
Leer jezelf beter kennen in 3 stappen 
 

  



2 
 

Mijn naam is Marissa Langeveld en leren & ontwikkelen loopt als een rode 

draad door mijn leven. Ik heb verschillende opleidingen, zoals Toegepaste 

Psychologie,  gedaan om het gedrag van mensen beter te begrijpen zodat ik 

zo optimaal mogelijk iemand kan ondersteunen tijdens zijn of haar 

ontwikkelproces. Want dat is iets wat ik graag doe, mensen ondersteunen 

bij hun zelfontwikkeling.  

Ik ben ervan overtuigd dat als we inzicht hebben in onszelf we betere 

keuzes kunnen maken. We kunnen keuzes maken die goed bij ons passen en 

waar we achter staan. Weet jij wie jij bent, wat je wilt en wat je kan? Weet jij 

waar jij nou écht blij van wordt en waar je talenten liggen? Door keuzes te 

maken die bij jou passen heb je minder het gevoel dat je geleefd wordt. Je 

staat zelf aan het roer en kiest welke koers je vaart. Je ervaart meer controle 

en rust.  

Ik wil graag een steentje bijdrage in deze wereld. Het is mijn missie om 

mensen te helpen keuzes te maken zodat ze de beste versie van zichzelf 

naar boven halen. En als we allemaal de beste versie van onszelf naar boven 

halen, wordt de wereld dan misschien een stukje mooier?  
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Stap 1; Wie ben jij? 

Weet jij van jezelf wie je eigenlijk bent? Wat jou onderscheid van anderen? 

Ben je bijvoorbeeld introvert of extravert?  

Om keuzes te maken die goed bij ons passen is het van belang te weten wie 

we in de kern zijn. Wat ons drijft, wat onze kernwaarden zijn, op welke 

manier we leren enzovoort. Dit zijn persoonseigenschappen die allemaal bij 

het ‘zijn’ horen. Deze eigenschappen kan je niet makkelijk veranderen, zo 

ben jij nu eenmaal.  

Om hier wat meer zicht in te krijgen kan je het volgende doen: 

• Ga in gesprek met je omgeving. Vraag aan mensen die jou goed 

kennen hoe ze jou zien? Wat typeert jou? Wat onderscheid jou van 

anderen? Verzamel deze antwoorden en kijk naar de 

overeenkomsten. Wat komt daaruit? En wat vind jij daarvan? Ben je 

daar blij mee? Of had je dit niet verwacht? 

•  Doe een persoonlijkheidstest. Je kan gratis tests zoals the big five 

vinden op het internet. Doordat deze tests gratis zijn is de 

betrouwbaarheid niet optimaal. Maar om een idee te krijgen wat voor 

soorten persoonlijkheden er zijn en wat voor type jij bent, is het een 

leuke manier van kennismaken.   
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Stap 2; Wat wil jij?  

Nu je wat meer zicht hebt op wie jij bent kunnen we naar stap 2. Wat wil jij? 

Om keuzes te maken is het van belang eerst te weten wat jij wilt. Zodra jij 

helder hebt welke koers jij wilt gaan varen kan je daar naartoe sturen. Als jij 

dit nog niet helder hebt zal de tocht veel energie kosten omdat je continu 

aan het bedenken bent wat je nu wilt en waar je heen wilt. Dit is zonde van 

je energie!  

De volgende opdracht zal je helpen met het vinden van een koers. 

• Maak een visionboard.  

Zorg dat je voldoende tijdschriften voor handen hebt. Ga op zoek naar 

beeldmateriaal en maak een visionboard op een a3 papier met jouw 

toekomstbeeld.  

De volgende vragen kan je hiervoor gebruiken: 

“Denk eens vooruit. Stel dat je in de toekomst terugblikt op je 

leven, wat wil je zeker kunnen zeggen over hoe je je leven hebt 

ingevuld?” 

“Wat is een droom die je als kind al had?” 

“Stel we komen elkaar tegen over 10 jaar, wat doe je dan?”   
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Stap 3; Wat kan jij?  

