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Over Babs Mouton – Verhalenvinder 
 

Dit is versie 2.0 van Worden wie je bent. Doorzenden, kopiëren of 
verveelvuldigen van dit e-book is niet toegestaan. 
 
Gratis exemplaren van dit e-book zijn verkrijgbaar via 
www.verhalenvinder.com/gratis-ebook 

 

Is dit e-book iets voor jou?  
 
 
 

 
Wees de beste!  

 
Doe je best! 

 
Wees aardig voor andere mensen! 

 
Wees perfect! 

 
Als je maar hard genoeg werkt kun je 

alles bereiken! 
 

Schiet op! 
 

Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg 
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Waar gaat dit e-book over? 
 

Dit e-book gaat over blokkades die jou ervan weerhouden jezelf te 
zijn. Het zijn overtuigingen die je vaak al in je jeugd meekreeg. Dit 
zijn meestal de zinnetjes die je ouders of de juf op school hebben 
gezegd tegen je en waarmee je bent opgevoed.  
 
Ze hebben je houvast gegeven in je jeugd, ze hebben je gevormd. 
Het waren een soort mantra's. Overtuigingen. En nu werken ze 
niet meer (altijd) voor jou. Wat nu? Hoe word je weer wie je bent, 
daar van binnen? 
 
Kun je zelf al een aantal uitspraken verzinnen die vroeger vaak 
werden gezegd tegen jou? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
  
 

 
Ik heb er zeven voor je die je vast herkent. Ben je er klaar 

voor? Hier gaan we! 
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Wees de beste! 
 

 
Als 'Wees de beste' je door je jeugd geholpen heeft dan ben je 
vast resultaatgericht. Welke sport je ook deed of doet, welk 
spelletje je ook speelt, welk beroep je ook hebt: jij blinkt er in uit! 
Dat is gestimuleerd thuis, en je kreeg als beloning een aai over je 
bol, extra zakgeld, afgunst van je broer of zus, vul maar in. 
 
Hoe heeft deze uitspraak een rol gespeeld in jouw jeugd? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Wat voor positieve zaken heeft het je opgeleverd? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
 
Speelt deze overtuiging nu nog een rol in je leven? Zo ja, op welke 
manier?  
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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 Doe je best! 
 

 
Wat je ook doet, als je maar je best hebt gedaan dan is het goed. 
Dat is de kern van deze overtuiging. Ook al haalde je slechte 
cijfers op school, als je je best had gedaan waren ze thuis blij. En 
jij dus ook. Meer zat er niet in, je had immers alles gegeven wat in 
je zat. En dat telde. 
 
Hoorde jij dit vaak thuis? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Herken je het in wat je vroeger deed? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Hoe heeft het je geholpen in je jeugd en misschien nu ook nog 
wel? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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Wees aardig voor andere 

mensen! 
 

 
Ook wel geformuleerd als: wat je uitstraalt krijg je terug. Zeg netjes 
gedag tegen de onaardige buurman, sta in de bus op voor oudere 
mensen, wees niet brutaal tegen de meester op school - ook al 
heeft hij geen gelijk. 
 
Ben jij vroeger gestimuleerd aardig te zijn voor andere mensen? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Zo ja, kun je daar voorbeelden van geven? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
(Hoe) speelt dat nu nog een rol in jouw leven? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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Wees perfect! 
 

 
Als alles maar ging zoals het moest, dan was het goed. Beter dan 
goed: perfect. Het hoogst haalbare. Beantwoord aan het plaatje 
dat andere mensen van je hebben, wees niet te overtreffen. 
Perfect is iets anders dan de beste zijn: de beste betekent dat er 
(op dat moment) geen betere zijn, perfect is: kan-niet-beter. 
 
Kom jij uit een wees-perfect-gezin? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Was je perfect vroeger, of probeerde je het te zijn? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Wat heeft het je gebracht? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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Als je maar hard genoeg werkt 
kun je alles bereiken! 

 
 

Alles is maakbaar. The sky is the limit. Musicalster worden? Hard 
werken! Dierenarts? Hard werken! Met deze instelling kom je heel 
ver, en als je maar blijft volhouden ligt de wereld aan je voeten. De 
mogelijkheden zijn legio. Bepaal wat je wilt en ga ervoor! 
  

 Wat heeft hard werken jou gebracht? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Wat heb je bereikt? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Doe je het nu nog? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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Schiet op! 
 

 
Maak voort, schiet op! Jij wilde nog even wat lanterfanten, ergens 
iets bekijken, wat dan ook. Maar je moest opschieten. 
Doorwerken, doorlopen, doorgaan. Het zorgde voor een tempo en 
een drive in je leven. Jij kan veel werk verzetten. 
 
