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SPIEKBRIEF

7 Topstrategieën
waarmee jij jouw 

perfectionisme kan loslaten

GRATIS

http://www.schaamteloosimperfect.nl
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Hey hoi,
Wat leuk dat je deze spiekbrief hebt aangevraagd! Je leert hier de beste

 

7 strategieën waarmee jij je perfectionisme kan loslaten. Het zijn strategieën 

die ik jullie leer en die ik zelf gebruik. Ik ben overtuigd van de waarde 

hiervan, omdat ze geweldige resultaten opleveren. Daarover straks meer.

Herken je dit? Je wilt graag alles goed doen: je wilt de perfecte medewerker 

zijn, een gezellige partner en een vriendin die altijd voor anderen klaar 

staat. Je moet veel van jezelf, je probeert zoveel mogelijk ballen hoog te 

houden, maar op een gegeven moment raak je uitgeput. Je ziet het even niet 

meer zitten. Je zet door, je doet alsof alles nog goed gaat, maar eigenlijk 

ben je aan het overleven.

Hier kan ik over meepraten. Ik deed van alles tegelijk. Ik stelde hoge eisen 

aan mezelf en daardoor leek het steeds alsof ik faalde. Ik bleef onzeker en 

twijfelde steeds aan mezelf. Na een tijdje was ik helemaal gesloopt. Ik voelde 

me nutteloos op het werk, was oververmoeid en ging sociale contacten uit 

de weg. Ik had geen plezier meer in de dingen die ik voorheen heerlijk vond.

Het heeft mij veel tijd en energie gekost om hier uit te komen, maar het 

is gelukt. Ik kan je vertellen dat het heerlijk is! Ik ben vrolijk. De ener-

gie raast door mijn lichaam. ‘s Ochtends ga ik fluitend aan het werk en ik 

geniet volop van mijn gezin en goede vrienden. Zo’n leven gun ik jou ook!

Dus, nu ben jij aan de beurt! Aan de slag ermee. 

Hartelijke groet,
Janien Leeuwerke
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Herken jij jezelf in onderstaande pijnpunten? Blijf dan niet langer worstelen, onderneem actie! Volg 
de Schaamteloos Imperfect topstrategieën en leg de basis voor het behalen van je persoonlijke 
doelstellingen (bijvoorbeeld onderstaande). Let op: alleen spieken helpt niet! 

Wil je deze geweldige resultaten echt behalen? Dan nodig ik je uit om te doen alsof je € 4000,- 
voor deze spiekbrief hebt betaald. Want zou je niet alles op alles zetten als je deze investering 
daadwerkelijk had gedaan? Lees met deze instelling de spiekbrief, en haal er meer uit dan uit 
welk ander boek dan ook. Succes! 

Het gevecht tussen twee wolven. 

Een Cherokee-indiaan leert zijn kleinzoon een waardevolle les over het leven. 
“Binnen in mij is een gevecht gaande”, vertelt hij tegen de jongen. “Het is een verschrikkelijk 
gevecht tussen twee wolven. De ene wolf heet Kwaad. Hij bestaat uit woede, afgunst, jaloezie, 
schuld, hebzucht, arrogantie en minderwaardigheid. De andere wolf heet Goed. Hij bestaat uit 
vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, trouw, medeleven, compassie 
en geloof.” 
 
De jongen dacht er even over na en vroeg toen aan zijn grootvader: “Welke wolf gaat er 
winnen?” De oude Cherokee-indaan glimlacht en antwoordt eenvoudig: de wolf die jij voedt.
  

Wees de komende tijd eens bewust van jouw gedachtes. Welke wolf voed jij het meest? 
Vervang negatieve gedachtes met positieve gedachtes. Henry Ford zei het al: “Of je nou denkt 
‘ik kan het’ of ‘ik kan het niet’ – je hebt gelijk.” Misschien denk je: Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Hou je gedachtes in de gaten en betrap je jezelf op een negatieve gedachte, zeg dan 
tegen jezelf ‘stop, denk nu anders’. In het begin is het lastig, maar het wordt steeds makkelijker. 
Je voelt je dan ook een stuk beter!