Nu is het van belang om te gaan kijken naar wat je kan. Van welke 

activiteiten raak jij in een flow. In een flow wil zeggen; je bent met een 

activiteit bezig en je kan daar zo in worden opgenomen dat je eigenlijk de 

rest om je heen helemaal vergeet.  Stel je voor, je bent aan het skiën op je 

favoriete piste. De sneeuw stuift op als ongerept wit zand. De condities zijn 

perfect. Al je aandacht is erop gericht zo goed mogelijk te skiën. Je weet 

precies welke beweging je op welk moment moet maken. Er bestaat geen 

verleden of toekomst, alleen het hier en nu. Je gaat totaal op in de ervaring, 

zonder aan iets anders te denken of afgeleid te worden. Je ego lost op en je 

wordt deel van waar je mee bezig bent. Dit is de flow. Schiet er al iets te 

binnen? Mooi! Dan weet jij hoe het is om in een flow te zitten. Zo kon ik 

jaren geleden uren lang het spel de Sims spelen en uren gingen voorbij 

zonder ik het doorhad. Ik werd helemaal opgezogen in het spel. 

Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. We moeten een taak of opdracht 

uitvoeren waar we geen zin in hebben, en in dat geval lijkt elke minuut 

eindeloos te duren en blijven we maar op de klok kijken. Het gekke is dat 

iemand anders kan genieten van dezelfde opdracht waar wij zo snel 

mogelijk van af willen.  

Er bestaat geen toverrecept om geluk te bereiken (ik weet het, jammer he!). 

Maar, goed nieuws! Want één van de basis ingrediënten voor geluk is ons 

vermogen om in de flow te raken, en daardoor een ‘optimale ervaring’ te 

beleven.  Daarom moeten we meer tijd uittrekken voor activiteiten die ons 

in een flow brengen, in plaats van ons te laten beheersen door activiteiten 

die onmiddellijk genot opleveren, zoals veel eten, drugs alcohol etc.  

Volgens onderzoeker Owen Schaffer moet aan de volgende voorwaarden 

worden voldaan om met een activiteit in een flow te komen: 

1. Weten wat je moet doen 

2. Weten hoe je het moet doen 

3. Weten hoe goed je het doet  

4. Weten waar je heen moet  

5. Het moet een grote uitdaging voor je vormen 

6. Het moet een grote kundigheid van je vereisen 

7. Je moet vrij zijn van afleiding  

Je gaat voor deze opdracht op zoek naar een activiteit waar jij bij in de flow 

raakt.  
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Techniek 1:Kies een doel dat moeilijk genoeg is maar niet te moeilijk; als de 

regels simpel zijn en de missie erg eenvoudig in vergelijking met je 

kwaliteiten, ga je je waarschijnlijk vervelen. Als je iets kiest wat te moeilijk 

is hou je er waarschijnlijk binnen de kortste keren mee op. 

Techniek 2: kies een duidelijk en concreet doel, stel jezelf de volgende type 

vragen: “welk doel wil ik vanmiddag in mijn studeertijd halen?” “hoeveel 

pagina’s ga ik vandaag aan het artikel schrijven dat volgende maand 

gepubliceerd wordt?” 

Techniek 3: concentreer je op één enkele taak. Dit is waarschijnlijk wel de 

moeilijkste taak. Vandaag de dag hebben we zoveel te maken met allerlei 

prikkels en afleiding in onze omgeving. We denken vaak dat we tijd 

besparen door meerdere dingen tegelijk te doen, maar het tegendeel is 

wetenschappelijk bewezen. Je concentreren op één enkele activiteit is 

misschien wel de belangrijkste voorwaarden om in een flow te komen. 

 

 

 

Nu heb je als het goed is meer inzicht in wie jij bent, wat je kan en wanneer 

je in een flow raakt. En nu? Hoe ga je dit in de praktijk toepassen? Het is 

goed mogelijk dat er veel gedachten door je hoofd gaan over hoe nu verder 

en er misschien allerlei belemmeringen boven komen drijven. Onze 

gedachten zijn vaak bepalend voor hoe we ons gedragen. Maar jij bent je 

gedachten niet! Als je meer grip wilt op je gedachten en onderzoeken waar 

je belemmerende overtuigingen zitten is een 1 op 1 coachtraject ideaal voor 

jou. Hierin gaan we samen onderzoeken hoe jij aan je roer komt te staan en 

de koers kan gaan varen die je wilt varen.   

Liefs Marissa 

Voor meer informatie: www.puurbieslandcoaching.nl 

 

http://www.puurbieslandcoaching.nl/

