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Het beste uit jezelf halen, wat betekent dat?

Iedereen wordt geboren met een unieke ik. Een eigen pakketje aan passies, talenten 

en persoonlijkheid. De levenservaringen die daar gedurende je leven bijkomen, de 

dromen die ontstaan en de waarden die je ontwikkelt, maken jou tot wie je bent. Is 

het niet wonderlijk? Niemand heeft precies dezelfde mix als jij! 

Je zou zeggen: precies die unieke mix zet je in je dagelijks leven volop in, want die 

maakt je tot wie je bent. Was het maar zo simpel! Gedurende je leven word je aan 

alle kanten beïnvloed. Meningen van anderen, de druk van de samenleving, 

verwachtingen van je familie… Zo ontstaan er allerlei ruislaagjes om jouw 

oorspronkelijke kern heen. Precies die ruislaagjes zorgen ervoor, dat je niet meer 

helder ziet wie je nu eigenlijk bent, waar je goed in bent en waar je naartoe wilt met 

je leven!

Niemand heeft 
precíes dezelfde 
mix aan dromen, 
passies, talenten 
en levens-
ervaring als jij..!
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Het besef dat je eigenlijk steeds een beetje meer bent ‘afgedreven’ van je 

eigen kern, komt vaak als je al lang en breed volwassen bent. En dan word je 

nieuwsgierig. Want wie zou je zijn, als die ruislaagjes er niet meer waren? Als je 

je oorspronkelijke talenten en passies wél volop inzet? 

Koester die nieuwsgierigheid vooral, want het is dé brandstof die je nodig hebt 

om het beste uit jezelf te halen! Je eerste stap op weg naar een leven, dat in 

lijn is met wie jij in de kern bent. Precies dát is voor mij het beste uit jezelf 

halen! 

Miranda van Eenennaam |  Miranda@hetbesteuitjezelf.com

www.hetbesteuitjezelf.com

Jouw 
nieuwsgierigheid 
naar wat er nog 
meer mogelijk is, 
is dé brandstof 
om het beste uit 
jezelf te halen! 
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Hoe doe je dat, het beste uit jezelf halen? 

Heb je het gevoel dat je op dit moment niet het beste uit jezelf haalt? Dan is het tijd om 

stil te staan bij wie jij écht bent. Ik noem dat altijd ‘opnieuw in de spiegel kijken’! Maar 

hoe doe je dat? Waar te beginnen?

Ik hoor het van zoveel mensen: ze zijn op zoek naar wie ze nu eigenlijk écht zijn (wie ben 

ik, wat wil ik, wat kan ik?). Maar ze zien door de bomen het bos niet meer en hebben geen 

idee waar ze moeten beginnen! Heel begrijpelijk. Je hebt het immers nergens geleerd. En 

er is zoveel te vinden op internet en in boeken – maar wat is de eerste stap? 

Ik heb zelf ook een flinke zoektocht gehad. Ik voelde zó’n drang om te ontdekken wat bij 

mij paste, dat het me niet snel genoeg kon gaan om te ontdekken wat ik nu wilde met m’n 

leven. Nu is één van mijn talenten gelukkig om de logica en verbanden tussen dingen te 

zien en deze vervolgens te structureren. Dat talent heb ik volop ingezet bij mijn zoektocht. 

Daaruit ontstond na enige tijd een heel praktisch model, waarmee je stapsgewijs steeds 

beter weet wat jou als person typeert, en welke richting je op wilt bewegen. Dit model 

dient nu als basis van al mijn coachings!
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Er is 
zoveel –

waar 
moet je 

beginnen? 



Voordat ik inga op het model, eerst nog iets anders. Iets dat ongelooflijk 

belangrijk is voordat je welke stap dan ook zet:

Besluit dat je het waard bent om het beste uit jezelf te halen!

Het beste uit jezelf halen is je geboorterecht. Niemand heeft meer of minder 

recht dan jij, om je dromen, passies en talenten serieus te nemen. Je hebt ze toch 

ook niet voor niets? Ze willen geleefd worden! Sterker nog: ze staan te springen!

