
Deze coachopdrachten zijn een onderdeel van het werkboek zoals dat te vinden is in het boek 
Bezielend coachen van Adriaan Hoogendijk. 

Bezielend coachen bevat een schat aan theorieën, modellen, vragen en opdrachten voor be-
ginnende en gevorderde coaches. Coaching voldoet aan de behoefte van mensen in alle lagen 
van een organisatie om actief te werken aan verandering die ook verbetering is. Maar om de 
vitaliteit van mens en organisatie te bevorderen, is coaching met diepgang en met oog voor 
grondhoudingen en ontwikkelingsprocessen essentieel. Hoogendijk is de expert op dit gebied. 
Bezielend coachen behandelt alle aspecten die een professionele coach anno nu moet kennen 
en beheersen.

Adriaan Hoogendijk studeerde filosofie en menswetenschappen. Sinds 1987 werkt hij als exe-
cutive coach, loopbaancoach en relatiecoach. Hij heeft al zo’n 2000 mensen opgeleid. Hij publi-
ceerde onder meer de everseller Loopbaanzelfsturing.

Paperback, 276 pagina’s. isbn 978 90 470 0968 9

www.businesscontact.nl
www.adriaanhoogendijk.nl

Coachopdrachten, serie 2
Over innerlijke hindernissen



coachopdrachten, serie 216

Desastreuze overtuigingen

Desastreuze overtuigingen zijn eigenlijk vormen van ‘schaarstedenken’ die je afremmen om de 
dingen te doen die je gelukkig maken en die jou bijvoorbeeld weerhouden van:
• genieten van relaties, van liefde, van vriendschap, enzovoort;
• genieten van je werk en een succesvolle loopbaan.

Voorbeelden van deze desastreuze overtuigingen zijn: 
• Als je eenmaal boven de veertig bent, kom je nergens meer aan de bak!
• Waar vind ik nog zo’n zekere rechtspositie als ik nu heb?!
• Als je al zo lang in deze branche zit, dan zijn je kansen daarbuiten voorgoed verkeken!
• Je moet een beetje reëel blijven!
• Het leven is nou eenmaal geen lolletje!
• Ik kan nu eenmaal niet voor mijzelf opkomen!
• Alleen anderen hebben in één keer succes!
• Werken is nou eenmaal een noodzakelijk kwaad!
• Ik ben nu eenmaal onhandig!
• Je kunt nu eenmaal niet alles willen!
• Kinderen die vragen worden overgeslagen!
• Hooggespannen verwachtingen leiden alleen maar tot frustraties!
• Naar mij wordt nooit geluisterd!
• Succes is voor mij niet weggelegd!
• Ik heb nou eenmaal altijd pech!
• Mensen zijn alleen maar aardig tegen mij uit eigenbelang!
• Dromen zijn bedrog! Wie hoog springt, valt diep!
• Aan mijn lijf geen polonaise!
• Ik ben nu eenmaal met hem/haar getrouwd!
• Ondernemerschap is voor mij niet weggelegd!
• Steek je kop niet boven het maaiveld uit! Hoge bomen vangen veel wind!
• Ik kan van alles, maar mij wordt toch niets gevraagd! Ze zien mij niet staan!
• De wereld is een tranendal en een mijnenveld!

Deze overtuigingen kunnen buitengewoon hardnekkig zijn en laten je niet zomaar los. Daar zijn 
ook krachtige omkeringen (positieve affirmaties) voor nodig, die nu juist geen ‘schaarstedenken’ 
uitdrukken, maar ‘overvloedsdenken’. Deze positieve affirmaties mogen geen ontkenningen 
bevatten, zoals ‘niet’, ‘geen’ of ‘on-’ en moeten doorgaans meerdere keren per dag, een paar 
weken lang, worden doorvoeld en uitgesproken. Voorbeelden van positieve omkeringen zijn:
• Waar verwarring is, daar is groei!
• Mijn crisis biedt mij nieuwe kansen!
• Men wacht op mijn unieke bijdrage!
• Mijn verlangens zijn uniek en belangrijk!
• Ik heb nog een héél leven voor me!
• Mijn drijfveren en kwaliteiten zijn breed aanwendbaar!
• Ik wil nu precies gaan doen wat ik écht wil!
• Ik zal zorgen dat mijn leven bol staat van zin en betekenis!
• Ik ben typisch iemand die succes kan ontvangen!
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• Ik geniet van elk moment!
• Wie hoog springt, kan de top bereiken!
• Het leven bestaat uit schenken en ontvangen!
• Mijn mening wordt hoog gewaardeerd!
• De wereld is een veld van ongekende mogelijkheden!

