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BLUEPRINT 

krachtige 

keuzes

Kies beter en sneller uit alles 
wat jouw briljante brein 

bedenkt 



Of je ons nu al een tijdje volgt, een programma bij ons doet  of ons net leert kennen: jij en wij hebben
waarschijnlijk een overeenkomst en dat is: we barsten van de ideeën. We zijn de types die soms te snel

gaan voor hun omgeving, op feestjes kunnen ratelen over nieuwe plannen of van het één naar het ander
kunnen vliegen. We zijn mensen die snel enthousiast raken en vaak 101 lijntjes uit hebben staan. We

doen het goed in de maatschappij en nemen vaak het voortouw.  
 

MAAR je kunt ook van de hak op de tak springen en blijven zitten met een onbestemd gevoel. Je kunt ook
enorm twijfelen over keuzes en wat de juiste is. Je kunt je ook contraproductief en lui voelen omdat je

gewoonweg niet kunt kiezen, bang dat je de verkeerde keuze maakt. Je omgeving volgt je niet. 
 

 

Mabel & Crystal

TE GEK DAT WE ELKAAR GEVONDEN HEBBEN!

Veel plezier!

We hebben ontdekt dat veel vrouwen die door ons gecoacht worden multi-getalenteerde vrouwen zijn
die veel leuk vinden en veel kúnnen, maar soms moeite hebben met kiezen waar ze nu écht ten

diepste naar verlangen.  
 

Speciaal voor die vrouwen (jou natuurlijk!) hebben we deze Krachtige Keuzes Blueprint ontwikkeld om
jou krachtige keuzes te laten maken vanuit je hart. Wat het ook is waar je over twijfelt! We laten je zien
hoe wij het doen en inspireren je om vooral in de flow te blijven. Want als er iets is dat de wereld nodig
heeft, dan is het vrouwen zoals jij die het verschil maken. Jij bent hier om impact te maken vanuit al je

passies en talenten. Jij bent hier om je Purpose te leven. Hell yeah!  
 

Op de volgende pagina vind je de Blueprint en daarna een korte uitleg, 



MIJN idee:

Is het idee aligned met een of meer van mijn hogere doelen?

Is het idee over een jaar nog steeds 
relevant/goed?

Maakt het de weg vrij 
voor nog veel meer goede dingen?

Gaat het idee me NU  
vooruit helpen?

bad idea

terug naar start  

met nieuw idee

doen!

OP de 

later lijst

Voel ik mij nog meer mezelf 
als ik dit doe?

WIE kan me helpen 
om dit idee nu BRILJANT 

te maken?

JA

NEE

NEE

JA

NEE JA

NEE

JA

Is het mijn Gremlin die me in mijn 
comfort zone probeert te houden?

JA

NEE

JA



EN EN IN PLAATS VAN OF OF 
Als jong meisje vonden wij al heel erg veel leuk. Als we een poëzieboekje mee naar huis kregen hadden we 

lichte paniek omdat je daarin op moest schrijven wat al je lievelingsdingen waren. Lievelingskleur, lievelingsdier, 
wat nou als je niet kunt kiezen en alles even leuk is? ;-) 

 
Denk eens terug aan wie jij was als jong meisje. Vond je veel dingen leuk, ondernam je veel? Vaak zijn mensen 

die moeite hebben met kiezen multi-getalenteerd. Als je jong bent, wordt dit vaak nog aangemoedigd (“wat 
leuk, ze doet zoveel!”) maar hoe ouder we worden hoe meer er van ons wordt verwacht dat we één ding kiezen 

en dat we dat dan zo lang mogelijk doen.  Denk maar aan het kiezen van een opleiding, of denk maar aan het 
kiezen van één vak waarin je gaat uitblinken! 

 
De lifestyle van een New Business Women gaat er juist over dat je je leven inricht op basis van én én, in plaats 

van of of. Misschien niet alles tegelijk, maar wel een vol en rijk leven waarin je doet wat je het allerliefste doet en 
op die manier het verschil maakt en anderen inspireert.   

 
HOGERE DOELEN  

De norm voor succes in onze Westerse is vaak geënt op concreet resultaat: van doelen stellen en doelen 
behalen. Je bedenkt iets en doet er alles voor om dat te bereiken. Ook al raak je ergens along the way het echte 

plezier kwijt. Denk maar eens aan alle keren dat je ergens enthousiast aan begon, maar binnen de kortste 
keren aan het twijfelen was of dit wel de juiste keuze was? 

