
 



Beste lezer,  
 
Gefeliciteerd met je beslissing om dit E-Book te downloaden! Je staat op het 
punt om mijn allereerste E-book te lezen over de 3 meest gemaakte fouten 
door ambitieuze, ondernemende vrouwen waarbij zij blijven uitstellen en 
onderpresteren. 
 
Dit E-book is geschreven naar aanleiding van mijn eigen levenservaring en 
diverse praktijkervaringen die ik heb opgedaan in mijn werk als therapeut, 
coach en trainer. 
  
Naast de kennis over de fouten die ik deel, heb ik het ook over mindset en 
attitude. Ik geef je namelijk ook 5 tips richting het fundament van jouw eigen 
PrachtigKrachtig leven.  
 
Mijn wens is dat je na het lezen van dit E-book begint met een eerste stap en 
kijkt wat het je oplevert. Blijf niet in je hoofd hangen, te denken HOE het te 
doen (want dan stel je namelijk nog steeds uit ;-) ). 
 
Wat je ook doet, Onthoud één ding:  
“Doen is de SLEUTEL tot het creëren van jouw PrachtigKrachtig leven!”  
 
Ps: Ik heb nog een EXTRA speciaal cadeau voor je in petto… Lees door tot het 
einde van dit E-book…  
 
Ik wens je heel veel plezier, 
 
Hartegroet, 
 

 
 
 
 
 
 
 



Wie ben ik?  
 
Mijn naam is Heidi Douma, ik ben getrouwd met   
Marcel en wij zijn ouders van twee prachtige zoons 
van 7 en 10 jaar. 

Mijn levensmissie is om jou in het licht van je eigen 
kracht te zetten, stralend en volop zichtbaar in de    
wereld. Vrij als een vlinder, krachtig als een tijger.   
Vanuit mijn puurheid, openheid en enthousiasme  
breng ik inzicht, inspiratie en ben ik een katalysator  
tot verandering en daadkracht in actie. Ongeacht  
jouw verleden en/of jouw huidige omstandigheden. 

What you see is what you get! Mensen kennen mij 
doordat ik aanwezig ben vanuit passie, puurheid en 
openheid. Ik heb geen verborgen agenda en ik werk 
vanuit de diepe verbinding met mezelf en de ander.  
Ik draai er niet omheen, ben eerlijk en direct, maar  
wel vanuit een liefdevolle houding. 

 Ik weet de juiste woorden te vinden om de vertaalslag te formuleren, zodat er 
weer ruimte ontstaat, de energie weer stroomt en jij weer verder kunt op de 
weg naar PrachtigKrachtig jezelf!  

Mijn weg van UITSTELLEN NAAR DOEN! 
 
Het zinnetje "Wie ben ik?" heeft lange tijd parten gespeeld in mijn hoofd in de 
vorm van "Wie ben ik om ..... dat en dat te doen?". De verhalenverteller in mijn 
hoofd wist mij namelijk altijd te vertellen dat ik niet genoeg ervaring had, niet 
genoeg kennis, niet genoeg vaardigheden, niet genoeg, NIET GOED GENOEG 
WAS! En dus bleef ik liever maar veilig achter de coulissen, mezelf verder ont-
wikkelen en nog meer kennis en nog meer ervaring opdoen. Toch werd ik daar 
niet helemaal blij van, het borrelde en sprankelde in mij, ik had toch echt veel 
meer te bieden dan dit!  

Vorig jaar, ontstond er een shift. Ik besloot de avond voor mijn 40e verjaardag 
om mijn dromen en verlangens, die diep in mij borrelden kenbaar te maken.     
Ik besloot om het vuurwerk te laten knallen. En dit interne besluit heeft de cou-
lissen open getrokken en het podium zichtbaar gemaakt voor mij.  



Ik ben op het podium geklommen en heb met klotsende oksels zichtbaar ge-
maakt waar ik voor sta en wat ik wil brengen in de wereld.  
 
De training PrachtigKrachtig jezelf! was geboren. 

Deze training neerzetten was nog maar het begin van wat ik wil brengen in de 
wereld en het bleek dat de training enorm aansloeg. De resultaten waren ge-
weldig, vrouwen die opeens echt in actie kwamen en dát gingen doen waar hun 
energie van ging stromen, hun hart sneller deed kloppen, hun ogen van gingen 
stralen en vooral waardoor zij zichzelf weer gingen zien en ervaren met al hun 
capaciteiten en kwaliteiten. 