Ontdek tien desastreuze overtuigingen in jezelf en formuleer vervolgens een positieve omkering 
(zonder negatieve woorden als ‘niet’ of ‘geen’). Je moet erin geloven en ze zo formuleren dat ze 
eenvoudig te onthouden zijn en je ze regelmatig kunt uitspreken, in jezelf of juist hardop.
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Moeten en niet mogen

Iedereen loopt rond met oordelen over anderen en over zichzelf. De een is strenger, de ander 
is milder. De een is strenger voor zichzelf dan voor anderen, de ander is strenger voor anderen 
dan voor zichzelf. Daarin verschillen mensen erg van elkaar. Strengheid komt voort uit mentale 
constructen over hoe het leven geleefd moet worden. Sommige strengheden gaan over respect-
vol met elkaar omgaan en zijn verbonden met een wens tot liefde. Andere strengheden kunnen 
wellicht beter worden vervangen door mildheid.
 Vrouwen zijn veel eerder streng in hun beoordelingen van anderen, en mannen zijn veel eer-
der mild, hoor je zowel mannen als vrouwen soms zeggen. Ik weet niet of dat echt zo is, maar 
altijd is het zinvol om je eigen strengheden eens kritisch onder de loep te nemen. De manier 
waarop je oordeelt over jezelf en anderen: ga je daar zelf onder gebukt of juist je omgeving of 
beide? Is er nog ruimte voor ontwikkeling? Voor speelsheid? Voor bezieling?
• Maak een zo lang mogelijke lijst van wat je allemaal ‘moet’ van jezelf, in je werk en in je pri-

véleven. Noteer daarachter of je die ‘innerlijke geboden’ wilt continueren, of dat je er op een 
andere manier mee om wilt gaan.

• En maak een zo lang mogelijke lijst van wat je allemaal ‘niet mag’ van jezelf, maar eigenlijk 
wel zou willen, in je werk en in je privéleven. Noteer daarachter of je die ‘innerlijke verboden’ 
wilt continueren of dat je er andere besluiten over gaat nemen.

Geef je eraan over om de lijsten zo lang mogelijk te laten worden. Ga er de volgende dag weer 
mee verder om weer andere aspecten te kunnen ontdekken.
 Als je daarmee klaar bent, kijk dan eens van een afstand naar deze geboden, verboden en 
oordelen en stel jezelf de volgende vragen:
• Wat moeten anderen van jou?
• Wat mogen anderen van jou niet?
• Wat zou je zien als je door een andere bril naar de betreffende situatie kijkt?
• Hoe zou je hiermee op een andere manier kunnen omgaan?
• Wat zou je willen en kunnen doen als je ervan uitgaat dat je zelf verantwoordelijk bent voor 

je eigen geluk?
• Voor welke aspecten van jezelf zou je meer mildheid willen ontwikkelen?
• Hangen de geboden, verboden en oordelen samen met een bepaalde angst van jou?
• Zit er achter deze angst een bepaald verlangen ten aanzien van je eigen leven?

Noteer je bevindingen. Accepteer je angsten, waardeer jezelf om de verlangens die je hebt.
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Twijfels over mijzelf

Maak een zo lang mogelijke lijst van je twijfels over jezelf en over je leven. Breng deze twijfels 
zo precies mogelijk onder woorden. Lees ze daarna aandachtig door en voorzie ze van com-
mentaar. Is het een gezonde twijfel of een blokkerende twijfel? Wil je de betreffende twijfel nog 
verder ophelderen, mag deze blijven bestaan of wil je er afscheid van nemen? Het is verhelde-
rend om er met vertrouwelingen over te praten, ook om te vragen of ze die twijfel over jou ook 
hebben. Misschien verdwijnt de twijfel wel als sneeuw voor de zon, we zullen zien.
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Mijn innerlijke hindernissen