1. Denk positief

De strijd tussen twee wolven speelt zich af binnenin ieder van ons. Welke wolf 
geef jij de meeste aandacht? Ik heb mij lange tijd minderwaardig gevoeld. Ik dacht 
dat ik niet goed genoeg was. Ik durfde daarom mijn ideeën niet altijd naar voren 
te brengen. Anderen hebben toch meer ervaring, dacht ik? Die zullen het beter 
weten. Ik twijfelde aan mijzelf en wanneer ik wel vertelde wat ik dacht, bracht 
ik dat zonder overtuigingskracht. Resultaat: mijn ideeën werden niet vaak 
overgenomen en ik dacht ‘zie je wel, ik kan het niet’.Op deze manier voedde 
ik de negatieve wolf in mezelf. Ik zorgde 

Voor wie is de spiekbrief?

je doet zoals het hoort. Zoals anderen van je verwachten
Je staat altijd klaar voor andere mensen, maar vergeet jezelf
Je werkt hard, maar haalt er weinig voldoening uit
Je wilt alle ballen in de lucht houden, maar voor je gevoel schiet je tekort
Je bent bang voor afwijzing en legt de lat erg hoog. 
Je voelt je minderwaardig

Geloof in jezelf
Trek je minder aan van de verwachtingen van anderen
Leer meer jezelf te zijn
Geef je leven vorm zoals het bij jou past
Meer energie krijgen
Tijd hebben voor vrienden en jezelf me-time gunnen
weer volop van het leven genieten

Vragen? Stuur gerust een mailtje naar info@schaamteloosimperfect.nl 

Pijnpunten

Doelstellingen

mailto:info%40schaamteloosimperfect.nl?subject=Spiekbrief%20vragen


Schrijf je kwaliteiten eens op:
En wees niet bang om mensen in je omgeving om hulp te vragen. 
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Wanneer je last hebt van perfectionisme denk je vaak ‘Het is nog niet goed 
genoeg. Dit kan beter of dat moet anders.’ Je let vaak op verbeterpunten. 

Onderstaand plaatje is gebaseerd op een uitspraak van Einstein: “Everybody is a genius. But if 
you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it’s stupid.’’

Wat zie je nou gebeuren op het werk, bijvoorbeeld in persoonlijke ontwikkelingsplannen? Je 
kijkt waar je nog niet goed in bent en stelt doelen om daaraan te werken. Maar om geniaal te 
worden, kun je beter zorgen dat jouw sterke punten uitgroeien tot enorme kwaliteiten.

Om op deze manier aan de slag te gaan, moet je natuurlijk weten wat jouw kwaliteiten zijn. 
Meestal is het iets wat jij heel normaal vindt. Zo was ik laatst op een verjaardag waar iemand 
niet door had wat zijn kwaliteiten waren: “Ik help ondernemers bij het organiseren van een 
event. Ik zorg dat alles tot in de puntjes in orde is en dat alles vlekkeloos verloopt. Maar dat is 
toch niet bijzonder? Dat zou iedereen kunnen.” 

Kom je er zelf niet goed achter wat jou bijzonder maakt? Vraag dan eens de mensen in jouw 
omgeving. Zet deze kwaliteiten vervolgens in op je werk en in je privéleven en merk op hoe blij 
je ervan wordt!

2. Ken je kwaliteiten

http://www.schaamteloosimperfect.nl
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Schrijf eens op wat je eng vindt:
En neem meteen de stap om het deze week te doen!

Bijna iedereen kent het wel, het vervelende stemmetje in je hoofd. 

De stem is kritisch, streng en veroordeelt wat jij denkt, voelt en wilt. Hij zorgt ervoor dat je bang 
bent. Hij houdt je bijvoorbeeld tegen om nieuwe dingen te proberen en hij zorgt ervoor dat jij 
denkt dat je niet goed genoeg bent. Voorbeelden van een kritische stem zijn:

- Je moet beter je best doen, het moet perfect zijn.
- Begin er maar niet aan, je kunt het toch niet.
- Ben je nou alweer te laat?!
- Hardlopen? Dat is niks voor jou.
- Een eigen bedrijf? Dan heb je geen zekerheid.

De interne criticus wil het beste voor je. Hij wil jou behoeden voor teleurstelling, pijn en afwijzing. 
De stem zit nu echter meer in de weg dan dat hij nuttig is. Merk jij dat het stemmetje 
tevoorschijn komt? Bedank hem dan vriendelijk voor zijn lieve zorgen en zeg dat jij het zelf onder 
controle hebt. Je kunt niet verwachten dat de interne criticus helemaal verdwijnt. Als je hem 
helemaal probeert weg te drukken, probeert hij alleen maar harder terug te komen.