 

 

 

 

 

 

Herken je dit ook? Een hoofd vol ambities, ideeën en plannen en toch komt 

er niets van terecht. Je blijft maar in je hoofd hangen met allerlei gedachten als: 

 wat als anderen het niks vinden 

 ik moet eerst meer ervaring of kennis opdoen 

 ik heb er het geld niet voor 

 eerst de kinderen maar wat groter, dan heb ik meer tijd en ruimte 

 ik moet het eerst goed plan uitschrijven , dan pas kan ik het uitvoeren 

Dit zijn allemaal overtuigingen en drogredenen waardoor jij niet in de actie 

komt, je stelt maar uit en denkt elke keer dat een ander moment het juiste mo-

ment is om het stuur in handen te nemen.  

Daarom is het NU tijd dat jij gaat beginnen met DOEN! 

 



 

Jij vrouw, PrachtigKrachtig jezelf! 

Ik weet dat er een diepe wens in jou aanwezig is om jezelf te laten zien. Jij bent 

een gevoelige vrouw met ambitie, je weet dat er meer in jezelf zit, maar het 

lijkt er niet uit te komen. Je denkt jezelf steeds vast in je eigen shit en er komt 

maar niks uit je handen. Je staart je blind op de dingen die nog MOETEN en de 

dingen die je graag WILT en ondertussen gebeurt er NIETS. 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen van uitstelgedrag 

Uitstelgedrag kan grote gevolgen hebben voor je persoonlijke leven en je pro-

fessionele leven: 

 Stress. 

 Enorm lange werkuren vlak voor het verstrijken van de deadline. 

 Geïrriteerdheid. 

 Schuldgevoelens. 

 Het missen van kansen om je te ontwikkelen. 

 Het missen van de kans om iets nieuws te lanceren. 

 Faalangstgevoelens. 

 Slapeloosheid. 

 Apathie. 

 Onrust 



 Het kost energie 

 Een vol hoofd 

 Verstoorde nachtrust 

 De ´to-do-lijst’ groeit 

 Slechte resultaten. 

 

Wat is het dan toch dat dit gebeurt? 

Uitstel is één van de meest voorkomende problemen bij ambitieuze, onderne-

mende vrouwen. Zij weten heel goed wat ze willen en moeten doen.... en toch 

doen ze het niet. 

Eén van de manieren waarop men ontsnapt aan het nemen van beslissingen en 

het doen van belangrijke dingen, is zich laten verleiden tot het kijken van tv of 

social media of het luisteren van muziek. Dit allemaal onder het mom van "ik 

moet ook even ontspannen en even weg uit de dagelijkse stress", dan begin ik 

straks veel meer ontspannen aan het uitwerken van mijn plannen".  

Natuurlijk is dat af en toe nodig en zijn dit prima manieren om tot rust te ko-

men. Maar als je teveel van dit “uitstel” gedrag vertoont, zal je echt belangrijke 

dingen niet gedaan krijgen. Dit geeft frustratie, want je bent je ondertussen 

heel erg bewust van het feit dat je niet doet wat je eigenlijk zou moeten of wil-

len doen. Hierdoor bestaat er de kans dat je onbewust in een negatieve spiraal 

terecht komt, die uiteindelijk weer moeilijk te doorbreken is. 

Welke "fouten" liggen hieraan ten grondslag? Ik zal hieronder de 3 meest ge-

maakte "fouten" benoemen die eraan bijdragen dat jij niet uit je leven haalt 

wat eruit te halen valt. Ik zet het woord "fouten" bewust tussen haakjes, want 

het is niet meteen fout wat jij doet, het is meer een patroon die belemmerend 

werkt en jou niet helpt in het stoppen met uitstellen en alles uit je leven te ha-

len wat je eruit kan halen door dingen aan te pakken en te doen. 

 

 



Fout 1. Het perfecte plan in jouw hoofd - perfectionisme 

Herken je dit? Je hebt opeens een geweldig plan in je hoofd en je denkt en 

denkt en probeert het plan in je hoofd perfect uit te werken. Een plan waarin 

geen fouten zitten, waarin je nooit afgewezen wordt, waarin nooit moeilijkhe-

den zijn of pijn is. Geloof me, het perfecte plan, zoals jij je voorstelt, bestaat 

niet. Dingen plannen is natuurlijk heel goed. Teveel plannen en nadenken over 

wat je gaat doen, heeft juist een averechts effect.  