Waarom moeilijk of dramatisch doen over innerlijke hindernissen, die zich gemakkelijk to-
nen als onplezierige gevoelens als verdriet, angst, boosheid, enzovoort? Waarom zijn ze taboe? 
Waarom schamen mensen zich ervoor en verstoppen ze ze, terwijl iedereen ze kent en iedereen 
zich door het leven voortbeweegt van de ene innerlijke hindernis naar de volgende? Is het een 
maatschappelijke plicht om gelukkig te zijn? Is er angst om anders niet aantrekkelijk gevonden 
te worden? Maar wanneer we regelmatig gehinderd worden door innerlijke hindernissen, geeft 
het juist ontspanning wanneer we erover praten met anderen. Dan kunnen er humor, lichtheid 
en nieuwe wijsheid ontstaan, en dat geeft nieuwe innerlijke ruimte en kan een razendsnelle ver-
dieping van het contact geven. Er hoeft over onprettige emoties niet per se een ‘zwaar’ gesprek 
gevoerd te worden. Ze horen gewoon bij het leven, dus waarom moeilijk doen?
 Wanneer er geen innerlijke hindernissen zouden zijn, zou er ook niets te transformeren zijn 
en zou er geen nieuwe wijsheid meer op deze wereld geboren kunnen worden. Dankzij inner-
lijke hindernissen worden we wijzer over onszelf, over het leven en over de wereld. Innerlijke 
hindernissen zijn dus werkelijk een feest waard. Laat ik uitgaan van de 22 innerlijke hindernis-
sen uit het bezielingsspel.*

1. Ik ben arrogant en laat me niet kennen
‘Zeg, we doen toch niet moeilijk, hè? Zonde van het leven! We zijn er om van het leven te genie-
ten. Kom op!’ ‘Ja, waarom moeilijk? Het gaat ons goed, wie doet ons wat? Ik heb me bewezen, 
ben boven alle twijfel verheven en ik zorg dat ik mijn schaapjes tijdig op het droge heb. Punt!’ 
Is trots of arrogantie een soort overlevingsstrategie voor jou? Waar is het eigenlijk een reactie 
op? En je weet toch dat er in dit leven op deze heftige planeet nou eenmaal buitengewoon veel 
‘mis’ kan gaan? By the way, heb je het gevoel dat trots of arrogantie écht contact met een ander 
in de weg zou kunnen staan?

2. Ik ben klaar!
Vind je het lastig om te weten dat er onverwerkte thema’s in je schuilen? ‘Drie jaar geleden ben 
ik met mijn vrouw een poosje in therapie geweest, en sindsdien ben ik klaar!’ hoorde ik iemand 
ooit zeggen. De een denkt: ‘Wat fijn voor hem!’ De ander denkt: ‘Wat zielig!’ Er zijn mensen die 
ontzettend graag klaar willen zijn met hun ontwikkeling, of met het verwerken van de ‘erge’ 
dingen in hun geschiedenis. Ik las ooit een boek waarin onderscheid gemaakt wordt tussen 
zoekers en vinders.** Als je een zoeker bent, blijf je vragen stellen, want achter elk antwoord ligt 
weer een nieuwe vraag. Als je een vinder bent, heb je de benodigde antwoorden al gevonden en 
zijn er verder geen vragen, simpel! Een vinder is dus altijd klaar.

* Zie www.hoogendijkcoaching.nl/bezielingsspel/inleiding.html.

** William Gijsen en Joke Dewael, Wat zoekers niet vinden, wat vinders niet zoeken.
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3. Ik moet perfect gedrag of werk laten zien
Als je perfectionistisch bent, heb je een rotleven! En je omgeving misschien ook. Een opdracht 
voor een perfectionist kan zijn: beschrijf vijf fouten die je zou kunnen maken en die door jouzelf 
als ernstig zouden worden ervaren. Beschrijf hoe je ze maakt, wat er dan gebeurt en wat er zo 
erg is aan deze situatie. Waar zitten jouw strengheden eigenlijk, voor jezelf en dan waarschijn-
lijk ook voor anderen? Moet de hele wereld perfect zijn? Aan welke normen of regels moeten 
anderen voldoen? Moet de hele wereld rechtvaardig zijn? Dat is ie dus niet! Maar blijf vooral 
wel je liefste bijdrage leveren aan de wereld, want alles wat uit liefde gebeurt, wordt opgetekend 
in de annalen van het universum!

4. Ik kan of durf niet helemaal ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen
Wie is een eeuwige twijfelaar? Al die kostbare tijd die daarmee heengaat, en al die mensen in je 
omgeving bij wie ook allerlei processen stagneren en die het uiteindelijk maar opgeven… Totdat 
ze jou opgeven natuurlijk. Want ja, je kon niet kiezen of ergens helemaal voor gaan. ‘Een mens 
is juist om te gaan, niet om te staan. Mensen willen soms blijven zoeken omdat het vinden een 
verantwoordelijkheid eist.’* Durf je ‘nee’ te zeggen op vragen of voorstellen van anderen? Dat 
is een belangrijke kwaliteit! Is het een interessant idee om eens een uitgebreide prioriteitenlijst 
van je leven samen te stellen aan de hand waarvan keuzes een fluitje van een cent geworden zijn?

