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T w i j f e l  a l s  
' m i d d l e  n a m e '

Keuzes maken.. Dat is zeg maar niet altijd mijn ding. 
Ik ben niet het type dat lijstjes maakt met voors- en tegens. Ik 
ben niet het type dat statistieken gaat bekijken. Ik hoor je 
denken: “Hoe maak je dan wél keuzes?” 
Nou.. Ik ben het type dat soms gewoon over keuzes heen walst 
en maar doet. Ik ben het type dat gewoon geen keuze maakt of 
de keuze uitbesteedt. Afwacht tot de keuze als het ware voor 
me gemaakt wordt. 
Althans. Diegene was ik. Inmiddels is keuzes maken eigenlijk 
best mijn ding. 

Het kan dus écht anders! Lees door, lees verder, dan wordt het 
voor jou ook gemakkelijker! 
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Stilstaan. Keuzes vermijden. Of maar een beetje doen, op de 
automatische piloot, omdat het allemaal nou ook weer niet zo 
heel erg is. 

Wachten tot het juiste moment. Of stiekem wachten tot de 
keuze ‘vanzelf’ gemaakt wordt. 
Herken jij dat? Quite sure. Anders las jij vast dit boek niet.  

Ik vind het nu minder ingewikkeld. Ik heb minder last van 
keuzestress. Ik ben er minder lang mee bezig. En dat is chill! 
En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Al lijkt het dat soms 
wel. 

"

Uren wikken en 

wegen. Twijfelen. 

Bijna beginnen en 

toch weer stoppen.
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B e w u s t  k i e z e n

Ik was er op een gegeven moment klaar mee. Klaar met steeds 
maar twijfelen of ik de juiste keuze maakte/ gemaakt had. Of 
geen keuze maken uit angst, omdat ik me liet afleiden door wat 
anderen er van zouden kunnen vinden. Dat was ik beu. Ik voelde 
dat dat me niet verder bracht. Dat dat me niet de voldoening 
gaf die ik zocht. Doen wat ik dacht dat van me verwacht werd, 
doen wat ik dacht dat ik zou ‘moeten willen’. 

En ho! Niet dat ik een stom leven had. Verre van eigenlijk. Ik had 
eigenlijk een heel leuk leven. Deed allerlei leuke dingen. 
Sporten, feestjes, festivals, etentjes met vrienden. Ik hield van 
m’n werk, maar ik wist ook: “Dit wil ik niet mijn hele leven doen”. 

"

Niet dat ik een stom 

leven had. Verre van 

eigenlijk!
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Er moest dus zeker wat veranderen! 

De eerste stap voor mij was weer de tijd nemen om te dromen. 
Daarover vertel ik je meer in mijn eerste e-book “Dromend doen 
wat jou blij maakt.”. 

De tweede stap is bewust keuzes maken die helpen dichterbij 
jouw droom te komen. 

Bewust kiezen betekent wat mij betreft verantwoordelijkheid 
nemen voor wat er in jouw Leven! gebeurt. 
Daarmee zeg ik niet dat wat jou overkomt (goed of slecht) jouw 
eigen schuld is of zoiets als 'je verdiende loon'.  

Daarmee bedoel ik niets anders dan weten dat je altijd een 
keuze hebt. 
Je kunt niet altijd kiezen wat er in jouw Leven gebeurt,  maar 
wel hoe jij hierop reageert. Hoe jij hiermee omgaat. Wie jij kiest 
te zijn in deze situatie. 

Superspannend. Zeker even wennen als dit nieuw is voor je. 
Maar je zult zien dat dit besef je heel veel moois gaat brengen. 
Op het moment dat jij heel bewust kiest, iedere keer opnieuw, 
voor wat jou blij maakt, gebeuren de mooiste dingen.  
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N e t  a l s  v r o e g e r

"

Try it out!! Ontdek! 

Ervaar wat het met je 

doet!

