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MAKEN

E -Book



Dit e-book is bewust zo opgebouwd zodat jij kennis kan
opdoen en daarna onmiddellijk die bepaalde kennis in de

praktijk kan toepassen. Ik wil je dan ook énorm
aanmoedigen om actiestappen te ondernemen en dit e-

book niet zomaar als een tijdsverdrijf te zien!
 

Dit gaat hier over jouw leven! 
 

Creëer de moed om voluit te durven leven.

WELKOM

Hannelore



Over m��

�k heb �arenlang gekampt met het
�o�o-effect;
Heb vastgezeten �n een �ob d�e me
veel zekerhe�d gaf, maar me d�ep
ongelukk�g maakte;
Heb m’n e�gen relat�es lang
gesaboteerd;
Ben tegen een burn-out aangelopen.

Als een hervormd zelf-saboteur weet �k
hoe frustrerend het kan z��n om vast te
bl��ven z�tten �n een comfortzone d�e alles
behalve goed aanvoelt.
M��n man�er van leven en denken
bezorgde me stress, angst,
pan�ekaanvallen en énorm veel zelftw��fel.

 Het zorgde ervoor dat �k m’n grens n�et
kon aangeven en constant anderen aan
het pleasen was. �k was slachtoffer van
m’n omstand�gheden en had m’n leven
totaal n�et zelf �n handen. 
Tot m’n e�gen grootste ergern�s heb �k
�arenlang gestruggeld om h�er komaf mee
te maken, maar �aren lang zonder
resultaat.

Eén d�ng heb �k mezelf steeds beloofd en
dat �s dat �k noo�t zou opgeven vooraleer
�k een methode voor mezelf had gevonden
d�e me kon helpen om een leven u�t te
bouwen volgens m��n e�gen waarden en
normen en n�et volgens de normen van
m’n omgev�ng en de maatschapp��. 

Door �arenlang onderzoek, tr�al & error,
m�� te laten omscholen tot m�ndset coach
& m�nd expert en zelf ook begele�d te
worden door de beste coaches en mentors
heb �k vandaag deze methode ontw�kkeld.

�k ben er énorm op gebrand om deze met
�ou te kunnen delen zodat ook ��� een
m�ndset kan creëren d�e vóór �ou werkt
�pv tegen �ou!

Vandaag werk �k elke dag opn�euw
ke�hard om een leven u�t te bouwen
volgens m��n normen en waarden. Doen er
z�ch nog steeds u�tdag�ngen voor �n m’n
leven? 

Oh, absoluut! Maar dankz�� m’n kenn�s en
ervar�ng weet �k vandaag wat ervoor
nod�g �s om d�cht b�� mezelf te bl��ven, m’n
grenzen te stellen, goed voor mezelf te
zorgen en te lu�steren naar datgene wat �k
het meeste nod�g heb.
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INLEIDING

Wanneer we terugkijken naar onze kindertijd, toen we

elke dag nog nieuwe dingen en gewoontes aanleerden,

moeten we inzien dat niks vanzelf ging. We hebben

1000den keren op onze kont moeten vallen vooraleer

we éindelijk onze eerste stapjes moesten zetten, lange

tijd met zijwieltjes moeten rijden vooraleer we

zelfstandig op twee wielen konden fietsen.

En tóch hebben we vandaag zoveel schrik

om te falen en iets niet in één keer juist te

doen. 

In dit E-book vind je 6 feiten terug die jou gaan helpen om een

totaal andere kijk te krijgen op fouten maken. Hoe je ermee moet

omgaan en waarom het niet nodig is om hard te zijn voor jezelf

wanneer je in de fout gaat.
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1.
FOUTEN MAKEN IS GOED
Als jij iets nieuws wil doen, iets wat je in het verleden nog nooit hebt gedaan en

dus nog geen bewijs van hebt, dan is het ONVERMIJDELIJK dat je gaat falen en

dat je het niet van de eerste keer goed gaat doen. 

De grote misperceptie die hierover heerst in onze maatschappij is dat ‘falen’ als

iets éxtreem negatiefs wordt gezien. Het heeft een heel negatieve bijklank en we

doen met ons allen zo goed mogelijk ons best om het te vermijden. Het probleem

wanneer we ‘falen’ of ‘fouten maken’ proberen te vermijden is dat we ook niet

kunnen groeien of kunnen omgaan met verandering. Daarom is het in de eerste

plaats énorm belangrijk om fouten maken als iets GOEDS te zien, iets

noodzakelijks wanneer jij wil groeien of iets nieuws wil aanleren. Hoe klein dat ook

moge zijn. Dit kan hier gaan over een nieuwe zaak opstarten, een nieuwe relatie

aangaan, een reis plannen, een nieuw recept koken, … 

Verander jouw kijk op

'falen' en jij als persoon

zal ook veranderen.