5. Mijn diepste innerlijk blijft mijn geheim
‘Ik brand me nergens aan!’ ‘Wat er werkelijk in mij speelt, gaat niemand wat aan!’ ‘Mijn verlan-
gens? Kom zeg! Ik heb geen missie!’ Maar ja, leef je dan wel het leven zoals het bedoeld is? Is 
het zonder missie wel mogelijk om bezield te raken? Toch begrijp ik het wel, want het raakt je 
diepste innerlijk en dat is het teerste wat je in je hebt. In die dimensie geraakt worden kan pijn 
doen. Het leven is risicovol.

6. Ik heb liever gelijk dan dat ik gelukkig ben
Hoe belangrijk zijn je uitgangspunten, je vanzelfsprekendheden, je meningen en je oordelen 
eigenlijk voor je? Probeer je de werkelijkheid zó te interpreteren dat die zo veel mogelijk past in 
jouw mentale constructen? Verleidelijk wel, want dat geeft rust. Zeker als het je identificatie is, 
geeft dat veiligheid. Maar ja, soms staat dat op gespannen voet met geluk. Er moeten geregeld 
verouderde uitgangspunten of oordelen worden losgelaten om ruimte te krijgen voor nieuw 
geluk.

7. Ik voel angst voor falen of juist voor succes
Angst voor falen klinkt bekend, maar wat is er mis mee als je faalt? Het leven is toch een continu 
leerproces? En er kan ook sprake zijn van angst voor succes: de angst voor de grootsheid van 

* Met dank aan Remco Perfors.
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jezelf, voor je eigen kwaliteiten, je diepe talenten, kracht, wijsheid en liefde. Angsten behoren 
bij het leven. Angstmanagement zal steeds meer worden gevraagd. Ik las ergens drie manieren 
om met angst om te gaan: dansen, in trance gaan en meditatie. Angst vraagt om verdieping in 
onszelf. Dat is mogelijk zodra we de angst durven toelaten en doorvoelen. ‘In het verleden bouw 
je schuld op en in de toekomst angst. Maar… je bent in het nu!’*

8. Ik pas mij aan ten koste van mijn authenticiteit
Je aanpassen is datgene doen waarvan je denkt dat de ander het verwacht of zou willen. Bij wie 
of in welke situaties pas je je aan? Overal waar ik kom om een verhaal te houden, geef ik het 
ongevraagde advies om per heden radicaal te stoppen met elke vorm van aanpassing. Pas je 
nergens meer aan aan, want het gaat ten koste van jezelf, je eigen plezier, je eigen plannen en je 
persoonlijke levensbestemming. Wanneer ik de verbijsterde gezichten zie, vertel ik vervolgens 
dat afstemming met de omgeving natuurlijk wel gewenst is. Afstemming gaat niet ten koste 
van jezelf. Je kent je eigen verlangens, je trekt je eigen plannen, je leeft je missie, maar wel in 
afstemming met je omgeving.

9. Ik voel me eenzaam in wat ik nog met niemand heb gedeeld
Wat is het heerlijk om de innerlijke vrijheid te hebben om alles te durven delen met vertrouwe-
lingen, om niets meer te hebben wat je helemaal voor jezelf moet houden. Ik hoorde ooit een 
verhaal van iemand die aan een eetgroep deelnam die eens per veertien dagen bijeenkwam. Het 
was gebruikelijk dat iedereen per bijeenkomst twee dingen met de andere aanwezigen deelde 
die nog nooit met een ander waren gedeeld. Dat schiet op!