Komt de stem vaak terug? Dan kun je proberen met hem in gesprek te gaan. Dat kan met 
behulp van een coach, maar je kunt het ook zelf proberen, bijvoorbeeld door een dialoog met 
hem aan te gaan op papier. Vraag wat hij voor je wil doen. Wat hij wil bereiken met zijn kritische 
opmerkingen. Als je denkt dat er niet meer te schrijven valt, ga dan toch nog even door. Bedenk 
situaties waar je ontevreden over bent en probeer te horen wat de stem zegt. Vaak komt er dan 
toch nog meer informatie bovendrijven. Soms helpt het schrijven alleen al. Ook kun je de criticus 
bedanken voor zijn goede bedoelingen en dat hij veel voor je heeft betekend.

Probeer in elk geval open te staan voor nieuwe ervaringen. Doe bijvoorbeeld elke week iets wat 
je een beetje eng vindt.

3. Bedank je interne criticus

Kom je maar niet van je criticus af?  Mail naar info@schaamteloosimperfect.nl 

http://www.schaamteloosimperfect.nl
mailto:info%40schaamteloosimperfect.nl?subject=Spiekbrief%20vragen
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Er ligt veel druk op ons.

Als kind moet je al presteren. Je behoort je te gedragen zoals anderen van je verwachten en 
de eerste toetsen worden al afgenomen voordat de basisschool is begonnen. Ook als puber 
wordt er veel van je gevraagd. Je wordt geacht zelfstandig te zijn, maar je bent nog bezig dit te 
ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Wanneer je niet voldoende positieve ervaringen 
hebt, kan het zijn dat je niet leert om in jezelf te geloven en dat je niet leert dat jij er mag zijn, 
inclusief jouw boze of luie buien. Misschien ben je zelf ook meer gericht op de dingen die zijn 
mislukt? Je wilt eigenlijk alles goed doen en zorgen dat een ander tevreden is. Ook dat laatste 
hoort helemaal bij perfectionisme: Je zorgt dat een ander tevreden is, maar je vergeet jezelf. 

Als je niet naar jezelf luistert, maar naar anderen, maak je keuzes die niet bij jou passen. 
Luister jij vaak naar andere mensen? Wat wil je zelf het allerliefste? Kun je moeilijk tot 
antwoorden komen? Je kunt het proberen op te schrijven of je kunt via mindfulness proberen 
dichter bij jouw gevoel te komen. Ik gun jou relaties die helemaal bij je passen, werk dat 
naadloos aansluit bij jouw passie & kwaliteiten en het allerbelangrijkste: dat je weer gelooft in 
jezelf! Gauw aan de slag dus.

Schrijf eens op wat je het allerliefst 
zou willen doen. 4. Luister naar jezelf

Hier kan ik over meepraten. Ik geloofde niet in mezelf en vertrouwde daarom op de ideeën 
van anderen. Ik deed zoals het hoort, maar dat druiste in tegen mijn eigen gevoel. Zo heb 
ik bijvoorbeeld lange tijd werk gedaan waar ik niet gelukkig van werd. Ik dacht: Ik moet 
hier weg, maar andere mensen zeiden: “Je hebt een vast contract! Je hebt in elk geval 
werk, zelfs in jouw studierichting. Anderen zouden zo blij zijn met jouw baan.”

http://www.schaamteloosimperfect.nl
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Schrijf jouw grote dromen eens op:
 

Van problemen naar dromen 

Eerst is er een probleem. Mensen hebben de neiging heel lang over problemen te praten. Denk 
meer eens aan een groepje vriendinnen die problemen met elkaar bespreken. Het is fijn dat an-
deren naar je luisteren, maar het zou nog mooier zijn als je ook tot actie overgaat. 

Hiervoor heb ik een werkmodel ontwikkeld. Ik gebruik dit model voor kinderen, zodat zij 
makkelijker in oplossingen kunnen denken, in plaats vanuit problemen. Ook voor volwassenen 
is dit een mooie manier van werken.

Probeer daarom te bedenken wat er voor jouw problemen in de plaats moet komen. Wat wil je 
wel? Hoe ziet dat eruit?

Denk groots! Droom lekker weg!
Dromen omzetten in doelen

Vaak weten we wel wat we willen, maar gaan we niet over tot actie. Door het perfectionisme wil 
je geen foute keuzes maken. Ook wil je nieuwe dingen vaak meteen goed kunnen. Dit kan erg in 
de weg zitten tijdens het toewerken naar jouw dromen.

Dromen zijn daarnaast vaak erg groots. Dat is prima. Het is echter vaak moeilijk te zien hoe je 
deze dromen kunt bereiken. Het is dan handig om dromen in concrete doelen om te zetten. 