Door teveel na te denken en dingen uit te stellen, probeer je jezelf niet alleen te      

beschermen. Je zorgt er ook voor dat je in 

gedachten taken groter maakt dan ze daad-

werkelijk zijn. Hoe langer je de eerste stap 

uitstelt, des te meer zal het in je hoofd   blij-

ven groeien. In jouw hoofd ontstaat een  Kili-

manjaro, een berg die onmogelijk lijkt om te 

beklimmen. En omdat je het graag goed wilt 

doen, maak je taken en de benodigdheden 

daarvoor, nog groter dan ze echt zijn.  

En zo maak je van een eerste stap, een on-

mogelijke stap.  

 

 

Fout 2. De angst gaat met jou aan de haal - faalangst 

Veel mensen zijn bang. Bang om het fout te doen, bang om te falen, bang om 

niet aan de verwachtingen en/of de eisen te voldoen. Angst is nuttig omdat het 

ons helpt om gevaarlijke situaties te herkennen en is cruciaal om te overleven. 

Faalangst is daarentegen niet nuttig.  

Faalangst ontstaat door negatieve gedachten. Wat als ik faal? Wat als ik het niet 

goed doe als moeder? Wat als ik geen klanten krijg? ‘Wat als’- gedachten dra-

gen bij aan faalangst en paniek. Een automatische reactie die op angst volgt is 

vluchten. In het dagelijks leven vertaalt dit zich bijvoorbeeld naar continue de 

deadline voor je nieuwsbrief voor je uit te schuiven.  



Of de aanpak van een knelpunt voortdurend maar voor je uit te schuiven, om-

dat je angst voelt. Hierdoor versterk je het probleem en stel je het uit of doe je 

het helemaal niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fout 3 -You can't be what you can't see - aanpassen en pleasen 

Als vrouw ben je sociaal gevoeliger en pas jij je daardoor sneller aan. Maar als 

slimme vrouw heb je ook een groot reflecterend vermogen en weet je heel 

goed dat je meer talenten kunt inzetten dan dat je daadwerkelijk doet. 

 Vrouwen hebben de neiging om talent te onderdrukken ten behoeve van het 

behouden van vriendschappen en andere sociale relaties. Conformisme is 

belangrijk tijdens de puberteit bij meiden en dit gaat dus door tot in de volwas-

senheid. Dit pleasen en aanpassen veroorzaakt uiteindelijk een lage zelf-

waardering, je gaat jezelf steeds minder op waarde schatten. Je wordt steeds 

kritischer op jezelf en legt de focus liever op dat wat fout gaat, dan op dat wat 

goed gaat. Absoluut geen fundament om jezelf op een podium te plaatsen en 

PrachtigKrachtig te gaan schitteren in de wereld. Nee, beter is het dan om veilig 

achter de coulissen te blijven waar eventuele fouten nog enigzins onzichtbaar 

blijven en waar je niet publiekelijk op wordt afgeschoten. 



Hiermee doen veel vrouwen zichzelf tekort en zijn er veel vrouwen die zichzelf 

niet zichtbaar durven maken met al hun capaciteiten en kwalilteiten. Dit aan-

passen en zelfkritiek kost enorm veel energie. Talenten worden onvoldoende 

benut of juist teveel op een verkeerde manier ingezet. Dit vergroot de kans op 

burn-out , somberheid, apathie en zelfs depressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom in actie, ga doen!  

5 tips die helpen om bovenstaande patronen te doorbreken 

Het is moeilijk om actie te ondernemen en het is spannend om zichtbaar te 

worden in de wereld. Het is ook spannend om een risico te nemen, we willen 

geen fouten maken, struikelen en jezelf rot voelen.  

En toch moet je het doen! Neem het stuur van je eigen leven in handen en durf 

risico te nemen. Wees ook niet bang voor succes en verantwoordelijkheid. Als 

je het niet probeert, dan bereik je sowieso weinig tot niets. 

Zorg dat je straks niet op je leven terug kijkt en denkt: “had ik maar…”.  

Zorg dat je geen spijt krijgt van de dingen die je wou, maar nooit hebt gedaan. 

Onderneem actie en creëer kansen voor jezelf. 



Tip 1. Neem een besluit! 

“In a moment of decision, the best thing you can do is the right thing to do, the next best 

thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing.” Theodore Roosevelt 

We voelen ons slecht als we geen actie ondernemen. Het voelt voor ons niet 

natuurlijk. Het geeft ons echt een beter gevoel als we beslissingen nemen en 

actie ondernemen. 

