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Perfect werk(t) ! 
 
 

 
 

Tenzij……. het je teveel wordt! 
 

Of hoe je er achter komt dat je té perfect bent 
 en hoe je dat kunt vermijden. 
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Waarom perfectie (niet) werkt 

 
 
 
 

 
 

Dit E-book is voor jou en voor mensen die willen weten: 
 
 

Wat perfectie is          
 
Wat de mogelijke oorzaken daarvan kunnen zijn      
 
Of je dat misschien zelf bent         
 
Welke oplossingen er zijn     
 
Wat te doen, als je er zelf niet (helemaal) uit komt?     
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Wat perfectie is 
 

Perfectionisme houdt in dat je heel precies en nauwgezet bezig bent om volmaakt te zijn of 
volmaakt te creëren. 
Perfectionisme kan een prima drijfveer zijn om je doelen te bereiken. Je doet je best en gáát 
ervoor. Dat geeft plezier en maakt je trots. Op zo’n moment is het een positieve motivator.  
 
Maar, perfectie kent ook zijn negatieve kanten. Je moet heel veel (van jezelf) en het is nooit 
genoeg. Dat geeft veel druk, vreet tijd en energie. Het laat ook echt zijn sporen achter 
op mentaal en fysiek gebied en het leven wordt ook als veel minder plezierig ervaren. 
En je kunt zo bang worden om het niet goed te doen, dat je nergens meer aan begint.  
Deze laatste eigenschap wordt ook vaak door werknemers niet goed ingeschat en regelmatig 
bestempeld als luiheid of gebrek aan kennis of vaardigheden. 

 
En zo wordt perfectionisme géén prettige eigenschap meer. Het is een valkuil die je juist 
belemmert je doelen te halen. 
 
Maar hoe zou het voelen om niet meer continu tegen je eigen (verzonnen) beperkingen aan 
te lopen? Niet meer hoeft te denken dat je het niet kan of dat je niet goed genoeg bent? Niet 
meer te denken dat anderen het beter doen of dat je hopeloos mislukt als je actie 
onderneemt?  
Lekker vrij te zijn van dwangmatige gedachten, die voorkomen dat je geniet en dat je blij 
bent met het resultaat dat je creëert.  
Kortom, te kunnen genieten van het proces, zonder je druk te maken om het resultaat.  
Trots te zijn op jezelf en wat je hebt bereikt! 
 
 
Daarover gaat dit E-book in eerste instantie. 
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Wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn 

 
Hoog gevoeligheid, omdat je heel goed kunt waarnemen waar een ander behoefte aan 
heeft en die behoefte graag wilt vervullen. 
Onzekerheid, om dit te verbergen of te compenseren heb je gauw de neiging om 
perfectionistisch te zijn. 
Angst, om de controle te verliezen over gebeurtenissen. Deze angst kan te maken 
hebben met iets of iemand die je in het verleden verloren hebt. (Hieruit ontstaat een 
verlangen naar zekerheid en houvast.) 
Graag geaccepteerd willen worden (door dierbaren en/of in bepaalde groepen) 
Faalangst vanuit de overtuiging dat wanneer je niets doet, je ook geen fouten kunt 
maken en dat leidt vervolgens tot uitstellen en hoe meer je uitstelt, hoe moeilijker het 
wordt om weer actie te ondernemen. Dit is een vicieuze cirkel die uiteindelijk leidt tot 
stilstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je hebt pas echt controle wanneer je hem niet meer nodig hebt! 
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Of je dat misschien zelf bent 
 

Hoe meer stellingen je uit de volgende lijst herkent, des te sterker is ook je hang naar 
perfectie. 

 
 Bang zijn om fouten te maken. 

 De uitspraken: “Als ik het niet perfect kan doen, dan doe ik het liever niet” en “Alles 
of niets”, zijn erg herkenbaar en maken inderdaad dat je of niets doet of iets heel 
groots maakt van een project, zodat dat als een hele klus lijkt 

 Je bent ontevreden over het feit dat je perfectionistisch bent en daardoor versterk je 
het effect. 

 Je legt de lat erg hoog, zowel in je werk als privéleven. 

 Je weet precies wat er nog nodig is om iets te vervolmaken. 

 Je maakt lange ‘to do lists’, waaraan nooit een einde komt. 

 Je maakt je snel zorgen (bijvoorbeeld over andermans mening) en je krijgt snel last 
van stress of spanning. 