Neem even de tijd om in de eerste kolom

hieronder alles onder elkaar neer te schrijven wat

je ooit hebt geleerd  (vb. met de fiets rijden, auto

rijden, bergbeklimmen, ballet dansen, zingen,

schilderen, lopen, moto rijden, skateboarden,

schilderen, …). Schrijf nu in de tweede kolom

hoeveel tijd je erover hebt gedaan om die

bepaalde kwaliteit onder de knie te krijgen. Dit

hoeft niet éxact te zijn! Wanneer dit misschien al

te lang geleden is, kan je deze vraag stellen aan

iemand die op die moment bij je was, zoals je

ouders of een leraar, …

Actiepunt

Wat heb ik geleerd? Hoeveel tijd heeft het me

gekost?

Conclusie : Staat er iets bij wat je onmiddellijk onder de knie

had? Waarbij je nooit eerst in de fout bent gegaan? Mag ik

het antwoord raden? 😊
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2.
NEEM JE
VERANTWOORDELIJKHEID

Dit gezegd zijnde spreken we af dat we vanaf nu niet meer de schuld gaan

doorschuiven op iemand anders en ons eigen aandeel gaan claimen wanneer

we in de fout gaan of een andere uitkomst krijgen dan we hadden verwacht.

Anderen de schuld geven brengt je nergens en doet je geen goed. Wat hier heel

belangrijk is dat jij de feiten onder ogen durft te zien en jouw fouten erkent. Pas

dan kan je op zoek gaan naar een oplossing en heb je niemand anders nodig om

jouw fout recht te zetten of op te lossen.

Wanneer jij de

verantwoordelijkheid bij

iemand anders legt, dan

neem jij zelf de kracht

niet in jouw eigen

handen om iets aan de

situatie te kunnen

veranderen en ben je

afhankelijk van die

ander.



Actiepunt

Denk even terug aan de laatste keer dat je in de

fout bent gegaan en jouw verantwoordelijkheid

misschien wel een heel klein beetje naar iemand of

iets anders hebt doorgeschoven. Komaan, ik weet

dat je hier misschien wel even tijd nodig voor hebt,

maar ik ben er zeker van dat je wel op een

voorvalletje kunt komen. 

Schrijf dit moment even op. Waar was je? Waarover ging het?

Op welke manier heb je toen niet jouw verantwoordelijkheid

opgenomen?

Hoe heeft de andere partij hierop gereageerd?

Wat was het resultaat? Is er iets veranderd aan de situatie? Is

de situatie er beter door geworden? 
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3.

Eens je jouw verantwoordelijkheid hebt geclaimt kan je beginnen zoeken naar

‘wat’ ervoor gezorgd heeft dat je in de fout bent gegaan. Weten hoe het komt dat

iets is misgegaan is de sleutel die de deur tot het leerproces opent. Het zal je ook

helpen om ervoor te zorgen dat je diezelfde fout in de toekomst kunt vermijden.

Vind je zaken die je in het vervolg kunt verbeteren, werk daar dan aan. 

Voer de nodige

veranderingen door,

om in de toekomst

positievere

resultaten te kunnen

neerzetten.

GA OP ZOEK NAAR DE
OORZAAK



WWW.HANNELOREPANTE.BE

Actiepunt

Oké, we zijn al zo ver. Proficiat! Vanaf nu ben jij een

verantwoordelijk persoon en heb jij de bewuste

keuze gemaakt om jouw eigen daden te claimen. 

Schrijf nu even voor jezelf neer wat

de reden is dat je die bepaalde fout

hebt gemaakt? Was het een gebrek

aan kennis? Druk van buitenaf?

Gebrek aan concentratie? 

Hoe kan je er nu voor zorgen dat je dit in de toekomst anders

kan aanpakken? Wat heb je nodig om in de toekomst een beter

resultaat te kunnen neerzetten? 
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4.

Uit angst om fouten te maken, streven we vaak al heel snel naar perfectie. En

wanneer we niet 100 procent zeker zijn van iets dat het een perfect resultaat zal

hebben, of een resultaat dat wij willen, dan beginnen we er niet aan en gaan we

dingen uitstellen. STOP DAARMEE! De waarheid is dat je nooit 100 procent zeker

kan zijn in het begin en je gewoon moet starten! 