Wat kun je vandaag al doen om een stapje dichter bij jouw droom te komen? Stel praktische en 
concrete doelen op. Bedenk ook hoe je het gaat vieren wanneer je een doel behaald hebt. Werk 
toe naar dat feestje!

5. Zet je dromen om in doelen 

Wil je graag met het werkmodel werken? Mail naar info@schaamteloosimperfect.nl 

http://www.schaamteloosimperfect.nl
mailto:info%40schaamteloosimperfect.nl?subject=spiekbrief%20vragen
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Ik ben benieuwd welke imperfecties jij 
hebt uitgeprobeerd. Schrijf ze eens op: 

Perfectionisme kan het behalen van jouw doelen belemmeren. 

Je wilt dat het perfect is. Je wilt bijvoorbeeld vanaf dag 1 dat je jezelf bewijst op je nieuwe werk. 
Of je wilt de sterren van de hemel spelen tijdens het sporten. Wanneer je zulke hoge eisen stelt, 
is het eigenlijk nooit goed genoeg.

Stel de eisen eens wat minder hoog. Goed = goed genoeg. Lever bijvoorbeeld een opdracht op 
je werk in waar je nog niet helemaal tevreden over bent. Het kan er prima mee door, maar het is 
nog niet zoals je zou willen. Wees blij met de feedback die je krijgt en je kunt daarna weer mak-
kelijker doorwerken. Zo werkt het toch ook?

Stel jouw eisen ook eens wat minder hoog. Zorg ervoor dat jouw doelen realistisch zijn. Zijn het 
grote dromen? Maak er dan kleine stapjes van. Wees ook eens lekker imperfect!

- Vertel eens hoe jij je echt voelt in plaats van een perfect plaatje voor te spiegelen 
- Kook eens simpel
- Vergeet een e-mail te sturen naar een collega
- Wees eens iets te laat bij een afspraak
- Bereid een vergadering eens wat minder goed voor
- Besteed wat minder aandacht aan je uiterlijk

Vergaat de wereld van deze imperfecties? Nemen mensen je het enorm kwalijk? 
Zou jij het andere mensen kwalijk nemen?

6. Wees eens lekker imperfect 

Deel je erv
aring

op Facebook
! 

http://www.schaamteloosimperfect.nl
https://www.facebook.com/Schaamteloosimperfect-325762111231899/?ref=br_rs


16 17

Als je voorgaande strategieën hebt ingezet heb je een begin gemaakt met:

 
- Positief denken
- Je kwaliteiten erkennen
- Afstand te nemen van je interne criticus 
- Luisteren naar jezelf
- Je dromen inzetten in doelen
- Lekker imperfect zijn

Nu is het aan jou om het roer om te goeien en te leven vanuit jouw kracht. Volg jouw eigen pad. 
Luister naar jezelf. Als jij lekker in je vel zit, heeft dat effect op alle pijnpunten die we voorheen 
hebben besproken. Het heeft effect op je werk, je relaties en je zelfvertrouwen. 

Als je vanuit je eigen kracht leeft weet je welke keuzes bij je passen. Wanneer je zelf kiest en 
het blijkt later toch niet de juiste keuze te zijn, is het veel minder erg dan dat je de adviezen van 
iemand anders hebt opgevolgd. Als je vanuit je eigen kracht leeft weet je dat imperfect zijn 
helemaal niet erg is. 

Wanneer het lukt om de strategieën toe te passen, heb ik er alle vertrouwen in dat jij op korte 
termijn resultaten gaat behalen en je compleet anders kan voelen. Het kan zijn dat je aan deze 
spiekbrief niet genoeg ondersteuning hebt (logisch, het is een spiekbrief!), dat je graag wil 
sparren over jouw pijnpunten of samen naar je doelstellingen wilt kijken. Dat kan! 

7. Leef vanuit jouw kracht

Wat nu?
Je hebt de beginselen onder de knie, nu is het 
tijd voor verdieping. Wil jij je de 7 topstrategieën 

eigen maken en schaamteloos imperfect door 
het leven gaan? Dan gaan we samen aan de 
slag! Meld je aan voor een gratis Schaamteloos 

Imperfect adviesgesprek twv €197,-. 

Klik op de knop en meld je aan voor een gratis 

persoonlijk advies gesprek TWV €197,-.

ADVIESGESPREK

Onderneem actie en plan een gratis adviesgesprek in

https://schaamteloosimperfect.youcanbook.me/
https://schaamteloosimperfect.youcanbook.me/
http://www.schaamteloosimperfect.nl