En geef je ze geen uitweg naar buiten, dan slaan ze naar binnen. Dat is de onrust

die je soms kunt voelen.  

Voel je nog niet 100% dat je het waard bent om het beste uit jezelf te halen? 

Sta eens wat langer bij dit zinnetje stil en voel eens wat er precies in de weg staat 

om dit 100% te voelen. Het kan al heel erg helpen om dit in te zien. Herhaal 

vervolgens regelmatig dat je het waard bent het beste uit jezelf te halen en 

probeer je hier steeds comfortabeler bij te voelen. 
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Besluit dat je 
het waard 

bent om het 
beste uit jezelf 

te halen!



Mijn  bloem-model

Ik heb mijn bloemmodel gecreëerd vanuit de volgende basisgedachte:

Ik ben ervan overtuigd dat de zin van je leven dezelfde is als die van een bloem: volledig tot bloei 

komen en uitdrukking geven aan wie jij in essentie bent. 

We blijven nog even bij de bloem: in het zaadje van een bloem ligt haar essentie al besloten. Een 

rozenzaadje zal nooit uitbloeien tot een tulp. Zo is het ook bij jou. Om het beste uit jezelf te halen, 

moet je jezelf niet anders voordoen dan wie jij in de kern bent en mag je dát wat jou typeert juist 

ten volste benutten. 

Het helpt daarbij natuurlijk enorm om goed te weten wie je in de kern bent, als je alle ruislaagjes 

wegneemt. Zo kun je je leven steeds meer in lijn brengen met wie je bent. 

Om daarin het overzicht te behouden, heb ik het volgende bloemmodel gecreëerd.  
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Met behulp van mijn bloemmodel kunnen we makkelijk in 
kaart brengen wat jou als persoon typeert. Via 6 invalshoeken 
krijg je een beter zicht op wie je bent, wat je wilt en wat je 
kunt. Kortom, het is hét perfecte model om jouw ‘eigenheid’ 
in kaart te brengen. Dit geeft meer zelfvertrouwen, houvast en 
richting voor de toekomst. 

In de blaadjes van de bloem (zie afbeelding) zien we de eerste 
4 elementen terug. Deze loop ik kort met je door. 

1. Passie. Waar liggen jouw passies? Waarvan gaan je ogen 
glinsteren?  

2. Dromen. Wat zijn jouw dromen voor de toekomst – zowel op 
werk- als privé gebied? Vaak weten we niet goed wat onze 
dromen zijn. We zijn niet gewend om te dromen, zeggen eerder 
‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.  
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Mijn bloem-model in beeld



3. Zingeving. Hierbij gaat het om betekenisgeving: welke 
dingen doen er voor jou zo toe, dat je vuurtje er steeds 
weer voor gaat branden? Waarvoor ga jij ‘s ochtends je 
bed graag uit?

4. Talenten. In welke dingen ben je goed? Wat gaat je bijna 
van nature makkelijk af?  Het is heel belangrijk hier zicht 
op te krijgen!

We hebben nu de 4 bloembladen gehad. Maar er is nog 
meer:

5. Persoonlijkheid. Je hebt een bepaald karakter 
meegekregen, een persoonlijkheid. In het model is dat de 
steel van de bloem. Hoe je vormgeeft aan de eerdere 4 
elementen, heeft namelijk veel te maken met je karakter. 
Jouw karakter geeft je een heel eigen stijl én bepaalt vaak 
de mate waarin jij je van nature al aan anderen laat zien. 
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We komen tot slot bij de zon en wolk (met her en der 
een flinke onweersbui…). Die staan voor de ervaringen 
die jij in je leven hebt opgedaan. Oftewel: 

6. Je biografie. Er zullen altijd vrolijke en minder vrolijke 
gebeurtenissen zijn in je leven. Wat jou jou maakt, wat jij 
interessant vindt, en waar misschien wel een mooie rol 
voor jou in je leven is weggelegd, wordt mede bepaald 
door jouw specifieke levenservaringen – oftewel: jouw 
biografie. 