 
Zo hoeft het helemaal niet te zijn. Sinds dat wij ons leven anders inrichten hebben we veel meer focus en 
maken we makkelijker keuzes. Het start met de volgende bewustwording over doelen. Veel doelen die we 

stellen komen voort uit ons hoofd en gaan over de toekomst. We zeggen bijvoorbeeld “als ik dat voor elkaar 
krijg, dan ben ik pas écht gelukkig”. Of dit nu gaat om het kiezen van het juiste werk of het kiezen van een 

levenspartner. Hoe vaak in je leven heb jij keuzes gemaakt die een betere toekomst zouden garanderen, op 
welk vlak dan ook? Hoe vaak heb jij je verstand laten vóórgaan op iets wat gewoon goed voelde? 

 
in onze maatschappij zijn we vaak gewend om van doel naar doel te leven. De waarheid is dat dit ons niet in de 

basis gelukkig maakt. We zijn gaan leven naar zogenaamde “middeldoelen”: doelen die we denken nodig te 
hebben om gelukkig te zijn en die vaak gelinkt zijn aan ons hoofd en verstand. Denk aan de middeldoelen veel 

geld verdienen, binnenkomen bij een bepaald bedrijf, met een bepaald iemand zijn, bepaald soort succes 
behalen. 

 
Het mooie is, er zijn Middeldoelen en Hogere Doelen. Hogere doelen zijn fantastisch: ze gaan over die dingen 
die je leven echt verrijken. De dingen waar je op je sterfbed met op terugkijkt met een voldaan gevoel. Ze gaan 
over wat je wilt ervaren in je leven: van mooie avonturen tot gevoelens. Ze gaan over wat je wilt leren. Wanneer 
je de tijd vergeet, hoe je jezelf het liefste ontwikkelt. En over hoe je wilt bijdragen. Het verschil dat je wilt maken 
in de wereld, hoe je impact maakt. Als je leeft naar deze doelen, dan sta je op met een tevreden en rijk gevoel. 
Dan heb je energie over en ervaar je heel vaak synchroniciteit en plezier. Dit is hoe jouw ziel het bedoeld heeft! 

 
Wij leven de afgelopen jaren zoveel mogelijk aligned met onze Hogere doelen. Het geeft niet alleen direct zin 

aan ons bestaan, het zorgt er ook voor dat we vanuit die energie deuren openen waarvan we niet eens wisten 
dat ze bestonden! 

 
Maak nu eens drie lijsten vanuit de volgende vragen: 1) Wat wil je allemaal nog ervaren? 2) Wat wil je leren? 

3) Hoe wil je bijdragen? Dit zijn je Hogere Doelen waar je jouw keuzes aan kunt toetsen (zie Blueprint). 
 
 
 
 



IT DOES NOT 
MATTER HOW 
SLOW YOU GO 
AS LONG AS YOU KEEP MOVING 

#TNBWMINDSET



Het probleem met moeilijk of niet kunnen kiezen is vaak dat het zo absoluut is. Als je het nu niet kiest, dan 
nooit meer. Dat verhaal. We worden gedwongen om dingen uit te sluiten. Alles wat je niet kiest, krijg je 
misschien later spijt van. The Fear of Missing Out.  De Gremlin op je schouder, hoe wij de kritische stem 

omschrijven die probeert jou in je comfort zone te houden, is er als de kippen bij als het hierom gaat. Deze 
Gremlin is namelijk ook van het principe “alles of niets.” De realiteit is, dat er ook nog een gebied tussenin 

ligt. En dat gebied heet “niet nu”. Hoe bevrijdend voelt het als je weet dat je alles wat je nu niet kiest, op een 
later moment alsnog kunt kiezen? Hell yeah! 

 
Wij werken dus met een ideeënlijst, maar ook met een “Later-lijst.” Alles wat we nu niet kiezen of gaan doen, 
kan op deze lijst terechtkomen. Blijven we er enthousiast over, dan is het een idee dat het uitwerken waard 

is en komt het vanzelf voorbij. Maar bij veel ideeën vliegt als het ware met de tijd de magie en ons 
enthousiasme en deze kan dan van de lijst af! 

 
GAAT HET JE NU VOORUIT HELPEN? 

Het fijne aan goede ideeën is, dat ze vaak nooit alleen komen. Als je een keuze maakt die écht goed is voor 
jou, dan volgen er vaak nog meer keuzes en kansen die nog béter voor je zijn! 