Weet je.. denk eens aan vroeger. Toen je nog jonger was. 
Maakte jij toen lijstjes met pro’s en con’s? Dacht jij uren na over 
of je op de schommel of van de glijbaan ging? Liep jij de bieb 
maar weer uit zonder boek, omdat je zoveel keuzes had? 
Nee, toch? Je deed gewoon! En weet je hoe? Op gevoel. Gewoon 
omdat het een je iets meer aansprak dan het andere. Omdat je 
bij het zien van die glijbaan al een glimlach op je gezicht kreeg. 
Omdat je volgende week gewoon een ander boek kon 
meenemen. 

As simple as that. Shit! Maar wat als je nou echt het idee hebt 
dat je dat helemaal niet voelt. Wat als je nu denkt: “Ja, leuk 
bedacht, maar ik ben nou eenmaal geen kind meer!”. Wat als je 
het gewoon f*cking spannend vind om te kiezen voor wat jou 
blij maakt? 

Dan zeg ik je één ding! 



7

Oké, ik zeg nog wat dingen... 

  

Durf dus gewoon plezier te beleven aan wat je doet. Ook aan de 

keuzes die je maakt! 

Tuurlijk.. dat is spannend, maar dat neemt vanzelf een beetje af. 

Als je merkt dat het goed afloopt. Als je volhoudt en iedere keer 

weer bewust durft te kiezen. 

Ik hoor je roepen: “Leuk, maar hoe dan?!”. Ik ga drie heel simpele 

trucs delen om gemakkelijker keuzes te maken. Komt ‘ie! 

Weet dat het Leven! bedoeld is 

om het leuk te hebben!
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1 .  J a  o f  N e e

We luisteren er lang niet altijd (meer) naar. We horen het soms 
niet eens. Maar iets in jou, weet altijd precies of jij ergens blij 
van wordt of niet. Iets in jou heeft meteen na de vraag of de 
keuzeopties al gekozen. Jouw intuïtie. 
Echt waar. Jouw eerste ingeving telt! 
Probeer dat antwoord te horen. Vaak is het een antwoord als in: 

Als kind wist je vaak precies wat je wilde. Durfde je dat vaak ook 
te zeggen of vragen, gewoon omdat je niet wist dat mensen 
daar misschien wat van konden vinden. 
Let me tell you this: Jij mag alles vragen wat jij wenst voor 
jezelf! Je hebt het volle recht dat of zelfs nog méér/ beter te 
ontvangen. Daar hoef je niets (anders) voor te doen. Niemand 
anders voor te zijn. Dat is. Gewoon omdat jij jij bent. Gun jezelf 
minimaal net zoveel als je de lieve mensen om jou heen gunt. De 
gun-factor. 

YES dat wil ik! 

Of 

Nee! Please not!!
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Durf dus aan te geven wat je wilt, waar jij blij van wordt. Durf 
jouw keuzes daarop aan te passen en stel niet langer uit. Wacht 
niet tot iemand anders de keuze voor jou maakt. Luister naar 
dat ‘Ja’ of ‘Nee’ gevoel, want dat is jouw antwoord. 

Kiezen voor wat jou blij maakt is niet egoïstisch. Kiezen voor 
wat jou blij maakt, maakt keuzes maken gemakkelijker en 
maakt jou een leuker mens. 

Oké.. misschien is dit nog lastig. Ik ga een andere manier met je 
delen! 

Dit vraagt wel 

wat lef, hoor!!
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2 .  S t i e k e m e  l o v e r

Oké! Laten we zeggen dat jij twee of drie opties hebt. Schrijf ze 
op losse briefjes. Of maak er een kop of munt spel van. Of 
bedenk een vorm die bij jou past. Iets waarmee jij ‘random’ je 
keuze gaat maken. Puur op geluk. Op wat het lot voor jou 
bepaalt. 

Door blind een briefje te trekken. Doordat je kop gooit in plaats 
van munt. Of doordat je de keuze door een ander laat maken. 
Stiekem voel jij een liefde voor één van de opties. Die stiekeme 
lover voelt misschien als verboden. Als niet goed. Als heel erg 
‘niet verstandig’. Grote kans dat anderen dat voor je zullen 
bevestigen. Nog grotere kans dat jij sooner or later, toch weer 
bij die 'stiekeme lover' uitkomt als je eerst voor de verstandige 
keuze gaat. 