10. Ik word geremd door rouw of verdriet
Verdriet kent verschillende eigenschappen. Zoet verdriet, oud verdriet (hoe zouter de tranen, 
hoe ouder het verdriet), scheuringspijn: kijk ernaar en probeer te benoemen wat voor soort 
verdriet het is. Verdriet is pijnlijker naarmate het er minder mag zijn. Wanneer het wordt ver-
welkomd, kunnen de tranen eerder stromen. Tranen zijn een geschenk, want daardoor gaat er 
nog meer stromen en lost er weer wat verdriet op. Hoeveel onverwerkte rouw is er eigenlijk? 
Misschien lopen er wel meer mensen mét dan zónder onverwerkte rouw rond. Net zo lang tot 
die eindelijk wordt ontdekt, doorvoeld en mag stromen. Daarvóór kan het een fikse sta in de 
weg zijn: je verlangens niet kunnen voelen, niet kunnen kiezen voor je eigen geluk, het verleden 
en een oud zelfbeeld niet kunnen loslaten, enzovoort.

11. Ik word geremd door spijt of schuld
Heb je ergens enorme spijt van? Dat is jammer, maar kan het zijn dat het toch precies goed is 
gegaan en dat dit je juist cruciale en waardevolle dingen heeft gebracht? Wie zal het zeggen? 
‘Op een existentieel niveau bestaat schuld eigenlijk helemaal niet,’ zegt vergevingsdeskundige 
Willem Glaudemans. Maar we zijn vanouds gewend om in termen van schuld te denken. Dat is 

* Met dank aan Remco Perfors.
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een misvatting. Niet dat we het gerechtelijke systeem moeten afschaffen, maar het gaat er mis-
schien om dat we leren vergeven. Allereerst onszelf voor alles wat we onszelf nog kwalijk nemen. 
Hoe meer we onszelf kunnen vergeven, hoe gemakkelijker we ook anderen kunnen vergeven. 
Zelfliefde is besmettelijk.

12. Ik voel boosheid of kritiek ten aanzien van iets of iemand
Waarom zit je eigenlijk in de grondhouding van boosheid of kritiek? Wat brengt jou dat? Welke 
gevoelens liggen er onder die boosheid? Welke kritiek richt je ook op jezelf? Ben je toe aan ver-
werking van oude pijn? Ben je toe aan herziening van je oude oordeels- en beslissingscriteria? 
Delegeer je je verantwoordelijkheid voor het creëren van jouw ideale hemel op aarde aan ande-
ren? Misschien hebben anderen in de grond wel dezelfde idealen, maar vullen zij het anders in, 
je weet het niet. In elk geval ben jij de enige die in staat is om je eigen gevoelens te accepteren 
en te transformeren.

13. Ik schaam me voor bepaalde aspecten van mezelf
Welke twijfels, onzekerheden, angsten of andere aspecten van je leven vind je moeilijk om te 
delen? Wat let je om met een echte vertrouweling je diepste geheimen te delen? Ben je eigenlijk 
een heel verlegen mens? Hoe weet je dit te maskeren? Ben je dan wel ontspannen jezelf? Het 
overkwam me eens dat ik aan een paar anderen vertelde dat ik op dat moment overmand werd 
door een vlaag van verlegenheid. Het was geweldig wat er daarna gebeurde. Ik werd toegankelijk 
voor hen, ze keken me glimlachend aan en begonnen te vertellen over hun eigen verlegenheid. 
Er ontstond totale ontspanning, niet alleen vanwege die verlegenheid, maar misschien ook 
vanwege vele toekomstige vormen van verlegenheid.

14. Ik voel me minderwaardig in bepaalde opzichten
Minderwaardigheidsgevoelens kunnen je plotseling overvallen. Dat is interessant. Dan vraagt 
iets uit onze kindertijd om heling. Heling werkt het best wanneer je op het moment zelf de 
gevoelens zo precies mogelijk met iemand deelt, misschien zelfs met de persoon door wie deze 
gevoelens werden getriggerd. Dat werkt ontwapenend. Er kan humor ontstaan, misschien kun 
je lachen tijdens het loslaten van een oude kramp.

15. Ik bewaak mijn grenzen niet of juist te goed
Kun je je eigen grenzen goed voelen? Als dat zo is, kun je ze dan goed verwoorden? Als dat zo 
is, kun je ze dan goed aan anderen aangeven? En als dat zo is, kun je ze – als dat nodig is – ook 
verdedigen? Als je je eigen grenzen niet goed kunt voelen, kun je misschien ook weinig begrip 
opbrengen voor de grenzen van anderen. Het kan zijn dat je bij nader inzien hooggevoelig bent 
en dat er zelfs sprake is van een innerlijke ‘genezer’. Voor velen vergen deze aspecten een lang 
leertraject. Het is wel een bijzonder leertraject, dat tegelijkertijd leidt tot een steeds verdergaande 
zelfliefde, heling en vrede met jezelf.
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16. Ik wil controle hebben over mijn leven
Wat voor aspecten wil je in je leven en in je werk controleren? Waar en hoe is de grondhou-
ding van controle voelbaar in je lichaam? Welke rampen zouden er kunnen gebeuren als je de 
controle zou laten wegvallen? Is het een ramp wanneer het niet loopt zoals jij wilt? Praat daar 
uitgebreid over met een vriend of vriendin. Dat wordt zeker lachen geblazen, en is ontspannend 
en helend.