Uitstellen is iets willen doen, maar het niet doen. Je denkt eraan, maar neemt 

geen actie. Hierdoor kom je vaak in conflict met jezelf. Wat je ook doet, je zal 

altijd over jezelf nadenken, dus ook als je geen actie onderneemt en dingen uit-

stelt. Dit zal je geen positief gevoel geven over jezelf, bewust of onbewust. 

Het nemen van beslissingen zal je zelfvertrouwen vergroten. Het zal je een goed 

gevoel over jezelf geven en je aanzetten tot het nemen van meer beslissingen 

en daardoor kom je in beweging. Besluit vandaag nog dat je een eerste stap 

gaat nemen! 

 

Tip 2. Haal het plan uit je hoofd 

Onthoud dit voor jezelf; bij elk plan zal je tegen problemen aan lopen, niets is 

waterdicht. Daarom is het belangrijk om niet alleen in je hoofd bezig te blijven 

met je plan, schrijf het eens uit of maak het visueel middels een visionboard. 

Wanneer je er actief mee bezig gaat om je plan uit je hoofd te halen, zul je ont-

dekken dat het meer gaat leven en zul je juist veel meer mogelijkheden zien die 

kunnen leiden tot realisatie van jouw plan. Jouw creatieve brein wordt daarmee 

aangewakkerd en van daaruit ga je denken in mogelijkheden en oplossingen, in 

plaats van onmogelijkheden en barrières.  

 Visualisatie betekent dat je dan ook denkt aan een positief resultaat. Met je ge-

dachten verbeeld je de uitkomst dat je wilt behalen in de nabije toekomst. En 

durf dan ook maar zoals een kind groots te dromen, maak de uitkomst ge-

weldig, spectaculair, groots. Wat verandert er aan jouw leven als jij dit doel 

hebt gerealiseerd? Maak dit zo echt mogelijk met woorden, plaatjes, muziek 

etc. Door te denken aan het realiseren van jouw doel, krijg je positieve emoties 

waardoor het zelfvertrouwen groeit en je dus beter in staat bent om de eerste 

stap te zetten. 



Tip 3. Zet die eerste stap, focus en stel prioriteiten 

Mooi, jij hebt besloten dat je gaat DOEN, je hebt jouw doel vorm gegeven in 

een visueel geheel. Jij hebt jouw stip aan de horizon neergezet. Jij voelt je al 

een stuk positiever en actiever omdat jij met de eerste twee tips jouw mindset 

hebt neergezet op een positieve uitkomst. Je hebt jouw droomplan gevoeld tot 

in je botten. 

Nu is het tijdmaar daarna de focus terug te brengen naar vandaag en de eerste 

stap in kaart te brengen. Richt je volledig richten op die eerste taak. Dat is nam-

elijk het enige waar jij je in het begin op moet concentreren, die eerste stap. 

Veel mensen die de eerste stap niet zetten en blijven uitstellen, beginnen 

uiteindelijk nooit. Dit moet je voorkomen. 

Door de eerste stap te nemen, neem je ook een mentale stap. Je gaat namelijk 

denken: “Hey, ik ben begonnen, dit voelt fijn, eindelijk ben ik in beweging”.  Dit 

zal je een positief gevoel geven en je enthousiast maken. Het zal tevens je men-

tale weerbaarheid vergroten. Deze successtap zal je helpen om verder te ko-

men in het proces van realiseren van je plan. Extra tip hierbij is dat je elke dag 

ook even opschrijft wat je successtap van de dag was, hoe klein dan ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tip 4. Start de dag met de moeilijkste taak. 

Het kan je een ongemakkelijk gevoel geven, maar de beslissing nemen om de 

moeilijkste taak eerst te doen, is vaak wel een verstandige. Je zal zien dat het 

doen van deze taak je in het vervolg van je dag mentaal en lichamelijk meer zal 

ontlasten. Je zal je opgelucht voelen als je klaar bent met de moeilijkste taak. 

Alle andere dingen op je to-do list lijken nu ineens een stuk makkelijker en lich-

ter. Je zal merken dat je daardoor in staat bent om nog meer te doen op één 

dag. 