 Je bent vooral streng voor jezelf, je hebt vaak negatieve gedachten over jezelf of over 
anderen, omdat ze het niet goed genoeg doen (in jouw ogen). 

 Je geniet te weinig. 

 Je hebt het gevoel dat je niet echt jezelf bent. 

 Als je kritiek persoonlijk opvat. 

 Je het moeilijk vindt om hulp of advies te vragen en een echte “doe het zelver” bent. 

 Perfectie heeft een negatieve invloed op je relaties en je gezondheid. 

 Er mogen geen mensen langs komen als je huis niet helemaal op orde is. Een grote 
kans, dat er binnenkort steeds minder mensen bij je langs komen… 

 Je voelt je sterk verantwoordelijk voor alles en iedereen in je omgeving. 
 
 
En deze lijst is nog veel langer te maken, maar belangrijker is: “hoe kom je hiervan af?” 
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Welke oplossingen er zijn 

 
Je hebt al veel meer bereikt dan je beseft! Als je je meer concentreert op wat je goed doet 
en minder op wat nog beter kan, neemt je gevoel om perfect te willen zijn af. Het is een 
kwestie van focus. Stop jezelf te vergelijken met je ideaalbeeld en begin met waarderen wie 
je werkelijk bent! 
 

 Perfectionisme loslaten is een proces van bewustwording en is te leren. 

 Realiseer je dat je niet altijd perfect hoeft te zijn en sterker nog, niemand verwacht 
dat ook. 

 Vergelijk jezelf niet met anderen. Het gras lijkt altijd groener aan de overkant, maar 
dat is het zelden. Jezelf continu vergelijken met anderen is de snelste manier om 
ontevreden te worden over je eigen leven. 

 Wees tevreden met een resultaat; van elk resultaat leer je weer, waardoor je kunt 
groeien. (Als je wacht op het perfecte moment, op het perfecte resultaat, kun je heel 
lang wachten…..) 

 Zonder mislukking is er geen succes. Dat is een universele wet. Mensen die succesvol 
zijn, hebben ook vaak in een eerder stadium teleurstellende resultaten geboekt. Ze 
zijn weer opgestaan en verder gegaan. Je mislukt alleen als je opgeeft of als je nooit 
iets probeert. 

 Een inzet van 200% bestaat niet. Iedereen die altijd 200% geeft, stort vroeg of laat in. 
Het is beter te steven naar 80% en het daardoor langer vol te houden. Tevens is dat 
gemakkelijker en gezonder.  

 Geef jezelf veel complimenten en sta eens stil bij je successen.  

 Fouten maken mag, want die kunnen weleens heel leerzaam zijn en geven je in ieder 
geval waardevolle informatie. 

 Lach vaker om jezelf en de situatie. Perfectie kan ook behoorlijk saai zijn…. 

 Denk niet in alles of niets. 

 Accepteer jezelf. 

 Leg de lat gewoon wat lager. 

 Jij bent niet je werk. Er zijn dingen die jij bent, en er zijn dingen die jij doet. Als jij een 
fout maakt, dan is dat iets dat jij doet, niet iets dat jij bent. 

 Doe dingen de je leuk vindt en die je echt energie geven. 

 Sta je zelf toe om eens vaker helemaal niets te doen; dat mag echt! 

 En wees oprecht dankbaar voor alles wat je nu al hebt (bereikt). 

 Doe eens iets totaal onzinnigs. 

 Geef werk en taken aan anderen en doe ondertussen iets heel leuks voor jezelf; je 
bent niet verantwoordelijk voor de hele wereld.  
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Wat te doen, als je er zelf niet (helemaal) uitkomt? 
 
Met mijn ruim 12 jaar ervaring als coach en natuurgeneeskundig therapeut en met een 
achtergrond als manager in de commerciële dienstverlening, kan ik je zeker verder op weg 
helpen en ……enig perfectionisme is mij ook niet onbekend! 
 
Dit E-book is zeker niet perfect….., dus als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Neem dan nu 
contact met mij op voor een gratis (Skype) gesprek van een half uur. 

 
 

Veel succes op jouw pad! 
 

 
 
 
 
 
 

: 06 51723623 

: hilda.heyman 
 
 
 
BELANGRIJK. Dit e-book heb ik met de grootste zorg samengesteld. Het mag uitsluitend in deze vorm 
worden verspreid, dus attendeer mensen op mijn website als ze zelf een exemplaar willen aanvragen 
http://natuurlijkhildaheyman.nl/ 
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