb ik nu echt nodig?
- Wat zou ik het liefste willen?
- Wat zou ik nu doen als niemand beïnvloed werd door mijn keuze? 
- En als niemand een mening had over mijn keuze?

 
Stap 4) Kreeg je een helder antwoord? Je weet nu wat welke keuze
beste bij jou past. Ga ervoor! Het kan ook goed zijn dat het nog niet zo
duidelijk is. Ga dan voor hetgene wat op dit moment het beste voelt,
of doe de oefening wat vaker in de toekomst zodat het helderder voor
je wordt.

 
Stap 5) Misschien komen er nu allerlei angstige gedachten in je op.
Over wat er allemaal mis kan gaan als je ‘zomaar’ deze keuze maakt. 

 
Check goed of dit reële angsten zijn.Zo ja: maak een plan hoe je dit
risico kunt verkleinen). Zo nee: grote kans dat je kritische rechter hier
actief is. Ga aan de slag met de oefeningen uit module 3.

 
Stel dat je je bijvoorbeeld afvraagt of je je baan op moet zeggen,
omdat je er niet gelukkig van wordt. Nadat je naar binnen bent
gekeerd, kom je tot de conclusie dat je dat inderdaad wilt doen. De
angst ‘Ja maar wat als ik mezelf niet kan onderhouden zonder
inkomsten?’ is natuurlijk hartstikke terecht. Maar dit betekent niet dat
je de keuze dus niet moet maken. Het betekent alleen dat je een plan
zult moeten maken om dit risico zo klein mogelijk te houden.
Bijvoorbeeld door te zorgen dat je genoeg spaargeld hebt om een
paar maanden te kunnen leven, voor je je baan opzegt.

GOED GENOEG.

KEER NAAR BINNEN



Les 4.2 Keuzes maken voor perfectionisten

Jouw keuze
 
Doe de oefening op de vorige pagina (keer naar binnen)
en schrijf op:
 
- Wat voelde je toen je je afvroeg wat je het liefste
wilde?
 
 
 
 
 
 
- En wat merkte je op toen je jezelf vroeg wat je zou
doen als niemand anders beïnvloed zou worden door
jouw keuze?

GOED GENOEG.



Les 4.2 Keuzes maken voor perfectionisten

- Zit je nu met bepaalde angsten of zorgen over keuzes?
Zo ja: Welke?
 
 
 
 
 
 
- Zitten hier reële zorgen of risico's bij? Zo ja: Welke?
 
 
 
 
 
 
 
-Wat kun je doen om deze risico's te verkleinen?

GOED GENOEG.



Les 4.2 Keuzes maken voor perfectionisten

- Wat ga je doen om jezelf te steunen bij deze keuze?
(Denk bv aan een oefening uit Module 3)

GOED GENOEG.



GOED GENOEG.GOED GENOEG.

"FOUTE KEUZES
BESTAAN NIET.
VAN ELKE
KEUZE LEER
JE."


