Utrecht, 19 september 2015

Thema: Perfectionisme door faalangst en / of verantwoordelijkheidsgevoel
Ben jij ook vaak bang dat het niet goed genoeg is wat je doet?
Heb je een grote criticus in je?
En als er dat er dan iets fout gaat, ben jij dan degene waarvan je het hardst op je kop krijgt?
Streef je naar het goed te doen omdat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, maar schiet je dan
ook snel door naar perfectionisme?
We gaan ervaringen uitwisselen geven hoe je perfectionisme bij jou speelt en elkaar tips geven hoe je er uit
kan blijven.

Voor de pauze;
•
•
•

Beschrijf een situatie waaruit je perfectionisme blijkt
Wat deed je toen?
Wat zorgt er voor dat je perfectionistisch wordt?

Samenvatting reacties;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de Hbo-opleiding verslagen getypt en wel 180.000 keer zinnen overgelezen en herschreven.
Nog mooier, nog beter, nog mooier woord. Eerst speciaal onderwijs gevolgd. Daar voelde ik me niet
thuis. Steeds het gevoel hebben beter te zijn dan mijn zus. Het voelde voor mij als een soort
competitie.
Moeite met interpretatie van anderen, maar anderen interpreteren mij ook vaak fout. Het is niet
(meer) uit te leggen. Geen energie meer voor.
Te laat zijn mag/kan niet. Van jezelf dit niet accepteren.
Voorkomen van schuldgevoel. Missen van waardering en daardoor heel actief zijn.
Moeite met accepteren met wie je bent
Emotioneel uitgeput
To do lijstje is constant vol. Pas als de hele lijst af is verdien ik een compliment en dat lukt dus bijna
nooit!
Als scheidsrechter 4 uur lang voor de wedstrijden de spelregels steeds weer doorlezen om in de
wedstrijd maar geen fout te maken. Op de vrije zaterdag vroeg opstaan om dit te bestuderen.
Cursus/therapie aanleren die bedoeld is om cliënten te ondersteunen eerst op mezelf uitproberen.
Vervolgens denken dat de cliënt naar de therapeut moet, terwijl jezelf al de kennis in huis had.
Denken van jezelf zo goed ben ik niet dat ik de cliënt kan helpen.
De stad in om iets te kopen. De eerste winkel heeft iets leuks en toch nog tig andere winkels
bezoeken. De planning was al krap en het toch niet kunnen laten om alles te zien.
De hele planning in je hoofd hebben om alles perfect te doen. Vervolgens verlies ik een sleutel.
Veel stress. Hoofd vol met oplossingen om het perfect cadeau te kopen. Gelukkig viel het cadeau
van de eerste winkel goed in de smaak, ook al was er geen tijd meer geweest om het in te pakken.
Ergens ‘ja’ tegen zeggen. Vervolgens reageer ik niet meer omdat het te spannend wordt, omdat ik
bang werd dat het toch niet goed zou gaan. Bang voor kritiek.

•
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•
•

Ik hoor veel verhalen. Ik wil alles onthouden, niets vergeten. Dit geeft veel stress. Vergeten > fout >
angst voor afstraffing
Ik weet vaak al snel de oplossing. Ik durf het niet te noemen. Angst voor kritiek en afstraffing,
omdat de ander je niet begrijpt en gelooft.

Na de pauze
Voorbeeld hoe je naar een situatie kunt kijken

De tempel met duizend spiegels.
Een hond gaat naar binnen en kwispelt met de staart.
Alle honden kwispelen terug.
Een dag later komt de hond er weer en opnieuw kwispelen alle honden terug.
De hond besluit dagelijks de tempel met duizend spiegels te bezoeken.
Een andere hond gaat ook eens naar binnen.
Ziet veel honden en gromt.
Alle honden grommen terug.
De andere hond bezoekt nooit meer de tempel.
Verkorte weergave anekdote van Erik Manderschot

Vraagstellingen om tot oplossingen te komen
Beschrijf een situatie waarbij je niet in je perfectionisme schoot.
Hoe zorgde je er voor dat je niet perfectionistisch werd?
Wat deed je toen?
Wat dacht je toen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duiken als; ontspanning, je voelen als een vis in het water, geen stress, geen druk, alles is rustig,
geen angst.
Bij de netwerkbijeenkomst vindt niemand het vreemd wat je zegt. Bij dit lotgenotencontact mag je
jezelf zijn. Dit voelt zelfverzekerd. Het is oké wat je doet. Voelt als dat het in balans is. Iedereen is
hier gelijkwaardig. Geen vernedering. Het is veilig. Ik kan het bij de ander laten.
Ik kreeg kritiek bij het maken van feestkleding. Het is een hobby. Het mag. Ik mag mezelf zijn. Ik doe
het op mijn eigen manier. Ik vertrouw op mijn eigen kwaliteiten. Ik ben niet bang. Ik vertrouw erop
fouten te herstellen. Ik kan relativeren. Ik zit in mijn comfortzone.
Op facebook > accepteer me maar zoals ik ben. Kritiek voelt niet als aanval op mezelf.
Ik wist dat ik te laat zou komen en ben toch gegaan. Ik wist dat er een ‘welkomstgevoel’ zou zijn. Ik
mag er ook zijn, ondanks dat ik te laat ben.
Voor het eerst sheets gemaakt in Power Point. Alleen maar gekeken naar de leesbaarheid. Ze
moeten mijn volgorde maar accepteren en anders lig ik het wel toe.
Gefocust zijn op sollicitatiebrief goed te schrijven. Ondanks dat ik dacht dat er nog fouten in zouden
zitten toch verstuurd en ik werd nog uitgenodigd ook voor een gesprek.
Cursus gevolgd ‘leer om onmachtig te zijn’. Accepteer wat je bent met je beperkingen zonder
negatief beïnvloed te worden. Dyslexie is geen obstakel, maar ruimte.
Ik heb wat aangedragen, dus mag ik nu achterover zitten.
Ik geef workshop ‘schrijfwijzer bij solliciteren’ terwijl ik dyslectisch ben. Schrijffouten maken
betekent niet dat je niet weet wat je moet schrijven.
Computer inloggen. Ik geef aan dat ik dit niet kan. Toch moest ik het doen van mijn leidinggevende.
Ik denk: Anderen kunnen het ook. Als het niet lukt, prima ik had het immers al aangegeven.
Waardoor drempel al lager was om het te proberen. Het lukt niet en hoefde ik het ook niet meer.
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