Tip 5. Maak je taken ook echt af 

“Much of the stress that people feel doesn’t come from having too much to do. It comes 

from not finishing what they started.” David Allen 

De eerste stap niet nemen in een proces kan je een slecht gevoel geven over 

jezelf. Het niet af maken van je taken waar je aan begonnen bent, kan je ook in 

een negatieve spiraal drukken. Het kan je het gevoel geven van moeheid of 

stress, zonder dat je door hebt waardoor dat komt. 

Tip is om door je taken heen te gaan en te kijken wat er is blijven liggen. Welke 

taken ben je aan begonnen, maar heb je niet af gemaakt? Als je erachter bent 

welke taken dit zijn, begin er dan aan om ze af te maken en maak ze ook af. Ook 

al lijken ze soms onmogelijk. Alleen zo kom je van het negatieve gevoel af dat 

deze taken bewust of onbewust bij je hebben achter gelaten. Hierbij wil ik als 

extra tip geven dat je hulp vraagt van iemand in jouw omgeving die je kan 

helpen met taken waar je enorme weerstand tegen voelt. De ander kan vragen 

stellen en helpen formuleren wat er nodig is om toch die lastige taak te gaan 

doen, linksom of rechtsom, alles beter dan het te laten liggen met alle frustratie 

van dien. 

 

 

 

 

 



Tot slot 

Met dit E-book heb ik jou enigszins inzicht gegeven in een paar hardnekkige pa-

tronen van ambitieuze, ondernemende vrouwen. En ik heb een paar tips 

gegeven die jou kunnen helpen een eerste kleine stap te doen. Op het gebied 

van eigenwaarde, zelfvertrouwen en bewuster je 

talent inzetten kan ik met jou de diepte ingaan om 

dynamische doorbraken te realiseren.  

 

Zodat jij vanuit moeiteloosheid jouw talenten     

exposeert aan de wereld, jouw plek op het podium 

inneemt en PrachtigKrachtig gaat schitteren vanuit 

jouw onuitputtelijke, innerlijke bron. 

 

Was dit E-book heel veel herkenning voor je? 

Denk jij jezelf ook telkens vast in je eigen shit?   

En ben je op zoek naar concrete actie naar resultaat? 

Ik ontmoet je graag! 

Daarom een speciale aanbieding voor jou als lezer van mijn E-book 

Eén dag PrachtigKrachtig Experience  

Concrete handvatten om in actie richting jouw PrachtigKrachtig leven 

Ben jij die ambitieuze, ondernemende vrouw die zelf het stuur in handen wil 
hebben van haar leven? Wil jij nu eens echt gaan DOEN in plaats van het conti-
nu blijven UITSTELLEN? Wil jij dat de wereld kennis maakt met al jouw capaci-
teiten en kwaliteiten? 

Dan wil je dit niet missen! 

 

 



 



Met dit event; 

 Krijg je helderheid over dat idee wat je hebt of dat brandende verlangen 
in jou… 

 Ga jij jou unieke gave & je innerlijke drive leren (h)erkennen 

 Ontdek jij welke volgende logische stap jij moet zetten..... 

 Ga je leren hoe je kan omgaan met angsten en onzekerheden… 

 Ervaar je een andere mindset en krijg je tools in handen om het      
fundament van jouw PrachtigKrachtig leven te creëren … 

EN je gaat deze dag weer naar huis met de knowhow om  
Nu echt in actie te komen! 

 Jij bent hier om te laten zien wie jij werkelijk bent 

 Om ECHT te doen en vuurwerk te laten knallen in de wereld 

 Om geld te verdienen vanuit je passie  

 Om het verschil te maken 

 Jij wilt een groots leven, genieten, mooie dingen neerzetten,  
een waardevolle bijdrage ZIJN 

Herken je dit? Dan is het tijd om NU te gaan DOEN. 

Ik geef je een blik in jouw nieuwe realiteit,  je gaat stappen zetten richting waar 
je wilt zijn, je wordt verrijkt met inspirerende kennis en jij gaat acties nemen die 
tot resultaten leiden! Van UITSTELLEN naar DOEN!!! 

PrachtigKrachtig Experience is een liefdevolle  
Kick in the Ass  

om het NU waar te gaan maken! 

Schrijf je NU meteen in voor dit event en je betaalt alleen maar voor de kof-
fie/thee en lunch (€35,- p.p. incl BTW). 

Klik hier om je nu meteen aan te melden! 

(je wordt omgeleid naar een betaalpagina) 

 

https://www.paypro.nl/product/PrachtigKrachtig_Experience/40194

