
Wat geloof jij? 
een introductie van wat overtuigingen zijn

& hoe briljant ze zijn 
in 30 bullets

VRijDOEN
een cadeautje van 



Dit is een cadeautje van VrijDoen!! Achteraf is dit misschien wel het mooiste cadeau dat 
iemand jou ooit gegeven heeft. Want de inhoud hiervan verbetert levens. Maakt ze leuker 
en betekenisvoller. Als je het echt meent tenminste. 

Wat geloof jij?
Jouw overtuigingen maken een belangrijk onderdeel uit van wie jij bent. Je overtuigingen 
geven weer wat je gelooft. Je kunt ze zien als jouw persoonlijke script, niet van een film maar 
van jouw leven.  Ze laten jouw wereldbeeld zien en sturen je gedrag.
 
Als je overtuigingen veranderen, zal je gedrag automatisch mee veranderen. Omgekeerd 
geldt deze relatie niet. “Overtuigingen zijn je leefregels. Verander de regel, verander je 
leven.” 

Hoe jouw leven verloopt, wordt door een heel groot deel bepaald door 
jouw overtuigingen..
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Wij geloven dat overtuigingen de sleutel zijn naar 
persoonlijke groei 

en een vrijer en gelukkiger leven



Overtuigingen zijn niet in beton gegoten maar veranderbaar. En dat is goed nieuws. Door 
met onze overtuigingen aan de gang te gaan hebben we een sleutel in handen om minder 
stress te ervaren, het leven als meer plezierig te ervaren, gebeurtenissen positief te 
beïnvloeden, en zo kan ik eindeloos doorgaan. 

Om dat voor elkaar te krijgen moeten we ons eerst bewust worden van onze overtuigingen. 
We hebben ze allemaal maar soms duurt het even om ze te gaan zien. 

Overtuigingen voelen als een ‘absolute waarheid’ omdat ze al zo lang bij je zijn en je sterk in 
ze gelooft. Ze zijn het alleen niet; ze zijn ‘jouw waarheid’. 

Als je zover bent dat je een paar van jouw overtuigingen kent, kan je beslissen wat je met ze 
wil doen. Werken ze goed voor je, wil je ze iets bijschaven of zelfs drastisch veranderen? 

Zodat jouw overtuigingen jou gaan helpen in een leuk, vrij en 
waardevol leven. 

Overtuigingen zijn de gouden sleutel 
naar persoonlijke verandering 
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30 bullets over wat overtuigingen zijn en wat je ermee kunt. Veel plezier! We horen je vragen 
graag :) 

1 Overtuigingen zijn diepgewortelde meningen over hoe de wereld in elkaar steekt

2 De hoofdvraag om jouw overtuigingen te ontdekken, is: “wat geloof jij?”

3 Meningen die vaak zo diep geworteld zijn dat je niet eens meer doorhebt dat het een 
mening is, en geen waarheid

4 Overtuigingen zijn wetmatigheden en regels waarin jij gelooft. Ze gaan over hoe dingen 
werken en horen

5 Overtuigingen voelen als waarheid. Diepgewortelde overtuigingen kunnen op feiten en 
waarheden lijken. Overtuigingen worden gepresenteerd als waarheden en zekerheden. “Zo 
is het nu eenmaal”

6 Overtuigingen sturen je gedrag
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7 Overtuigingen helpen jou prikkels die op je afkomen te filteren en te duiden

8 Overtuigingen helpen jou bepalen wat goed is en wat niet goed

9 Ze helpen jou een super complexe wereld te simplificeren en te begrijpen

10 Zonder onze overtuigingen zou alles wat er gebeurt een grote chaotische brei zijn 
zonder betekenis. Overtuigingen helpen ons die grote chaos aan prikkels een plek te geven. 