Is dit voor jou herkenbaar van vroeger? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Op welke momenten kwam 'schiet op' je prima van pas? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Leef je er nu nog naar? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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Doe maar gewoon,dan doe je al 

gek genoeg 
 

 
Pas je aan aan de groep, aan je omgeving. Zorg ervoor dat je niet 
teveel opvalt. Dat is Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 
Je leert je naadloos aan te sluiten bij de mensen om je heen. Je 
weet hoe ze doen, en dat doe jij na. Het geeft je veiligheid. 
 
Herken je dit? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Wat was gek genoeg precies? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Hoe gewoon doe je nu? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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 De keerzijde 
 

Al deze goedbedoelde zinnetjes (of een paar ervan ;)) hebben je 
gemaakt tot wie je nu bent. En daar mag je dankbaar voor zijn. 
Deze uiitspraken kunnen echter ook hun keerzijde hebben. 
 
Wees de beste: wat als je dat niet kon zijn? Als het niet lukte? Hoe 
voelde je je dan? Ben je nu nog bezig te proberen de beste te 
zijn? 
 
Doe je best is een prima uitgangspunt. En als dat was waar op 
werd gelet thuis kon je van alles doen - als je maar je best had 
gedaan. Maar wist je ook wat je wilde bereiken, waar je op wilde 
focussen? En doe je nu je best? 
 
Wees aardig voor andere mensen.... En wees ook aardig voor 
jezelf! De verkering niet uitmaken omdat je vriendje of 
vriendinnetje dan ontroostbaar  zou zijn is uiteindelijk niet aardig 
voor hem of haar - en al helemaal niet voor jezelf! Hoe vaak heb je 
je afgevraagd of aardig zijn tegen iemand wel het beste kado was 
dat je die iemand kon geven: nee hoor oma, uw jurk staat heel 
mooi! Ik vond het eten in uw restaurant fantastisch, meneer de 
ober! Ik help wel met afwassen hoewel ik eigenlijk moet leren voor 
een proefwerk. Wanneer zat of zit het jou in de weg? 
 
Wees perfect! Wat is perfect? Word je er niet hondsmoe van om 
altijd maar weer perfect te moeten zijn? Als in de reclame?! 
 
Als je maar hard genoeg werkt kun je alles bereiken. Je kunt veel 
bereiken met hard werken, maar er zijn grenzen. Ik wilde vroeger 
Madonna worden, maar hoewel ik beter kan zingen ;) heb ik niet 
haar talent om me te profileren zoals zij doet en muziek te maken 
die al decennialang veel mensen aanspreekt. De wereld is niet 
helemaal maakbaar. Heb jij je dat ooit gerealiseerd? 
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Schiet op! Heerlijk, zo'n pusher in de buurt. Iemand die zorgt dat je 
je tempo blijft houden, zodat je niet inzakt. ‘Productie draait’. En 
zodat je niet stilstaat, letterlijk. Bijvoorbeeld bij jouw ontwikkeling, 
bij wat jij wilt, bij hoe jij je voelt. Je eens ‘ouderwetsch’ vervelen, 
zodat je creatieve geest eens lekker alle kanten op kan gaan. Voel 
je hem? Kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
 
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar wat als je niet 
‘gewoon’ bent of wilt zijn? Als je iets heel goed kan, of jezelf wilt 
zijn in plaats van net als alle anderen? 
 
 
Tot slot  
Welke overtuigingen uit jouw jeugd herken jij? Herkennen is de 
eerste stap om te worden wie je bent. Daarna volgen waarderen 
wat de overtuigingen je hebben gebracht en loslaten van het deel 
dat je nu blokkeert. Met dit boek heb ik je handvatten gegeven om 
een verandering in te gaan. Als je meer wilt, dan help ik je daar 
graag bij. Je kunt me mailen via babs@verhalenvinder.com om 
een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek te 
maken. In dat gesprek kunnen we samen kijken wat jij nodig hebt 
om meer jezelf te zijn. 
  

mailto:babs@verhalenvinder.com
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Over Babs Mouton - 
verhalenvinder 

 

 
Mijn naam is Babs Mouton, coach en verhalenvinder.Het is mijn missie om 
met jou de rode draad in jouw verhaal te vinden, zodat jij je verder ontwikkelt 
en wordt wie je bent. Ik stimuleer je van daaruit je eigen keuzes te maken in 
je leven. 
 
Dit e-book heb ik geschreven om jou inzichten in je eigen handelen te geven. 
Ook ik heb vroeger last gehad (en soms nog) van bepaalde overtuigingen. Bij 
mij waren vooral ‘Doe je best’ en ‘Wees aardig voor andere mensen’ de hits. 
Ik heb gekoesterd wat ze me hebben gebracht, en overboord gegooid wat me 
niet meer past. 
  
Hartelijke groet, 
 
Babs, jouw coach en verhalenvinder 
 
PS. Op de foto links ben ik vier, en rechts een foto van mij zoals ik nu ben. 
 

 