17. Ik voel me hopeloos of machteloos
Waarover koester je gevoelens van hopeloosheid of machteloosheid? Ben je bereid om je ver-
wachtingen of angsten grondig te herijken? Ervaar je het als onverdraaglijk wanneer iets heel 
moeilijk is? Het is een verademing om al deze gevoelens uitgebreid met een vertrouweling te 
bespreken. Misschien kent de ander deze gevoelens ook, of misschien juist helemaal niet. Dan 
is het vooral interessant voor de ander en is er de uitdaging voor jezelf om ze desondanks hele-
maal te verwelkomen en de essentiële inhoud ervan te leren kennen.

18. Ik heb mijn verslavingen en dwangmatigheden
Verslavingen en dwangmatigheden kunnen het echte leven in de weg staan. Welk plezier zoek 
je in je verslavingen? Welke functies hebben je verslavingen eigenlijk? Zie je ergens tegen op? 
Wat wil je liever niet onder ogen zien? Voor welke gevoelens ben je bang? Welke rook, drink of 
eet je weg? Wat moet er op gevoelsniveau eigenlijk op orde worden gebracht?

19. Ik ben besluiteloos of stel dingen uit
Ook hier kan blijken hoe belangrijk het is om je eigen prioriteitenlijst te hebben. Dan kun je 
gemakkelijker en sneller besluiten nemen. Waar zie je tegen op? Waar ben je bang voor? Zou 
je anderen misschien meer als klankbord willen inschakelen en zou je anderen eigenlijk meer 
feedback willen vragen? Er zijn redenen voor je onzekerheden en die vragen kennelijk om aan-
dacht. Ben je aan het wachten op toestemming van jezelf?

20. Ik handel zó dat ik waardering of begrip krijg
Deze strategie kan voortdurend aanwezig zijn zolang er een ander in de buurt is. Je bent ver-
slaafd aan liefde, erkenning, goedkeuring of aandacht. Hoeveel energie gaat er in een dergelijke 
strategie zitten? Terwijl je juist meer gewaardeerd, erkend, begrepen wordt wanneer je volko-
men jezelf bent! Op deze manier je best doen is een vruchteloze strategie, want zolang je er nog 
je best voor moet doen, kun je het begrip, de waardering of de erkenning niet echt vanbinnen 
ontvangen. Een andere, veel betere strategie is om de waardering die je nodig hebt rechtstreeks 
aan iemand te vragen. Deze strategie kan een mooie aanloop zijn naar de uiteindelijke ‘strate-
gie’, en die bestaat uit de totale waardering van jezelf.
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21. Ik koester mijn desastreuze overtuigingen
Door welke desastreuze overtuigingen over jezelf, over anderen, over het leven, over je werk, 
over je baas, over je organisatie, over je relatie, over je geld, over je toekomst, over je liefde laat 
je je eigenlijk afremmen? 

22. Ik voel me slachtoffer van iets of iemand
Van welke gebeurtenissen of mensen voel je je slachtoffer? Word je gelukkiger door anderen, de 
wereld of het leven de schuld te geven? Kun je voelen dat slachtofferschap ontkrachtend werkt? 
Er overkomt je van alles in het leven, en steeds is het een uitdaging om voor alles de totale zelf-
verantwoordelijkheid te nemen. Want pas dan spring je in je eigen kracht om zo veel mogelijk 
positieve invloed uit te kunnen oefenen. ‘Pijn is onvermijdelijk, maar lijden is een optie. Een 
formule voor misère is: negatieve emotie maal de weerstand. Als de negatieve emotie 100 is, 
en de weerstand is 50, dan is de misère 5000. Als de emotie 100 is en de weerstand 0, dan is de 
misère ook 0.’ *

Noteer je belangrijkste innerlijke hindernissen en bespreek die met je coach.