Laat je niet misleiden door alle nare gedachten die in je 
opkomen als je op het punt staat te kiezen voor wat jou blij 
maakt. Ga het aan en kies voor wat jou blij maakt. Dat wat past 
bij Jouw Nieuwe Vandaag. Jouw droom. 
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En nee. Daarmee bedoel ik niet dat je meteen grote, radicale 
beslissingen moet nemen. Want zou best wel eens écht dom 
kunnen zijn. Opeens een vet dure auto kopen, omdat je daar 
heel erg verliefd op bent, maar je er heel veel schulden mee op 
je hals haalt? Misschien niet de beste keuze. 

Ga dan even na welke 'stiekeme lover' hier in verscholen zit en 
welke mini-keuze je kunt maken die jou blij maakt! 

En denk eens terug aan vroeger. Vroeger wilde je juist gaan 
voor dat wat stiekem was. Juist omdat dat spannend was. En 
omdat dat jou juist nieuwsgierig maakte. Probeer dat nu 
gewoon nog een keer.  "

Tuurlijk. Denk een 

beetje na. Maar 

vooral niet teveel. 
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3 .  O n t d e k  w a t  
w e r k t

Jup. Deze is eigenlijk heel simpel. De ene keuze sluit de andere 
namelijk niet persé uit. 
Durf keuzes te maken en te ontdekken wat voor jou werkt. Door 
jouw keuzes als een ontdekking of experiment te zien, als een 
dappere manier om te zien wat jou blij maakt, maak je keuzes 
maken lichter. 

We vergeten gewoon lol te hebben en in het Nu te zijn. Door 
steeds maar vooruit te willen denken of in gedachte bij eerder 
gemaakte keuzes te zijn, raak je kwijt wat er op dit moment, in 
deze situatie voor jou toe doet. 

We nemen het Leven! vaak 

veel te serieus!
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Hak die knoop door. Hoe groot, klein, dik of dun ‘ie ook is. Hak 
die bijl er in en durf te zien wat er ontstaat als jij deze keuze 
maakt. Je zult zien dat de uitkomst vaker anders is dan je dacht. 
Een van mijn coaches leerde me eens: 

Dat is wat ik jou ook mee wil geven. Laat je verrassen. Ontdek. 
En probeer gewoon uit. 
Er is altijd een weg. Ben je bewust van wat je niet meer wilt, 
maar focus je op wat jou blij maakt. Daar vertel ik je in mijn 
volgende boek nog veel meer over.   

En weet je, nog een laatste ding om keuzes maken 
gemakkelijker te maken: 

Plan to bo surprised!



“ S C R E W I N G  
U P  I S N ’ T  
F A I L U R E .  

N O T  T R Y I N G  
I S ! ”
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E r  i s  m e e r . .

 Met dromen alleen ben je er nog niet! 

Het aan de slag gaan met de volgende stappen helpt jou nog 
meer bij het creëren van Jouw Nieuwe Vandaag! 

1. Ontdek (dromend) wat jou blij maakt 
2. Maak keuzes die passen bij Jouw Nieuwe Vandaag 
3. Focus op wat jou blij maakt 
4. Heb vertrouwen 
5. Ken en bén jezelf  
6. Vier ieder succes dat er te vieren valt! 
7. Blijf investeren in Jouw Nieuwe Vandaag! 
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T h a n k s !
Superbedankt dat jij dit boek gelezen hebt. Hiermee wordt mijn 
missie om zoveel mogelijk leuke, jonge, ambitieuze vrouwen te 
inspireren tot (meer) doen van wat hen blij maakt steeds een 
beetje meer bereikt. 

Maak keuzes die jou blij maken, gun jezelf het allermooiste en 
weet dat jij het meer dan waard bent! 

En vind jij alle tips heel fijn, maar wil jij meer? 

Laat me dat weten door te 
mailen naar  
  
of kijk op 

dan gaan we samen Jouw 
Nieuwe Vandaag creëren! 

Ben jij er klaar voor om nu 

écht  stappen te zetten?
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