Dit waren de 6 essentiële elementen die jouw zelfkennis 
enorm vergroten. 
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Heb je echt goed zicht op al deze 6 elementen, dan heb je 
een grondig beeld van jezelf. Wat overigens (gelukkig) niet 
betekent dat je nooit meer nieuwe dingen over jezelf zult 
ontdekken! Bepaalde elementen kunnen natuurlijk 
veranderen. Je biografie sowieso, maar ook dromen 
kunnen veranderen en je kunt altijd nieuwe talenten 
ontdekken! Of je ontdekt opeens weer andere (en vaak 
zelfs tegenstrijdige) elementen van jezelf. Dat maakt het 
juist ook zo interessant!

Ik ben er echter van overtuigd, dat het voor iedereen goed 
is om dit model sowieso 1 x  in zijn/ haar leven grondig te 
doorlopen! Omdat het een fantastische basis is, waar je 
altijd weer op terug kunt vallen bij het maken van keuzes. 
Zo kun je je leven steeds meer in lijn brengen met wie jij 
bent!



En dan? Bepaal je koers!

Als je het bloemmodel hebt doorlopen, heb je gedegen zicht op je passies, talenten, dromen, 

zingeving, persoonlijkheid en biografie. Dat is fantastisch – niet alleen omdat je zelfkennis 

flink is toegenomen, maar: je kunt nu ook je koers bepalen! Op weg naar een leven dat meer 

in lijn is met wie jij bent. Een koers kortom, waarbij jij als persoon écht tot je recht komt! 

Zo’n koers is heel belangrijk: als jij het leven niet creëert, creëert het jou.

Stel jezelf daarom eens een aantal concrete vragen. Wat wil je op basis van wat je over jezelf 

hebt geleerd bereiken? Welke dromen wil je absoluut waarmaken en waarom? En wat zijn op 

basis daarvan je doelen? 

Doelen geven richting aan je handelen. Zie ze maar als een vuurtoren op zee. In de (woeste) 

zee van de alledaagse beslommeringen, is het gevaar groot, dat je maar gewoon wat doet of 

aan het overleven bent. Dan kun je nog zo hard roeien, maar zonder duidelijke richting levert 

dat weinig op. Het is puur een overlevingsmodus! Een vuurtoren in de vorm van jouw doelen, 

kan er voor zorgen dat je in elk geval de goeie richting op roeit. Het geeft je houvast!
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Wees je 
ervan 
bewust:
Als jij het 
leven niet 
creëert, 
creëert het 
leven jou!



Waarschuwing: pas op voor zelf-sabotage!

Wees je ervan bewust: er is altijd een deel in jou, dat met man en macht tegen wil houden dat er iets 

verandert! Onder het mom van ‘jou beschermen’, en liever gewoon alles zo houden zoals het nu is. Da’s 

immers wel zo veilig!  
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Er zijn altijd wel stemmetjes in je hoofd die 
je wijs proberen te maken dat dit niet het 
moment is om te veranderen. Dat er eerst 
nog aan allerlei voorwaarden voldaan 
moet worden om die stappen te zetten die 
je wilt zetten. Die stemmetjes kunnen heel 
dwingend zijn en proberen de boel 
eigenlijk gewoon te saboteren! 

Eén van die stemmen is je innerlijke 
criticus. Hij vertelt je wat er allemaal niet 
goed genoeg is aan jou, zodat je het 
behalen van je doelen wel kunt vergeten. 

De innerlijke criticus heeft altijd wel iets 
aan te merken. ‘Ach, dat is toch helemaal 
niet voor jou weggelegd…’ Of: ‘Wie ben jij 
om zo’n doel te stellen?’ Hij probeert je 
eigenlijk klein te houden en te 
‘beschermen’ tegen gezichtsverlies. Hij 
praat vooral vanuit angst tegen je, en niet 
vanuit liefde. Wees je daarvan bewust, en 
herken jouw innerlijke criticus! Waar je 
stemmetjes trouwens ook heel goed in 
zijn: excuses verzinnen om dingen niet te 
doen. Laten we meteen eens testen hoe 
goed jouw stemmetjes daarin zijn!
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OPDRACHT

Neem je kladblok erbij. Stel je telefoonalarm in op 1 minuut. Schrijf nu binnen die 
tijd zoveel mogelijk antwoorden op de volgende vraag op:

Welke excuses komen er bij jou allemaal omhoog, om géén
actie te ondernemen om dichter bij jouw droomleven te komen?