11 Overtuigingen weerspiegelen jouw wereldbeeld

12 Overtuigingen gaan ook over hoe jij jezelf ziet

13 Overtuigingen krijg je mee in je opvoeding en scholing, en worden gevormd door 
ervaringen

14 Vanuit de verschillende rollen die je invult, heb je meerdere sets overtuigingen
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Allemaal overtuigingen

“Een dubbeltje wordt 
nooit een kwartje”

“Ik zal nooit een 
partner vinden”

“Niemand wil mij”

“Ik kan het”

“Ik moet de beste zijn”

“Ik mag niet zwak zijn”

“Mijn kwetsbaarheid 
tonen, maakt me sterk”

“Ik ben een 
zondagskind”

“   …   ”



15 Overtuigingen vormen de kern van een (groeps-)cultuur. “Zo doen we het hier”

16 Je kunt overtuigingen onderverdelen in helpende overtuigingen en belemmerende 
overtuigingen

17 Een belemmerende overtuiging weerhoudt jou van doen wat je echt wilt of ‘moet’ doen. 
Hij drukt jouw talent of verlangen naar achter. 

18 Overtuigingen zijn veranderbaar, en geen vast gegeven

19 Overtuigingen zijn een sleutel tot persoonlijke verandering

20 Je kunt proberen om van belemmerende overtuigingen, helpende overtuigingen te 
maken

21 Overtuigingen kunnen wel erg weerbarstig zijn om te veranderen. Sommige zijn al zo lang 
en zo sterk bij je!
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22 Overtuigingen zijn een filter waardoor je de wereld en het leven waarneemt. Objectief 
waarnemen gaat niet.

23 Als je overtuigingen veranderen, veranderen dus ook je waarnemingen

24 Je overtuigingen beïnvloeden hoe jij dingen interpreteert en uitlegt voor jezelf

25 Overtuigingen werken als ‘self fulfilling prophesies’ - waarmakende voorspellingen. 
Doordat je het gelooft, gebeurt het en neem je het waar. 

26 Het kan soms best een klus zijn om de overtuigingen te ontdekken die jou sturen

27 Je kunt overtuigingen herkennen aan signaalwoorden als ‘altijd’ en ‘nooit’. “Ik heb altijd 
pech” is bijvoorbeeld zo’n overtuiging of “dat zal ik nooit van mijn leven doen”
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28 Een trucje om jouw overtuigingen te ontdekken, is door eens heel goed en licht 
afstandelijk te luisteren naar je vader, moeder, opvoeder, broer of zus. Grote kans dat jullie 
overtuigingen delen. Welke overtuigingen kun je bij hen bespeuren en heb jij zelf ook? 

29 Als jij je overtuigingen gaat onderzoeken en sleutelen aan je overtuigingen, gaat er een 
wereld voor je open.

30 Wij kunnen je vertellen uit eigen ervaring; het is enorm interessant om met je 
overtuigingen aan de gang te gaan en het levert je meer op dan je ooit had durven dromen.  

Een beter leven. Wat kan daar tegenop?
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Wij zijn Jandaan en Marleen. Sinds 2015 leven wij 
een stress-arm, vrij en betekenisvol leven. Hoe wij 
dit voor elkaar hebben gekregen? Door wat wij 
VrijDoen noemen. 

Van hard werken in een baan die we niet heel 
betekenisvol vonden, elke dag 2 a 3 uur reistijd, 
veel moe zijn en altijd te weinig tijd hebben. Naar 
een levensstijl waarin we ons vrij voelen en wij 
beslissen waar wij onze energie en tijd aan 
uitgeven. 

Zo kan het zijn dat we met plezier ondernemen, 
veel buiten zijn, de tijd nemen voor koken en ons 
met leuke mensen & beesten omringen. We reizen 
veel en wonen op mooie plekken in Nederland en 
het buitenland, daar waar de zon schijnt.

VrijDoen is geen status quo maar een 
levenshouding. VrijDoen we elke dag. Het heeft 
ons leven positief veranderd! 

Over ons
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VrijDoen is 

Je niet alleen vrijdagmiddag om 17h vrij voelen 



We hopen dat dit ebook waardevol voor je is 
Groetjes! Jandaan & Marleen 
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