* Jagdish Parikh, Managing Yourself, Management by Detached Involvement.
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Blokkerende emoties, gevoelens en grondhoudingen

Wanneer je merkt dat je moeilijk contact kunt krijgen met je diepere verlangens, kan dat betekenen 
dat je eerst aandacht moet besteden aan emoties die over je verlangens heen liggen. Kun je intuïtief 
aanvoelen welke van de hierna weergegeven emoties dat zouden kunnen zijn? Geef een percentage 
voor elke emotie, en zorg ervoor dat het totaal op honderd komt.

Emotie/gevoel/grondhouding … %

Angst, zorgelijk, argwaan

Schaamte, minderwaardigheid, verlegenheid

Schuldgevoelens, spijt van eigen gedrag of beslissingen

Wrok, woede, boosheid, haatdragendheid

Trots, superioriteit, arrogantie

Verdriet, rouw

Emotionele pijn

Jaloezie, afgunst

Ik ben klaar met alle ontwikkelingen

Beheersing, controle

Cynisme, gelijk willen hebben, afkeer

Aanpassing (ten koste van jezelf)

Slachtoffer zijn van iets of iemand, verongelijktheid 

Verslavingen

Besluiteloosheid, uitstelgedrag

Grenzeloosheid, grenzen niet voelen of bewaken

Innerlijk terugtrekken, afgescheidenheid, eenzaamheid

Desastreuze overtuigingen, hopeloosheid, machteloosheid

Bescheidenheid, gewoon willen zijn, je niet laten zien

Emotie/gevoel/grondhouding … %

Perfectionisme, strengheid t.a.v. jezelf en anderen

Waardering, erkenning of begrip beogend gedrag

TOTAAL 100%
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Mijn ‘innerlijke kinderen’

Deze opdracht heeft als doel meer in contact te komen met je innerlijke kinderschare en er 
ook meer inzicht in te krijgen. Dat is handig, want in het dagelijks leven oefenen de innerlijke 
kinderen wel degelijk invloed uit, ook in je professionele functioneren. Is het niet in je gedrag, 
dan wel in je gevoelens en je interpretaties van mensen en situaties. Hoe beter je bewustzijn 
over deze ‘subpersoonlijkheden’ – zoals we ze ook kunnen noemen – is, hoe meer je vanuit een 
innerlijke vrijheid, ruimte en verantwoordelijkheid kunt kiezen tussen meerdere gedrags- en 
communicatiescenario’s.
 In welke mate herken je de volgende ‘kinderen’ voelbaar in jezelf?
 Welke van deze ‘innerlijke kinderen’ zitten wel degelijk in je, maar zijn in de loop van de tijd 
ondergesneeuwd geraakt? 

1 = niet
2 = een beetje
3 = in bepaalde mate
4 = in redelijke mate
5 = in grote mate

• Het argeloze kind 1 2 3 4 5
• Het autonome kind 1 2 3 4 5
• Het avontuurlijke kind 1 2 3 4 5
• Het begaafde kind 1 2 3 4 5
• Het benieuwde kind 1 2 3 4 5
• Het betrouwbare kind 1 2 3 4 5
• Het bijzondere kind 1 2 3 4 5
• Het creatieve kind 1 2 3 4 5
• Het eerlijke kind 1 2 3 4 5
• Het gevoelige kind 1 2 3 4 5
• Het heldervoelende kind 1 2 3 4 5
• Het hulpvaardige kind 1 2 3 4 5
• Het humoristische kind 1 2 3 4 5
• Het knuffelige kind 1 2 3 4 5
• Het krachtige kind 1 2 3 4 5
• Het liefdevolle kind 1 2 3 4 5
• Het loyale kind 1 2 3 4 5
• Het magische kind 1 2 3 4 5
• Het naïeve kind 1 2 3 4 5
• Het onbevangen kind 1 2 3 4 5
• Het onschuldige kind 1 2 3 4 5
• Het ontdekkende kind 1 2 3 4 5
• Het opvrolijkende kind 1 2 3 4 5
• Het reddende kind 1 2 3 4 5
• Het slimme kind 1 2 3 4 5
• Het speelse kind 1 2 3 4 5
• Het spontane kind 1 2 3 4 5
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• Het sterke kind 1 2 3 4 5
• Het stoute kind 1 2 3 4 5
• Het troostende kind 1 2 3 4 5
• Het trotse kind 1 2 3 4 5
• Het uitbundige kind 1 2 3 4 5
• Het uitdagende kind 1 2 3 4 5
• Het verantwoordelijke kind 1 2 3 4 5
• Het verbaasde kind 1 2 3 4 5
• Het verzoenende kind 1 2 3 4 5
• Het vitale kind 1 2 3 4 5
• Het vrolijke kind 1 2 3 4 5
• Het wijze kind 1 2 3 4 5
• Het zelfstandige kind 1 2 3 4 5
• Het zich veilig voelende kind 1 2 3 4 5
• Het zorgeloze kind 1 2 3 4 5
• Het … kind 1 2 3 4 5

En dan zijn er nog andere ‘innerlijke kinderen’. In welke mate herken je voelbaar de volgende 
‘kinderen’ in jezelf?