Schrijf alle excuses op die maar kunt bedenken. Hoe gek ze ook zijn. En wees heel 
eerlijk! Er kijkt niemand mee ;)

(…………)

Klaar? Bekijk je lijst eens rustig. Kijk er eens als een observator naar, en ga na: hoe 
wáár zijn deze excuses? Weet je 100 % zeker dat het excuus waar is? 

Gaat het om niet kunnen? Of stiekem toch meer om niet willen of durven? 

Nu je dit goed op een rij hebt gezet, zul je de stemmetjes sneller herkennen als ze 
weer allerlei excuses bedenken waarom jij níet het beste uit jezelf zou kunnen 
halen! En kun je ervoor kiezen ze te negeren. 

Stap 5. Stop zelf-sabotage!

Kies ervoor om 
heel bewust 
met je excuses 
om te gaan. Stel 
jezelf bij elk 
excuus de 
kritische vraag: 
weet je écht 
100% zeker dat 
dit waar is? 
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Welke eerste stap zet jij?

Ik hoop dat je door dit e-book zin hebt om in beweging te komen! Natuurlijk kun je 
het allemaal even laten bezinken, maar laat het niet versloffen! Er is een reden dat 
je dit e-book hebt gedownload: je voelt dat er meer mogelijk is…

Misschien wil je graag aan de slag met mijn bloemmodel, maar heb je wat hulp 
nodig om écht zicht op de 6 onderdelen te krijgen. In dat geval kan mijn online 
programma je goed verder helpen! Met dit programma ga je opnieuw in de spiegel 
kijken. Precies aan de hand van de logische opbouw van het bloemmodel. Je krijgt 
helder zicht op wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt. Op een speelse, ontspannen 
manier, aan de hand van inspirerende audio’s, video’s en een werkboek. Gewoon 
vanuit huis! In de laatste les breng je jouw persoonlijke ontdekkingen in kaart en 
bepaal je jouw horizon, plus de acties die ervoor nodig zijn om je doelen te 
behalen. Lees er hier meer over!

http://www.hetbesteuitjezelf.com/online-training/
http://www.hetbesteuitjezelf.com/online-training/


Twijfel je, heb je nog vragen of wil je overleggen?

Geen probleem! Stuur me een mailtje naar Miranda@hetbesteuitjezelf.com. 

We kunnen ook een Skype-sessie inplannen als je dat prettiger vindt. Ik probeer je 

vragen in elk geval zo goed mogelijk te beantwoorden!

Meer weten over wie ik ben? Lees hieronder verder of kijk op mijn website! 
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Over mij

Ik geloof ten diepste dat dé basis om het beste uit jezelf te halen, ligt 

bij grondige zelfkennis. Pas dan weet kun je jouw koers bepalen en 

bijpassende doelen stellen. 

Daarom help ik mensen bij het ontdekken ‘wie ben ik, wat wil ik, wat 

kan ik?’. Door hierbij mijn glasheldere bloemmodel te gebruiken, 

help ik mensen door de bomen het bos weer te zien! 

Mijn doel is steeds weer: leven en werk zoveel mogelijk in lijn 

brengen met wie jíj als persoon bent. Zo kom je optimaal tot je recht!

Je beloning als je dit proces aangaat? De beste versie van jezelf.

Een geschenk - voor zowel jou als je omgeving!
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“Zelfkennis en 
persoonlijk leiderschap zijn 

essentieel om het beste
uit jezelf te halen. 
En juist dáárover 

hebben we op school
niets geleerd!”
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Meer over mijn
achtergrond
kun je lezen op
mijn website.
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