STREEF NIET NAAR
PERFECTIE

Maak jezelf ook niet

gek met de fouten

die jij in het verleden

misschien ooit hebt

gemaakt. Niemand

verwacht van je dat

je perfect bent,

behalve jijzelf. 
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Actiepunt

Perfectionisme komt heel vaak voort uit de angst

om niet goed genoeg te zijn, uit angst voor wat

andere mensen van je zullen denken. 

Schrijf één of meerdere dingen op

die jij graag zou willen doen, maar

waar de angst om te falen of het

niet perfect te doen jou

tegenhouden om effectief aan de

slag te gaan. 

Sta even stil bij de gedachte die daarachter zit? Heb je schrik

om iemand teleur te stellen? Jezelf teleur te stellen?

Wie zijn de mensen in jouw omgeving die jou steunen door dik

en dun? Wie zijn jouw cheerleaders?  
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5.
DURF SORRY TE ZEGGEN

Wanneer mensen een fout hebben gemaakt waar anderen in betrokken zijn, dan

hebben ze heel vaak moeite met zich te verontschuldigen. Nochtans is het heel

moedig om sorry te durven zeggen, want dat betekent dat jij 100 procent

verantwoordelijkheid opneemt voor de fout die jij hebt begaan. Het maakt van jou

een authentiek en oprecht persoon en ik durf te wedden dat de ander jouw

verontschuldigingen énorm op prijs zal stellen! 

Hoe jij met jouw

eigen fouten omgaat

zal de ander ook een

nieuwe kijk geven op

zijn/haar fouten. Zie

jezelf hier als een

leading example

(leidend voorbeeld)
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Actiepunt

Keer even terug naar die laatste keer wanneer je een

fout hebt gemaakt.

Was er een andere partij bij

betrokken? 

Heb je jouw verontschuldigingen aangeboden? Zoja, op welke

manier?

Hoe zou je het in de toekomst anders kunnen doen, met de

kennis die je nu hebt?



HOUD JE DOEL VOOR OGEN
6.

Laat je niet van de wijs brengen omdat iets niet van de eerste keer werkt. Je hebt

een doel voor ogen gesteld, iets wat je wil bereiken of wat je in de wereld wil

zetten. Wanneer jij een fout maakt wil dit niet zeggen dat het niet meer mogelijk is

om dat bepaald doel te behalen. Ik kan je nu al zeggen dat het wél mogelijk is!

Heel belangrijk hier is dat je blijft vasthouden aan dat doel en blijft geloven dat dat

mogelijk is en dat je het waard bent om jouw doel in de wereld te zetten! 

Maak fouten, durf ze toe te geven, analyseer ze,

onderzoek waar de oorzaak ligt, pas je methode aan

en begin opnieuw.. Keer op keer.. Tot je jouw doel

behaalt hebt! 
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Actiepunt

Kies één doel, iets wat je énorm

graag zou willen bereiken, maar

waarbij de angst om fouten te

maken jou tot vandaag heeft tegen

gehouden. 

Of neem een doel waarmee je al aan de slag bent gegaan en

waarbij je reeds in de fout bent gegaan en waarbij de angst

aanwezig is om nog een poging te wagen.

Schrijf op WAAROM je het zo belangrijk vindt om dat doel te

bereiken. Wat het met jou zou doen. Wat het voor jou en jouw

omgeving zou betekenen. 
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Wat zou een eerste stap kunnen zijn richting dat doel? Neem

een stap die je vandaag nog kan uitvoeren. Het hoeft absoluut

geen grote stap te zijn! 

Telkens je niet onmiddellijk in jouw opzet slaagt is het extreem

belangrijk dat je jouw WAAROM in gedachten houdt.  Dit wordt

jouw LEVENSLIJN en zal jou leiden op jouw pad richting die

authentieke versie van jezelf!



CLAIM JE DEAL

IK ZEG JA TEGEN
MEZELF!

�nvesteer vandaag slechts
29 euro �pv 49 euro!

Zeg NU �a tegen �ezelf!

Ontdek �ouw
�nnerl��ke
kracht
en kr istal iseer je  v is ie

Meer Info

�ouw volgende stap:

ONL�NE TRA�N�NG

https://hannelorepante.be/leiderfullpagepromo
https://www.hannelorepante.be/ontdek-jouw-innerlijke-kracht-promo/
https://www.hannelorepante.be/ontdek-jouw-innerlijke-kracht-promo/
https://www.hannelorepante.be/ontdek-jouw-innerlijke-kracht-promo/