1 = niet
2 = een beetje
3 = in bepaalde mate
4 = in redelijke mate
5 = in grote mate

• Het afhankelijke kind 1 2 3 4 5
• Het ‘autistische’ kind 1 2 3 4 5
• Het bange kind 1 2 3 4 5
• Het bazige kind 1 2 3 4 5
• Het behoeftige kind 1 2 3 4 5
• Het bescheiden kind 1 2 3 4 5
• Het bezorgde kind 1 2 3 4 5
• Het boze kind 1 2 3 4 5
• Het brave kind 1 2 3 4 5
• Het eenzame kind 1 2 3 4 5
• Het gechanteerde kind 1 2 3 4 5
• Het geclaimde kind 1 2 3 4 5
• Het gekwetste kind 1 2 3 4 5
• Het genegeerde kind 1 2 3 4 5
• Het geslagen kind 1 2 3 4 5
• Het jaloerse kind 1 2 3 4 5
• Het kat-uit-de-boom-kijkende kind 1 2 3 4 5
• Het koppige kind 1 2 3 4 5
• Het machteloze kind 1 2 3 4 5
• Het misbruikte kind 1 2 3 4 5
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• Het niet gewaardeerde kind 1 2 3 4 5
• Het onbegrepen kind 1 2 3 4 5
• Het onveilige kind 1 2 3 4 5
• Het onzekere kind 1 2 3 4 5
• Het opgejaagde kind 1 2 3 4 5
• Het opstandige kind 1 2 3 4 5
• Het ‘pleasende’ kind 1 2 3 4 5
• Het schuldige kind 1 2 3 4 5
• Het slaafse kind 1 2 3 4 5
• Het stoere kind 1 2 3 4 5
• Het terechtgewezen kind 1 2 3 4 5
• Het verdrietige kind 1 2 3 4 5
• Het verlegen kind 1 2 3 4 5
• Het verongelijkte kind 1 2 3 4 5
• Het verwaarloosde kind 1 2 3 4 5
• Het verwarde kind 1 2 3 4 5
• Het winnende kind 1 2 3 4 5
• Het wrede kind 1 2 3 4 5
• Het ‘zielige’ kind 1 2 3 4 5
• Het … kind 1 2 3 4 5

Enkele vragen:
• Welke ‘innerlijke kinderen’ mogen er nu bij uitstek (nog) niet zijn?
• Welke ‘innerlijke kinderen’ hebben in deze periode de meeste aandacht nodig van de ‘lief-

devolle volwassene’ in jezelf?
• Welke ‘innerlijke kinderen’ willen door de dag heen graag hun stem laten horen in (liefde-

volle) innerlijke dialogen met jou?
• Welke ‘innerlijke kinderen’ zou je meer aan bod willen laten komen?
• Kun je verbanden leggen tussen enkele hoog scorende ‘innerlijke kinderen’ uit de eerste serie 

en ‘innerlijke kinderen’ uit de tweede serie? Hoe hangen ze met elkaar samen? Ga daarover 
eventueel ontdekkend brainstormen met een vertrouweling.
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Slachtofferschap versus verantwoordelijkheid

• Heb je je tot nu toe meer opgesteld als iemand die het leven overkomt of als iemand die het 
leven zelf ontwerpt?

• In welke mate ben je een lerend mens (doorvoelend en zingevend) en in hoeverre een creë-
rend mens (wilsgericht en zelfsturend)? 

• Hoe groot is je leerbereidheid en hoe groot is je scheppingsbereidheid?
• Beschrijf de laatste vijf gelegenheden waarin je je bevond in de grondhouding van slachtof-

ferschap en deel dit met enkele vertrouwenspersonen.
• Bedenk (alleen of met je vertrouwelingen) enkele nieuwe scenario’s, maar dan vanuit de 

grondhouding van volledige zelfverantwoordelijkheid.