Het kan als een katalysator dienen. Stel je voor dat je wordt gevraagd om te spreken op een kleine 
bijeenkomst en je twijfelt of je er vol in moet gaan en het moet doen. Aan de ene kant wil je heel graag op 

grote bijeenkomsten spreken, maar aan de andere kant is de omvang deze bijeenkomst niet echt de moeite 
waard. Je kunt jezelf dan de vraag stellen: “Gaat het me NU vooruit helpen? Maakt het de weg vrij voor meer 

van die goede dingen?” Misschien wil je jouw sprekers-skills verder ontwikkelen en is dit de ultieme 
oefening. Of komen er mensen waar je heel graag mee zou willen samenwerken. OF misschien is je agenda 
al ZO vol met dit soort activiteiten en voel je je al heel bekwaam, waardoor je de keuze maakt om het niet te 

doen. Voel je ‘m? Je kunt alles kiezen, alleen wat brengt je écht verder? 
 

JE GREMLIN DE BAAS 
Het wordt vaak gebruikt: "Out of your comfort zone is where the magic happens". Een misverstand is dat je 
die dus steeds 200% op moet zoeken. De Gremlin heeft een belangrijke functie en dat is: jou in je comfort 

zone houden. Jou klein houden. Hij zal met allerlei argumenten komen waarom iets nu nog niet de timing is. 
Hij kan tegen je zeggen dat als je dit kiest, het vast niet uitpakt zoals je wilt. Hij vuurt allerlei angsten op je af 

en vaak hebben we de helft nog maar door. 
 

Sta jezelf toe een béétje uit die comfortzone te stappen. Gewoon een stap. Hoe meer je uit je comfort zone 
stapt, hoe harder hij kan brullen. Doe het dus stap voor stap. Laat hem wennen aan die verbeterde versie 

van jezelf! 
 

Hoe je weet of iets uit je comfort zone is maar toch de juiste keuze? Angst kent twee gezichten: de angst die 
je hebt als je bijvoorbeeld wordt achterna gezeten in het donker (al hopen we niet dat je dit ooit hebt 

meegemaakt, but you get the point) en de angst om uit je jasje te groeien. Met andere woorden: als je iets 
spannend vindt, richt je dan op het gevoel dat het je achteraf gaat geven: is dit positief en weet je dat je zult 

groeien? Dan heb je je antwoord!  

FOMO & DE LATER LIJST



Trap niet in de valkuil dat je alles alleen moet doen. Dit kan je namelijk weerhouden van een idee. Iets waar 
je in eerste instantie heel enthousiast over was, maar dat je uiteindelijk toch niet doet omdat je al leegloopt 
bij het idee wat je er voor moet doen. Als wij een nieuw idee hebben en hebben besloten om er iets mee te 

doen, stellen wij onszelf NIET de vraag "Hoe gaan we dit doen?". We stellen onszelf de vraag: "WIE kan dit 
voor ons doen?" En denk niet dat je zakken met geld klaar moet hebben liggen om iets voor elkaar te krijgen. 

Ben creatief! Denk aan diensten wisselen, om hulp vragen of samenwerken vanuit win-win. Steeds weer 
verwonderen we ons over de mogelijkheden die ontstaan als je jezelf deze vraag stelt. Het brengt je hoe dan 

ook nieuwe perspectieven. 
 
 

ELKE KEUZE IS EEN JUISTE  
Vergeet nooit dat elke keuze goed is. Spijt heeft geen zin. Vertrouw er op dat alles met een reden gebeurt 

en dat de keuzes die je maakt je hoe dan ook nog meer op je pad brengen. Gebruik deze Blueprint intensief. 
Je zult merken dat het werkt! Dat je steeds meer en dichter bij je gevoel komt en dat je steeds makkelijker 

keuzes zult maken die goed zijn voor JOU.  
 

De wereld heeft behoefte aan vrouwen die het voortouw nemen vanuit hun vrouwelijke kracht. Die durven 
te staan voor hun keuzes, ook al sluiten ze niet aan bij de normen in de maatschappij. 

Deze vrouwen inspireren en maken het verschil. Jij bent hier ook voor bestemd.  
 

Kleine stappen en keuzes zorgen voor grote verandering. 
Jij hebt alles in je om dat voor elkaar te krijgen!  

 
Dank dat we je mee hebben mogen nemen in het maken van krachtige keuzes. 

JE HOEFT NIET ALLES ZELF TE DOEN 

Heb je interesse om een training van ons te volgen? 

Live of online? Kijk op www.tnbw.nl en vind de laatste update van de nieuwste trainingen! 
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