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Deze vraag fascineert me mateloos. Al jaren. Mijn journalistieke achtergrond zet ik in om hier veel mensen
over te interviewen voor FEEM Magazine. Maar dat was blijkbaar niet genoeg. Ik heb daarnaast allerlei

studies en trainingen gevolgd om achter het antwoord te komen. Van gedragspsycholoog tot meer
esoterische opleidingen. Al die kennis en eigen ervaringen heb ik nu omgezet in een handig schema. Ga je

er echt mee aan de slag, dan is het veel meer dan een handig schema. Gedrag bestaat overigens uit
meerdere 'lagen', maar dit schema brengt de meeste cruciale laag in beeld. Letterlijk en figuurlijk. Het laat

zien wat de drijfveren zijn van jouw gedrag. Waar heb jij ten diepste behoefte aan? Plus: waarom heb je
daar dan behoefte aan? Alle keren dat ik dit schema heb toegepast is het steeds weer spot on. Het zijn

niet zomaar woorden. Kauw er eens op, mijmer erover en laat dieper zakken wat je gaat ontdekken. Laat 
 je verwarren, verrassen en verwonderen. Ik ben erg benieuwd wat voor inzichten jij eruit haalt!  

HALLO!

Waarom doe je soms wel wat je eigenlijk niet wil doen en niet wat je eigenlijk wel
wil doen? Ik ga het je laten zien, samengevat op één pagina. 

Je hebt geluk. Ik ben nog een stap verder gegaan

dan alleen laten zien WAAROM je doet wat je

doet. Want: wat dan?  HOE doorbreek je dat

patroon? Als je dat ook wil weten, lees je nog

even verder nadat je klaar bent met dat dit

schema. Je mag daar ook lekker blijven hangen

uiteraard en niet verder gaan. Dat is helemaal

aan jou. 



WEET JE HET
ZEKER?

Hoe meer ik aan de slag ging met dit document, hoe
ongefilterder (is dat een woord?) ik werd. In het
begin schreef ik nog best zacht, lief en aardig. Maar
het werd steeds scherper en duidelijker. Niet
onaardig, want ik deel het uit liefde. Maar het is wel
feitelijker. Hoe het echt is. En dat is niet altijd leuk
om te horen. Wel nodig soms. 

Dus. Even voor de zekerheid: weet je het zeker?
Want als je er eenmaal aan begint is er geen weg
terug. Je kunt hierna niet meer niet weten wat je
straks weet.  
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Neem een bestaande situatie in gedachten waarbij je niet deed wat je eigenlijk
wél wilde doen of wél deed wat je eigenlijk niet wilde doen. (Belangrijk: het
gaat om jou. Het gaat erom wat JIJ wil doen of hoe JIJ wil reageren in een
bepaalde situatie. Dus niet om het gedrag van iemand anders. Wanneer je
werkelijk begrijpt wat jouw drijft, ga je dit vanzelf ook bij anderen herkennen. Of
gebruik dit schema als praatstuk met iemand anders. Let er dan extra op dat je
kunt 4 echt toepast.) 

WELKE SITUATIE? 

Het gaat hierbij dus om bepaalde gewoontes waar je je aan ergert en die je
graag anders zou willen zien. Dus iets wat je graag wil, maar wat je keer op
keer toch niet lukt. Of misschien houd je het even vol, maar daarna verval je
weer in oud gedrag. Zie zo'n situatie (kies er één uit) waarin je verzaakt weer
even voor je. Hoor je wat je toen hoorde. Voel wat je toen voelde.

ZIE HET VOOR JE.

Verwoord in één duidelijke zin wat het is wat je eigenlijk wél doen?
(Dus niet: 'ik wil niet snoepen', maar 'ik wil gezond eten'.)

DUS WAT WIL JE? 

Ben oprecht nieuwsgierig wat eruit gaat komen. Dit gaat niet om een
'schuldvraag' of terechtwijzing. Verwonder jezelf over jezelf. Ga steeds af op
het eerste antwoord wat in je opkomt, maar sta er ook even bij stil en voel of
het echt klopt wat je zegt. Een beetje wantrouwen is gezond. Ben eerlijk tegen
jezelf. En ja, dan kan het soms wat 'schuren'. Maar dan weet je dat je goed zit! 

WEES OPRECHT NIEUWSGIERIG

Je bent er bijna. Op de volgende pagina vind je het schema. Laat je niet misleiden
door de eenvoud van de vragen: alles doet ertoe. Elk woord is met zorg gekozen.
Elk woord staat op die plek met een reden. Laat je ook niet verwarren door de
ingewikkeldheid. Begin gewoon - zoals met alles eigenlijk - bij 'start'. Als je écht wil
weten wat jou (onbewust) drijft, kijk je er niet gewoon even overheen, maar
gebruik je deze 'one page explainer' als volgt: 

 

HOE TE GEBRUIKEN?



created by

WAAROM DOE IK NIET WAT IK 

EIGENLIJK WÉL WIL DOEN? 



Waarschijnlijk wel. Anders zou je het niet steeds blijven doen.
Super! Dan is er dus ook geen probleem. Alles lekker zo laten.

Daar is helemaal niks mis mee.  
 

Ik zou zeggen: print het schema uit en lamineer het zodat het lang bruikbaar blijft.
Elke keer als je weer iets doet wat je eigenlijk niet wil doen, of iets niet doet wat je

eigenlijk wél wil doen check je gewoon even waarom dat zo is.
Dan weet je dat ook weer. Dat lucht vast op. Of het geeft je op zijn minst een

glimlach op je gezicht. En weer door.
 

IS HET 'T
WAARD? 

 Als je wil, kun je dit schema eindeloos blijven gebruiken. Keer op keer op keer.
Je weet nu waarom je niet doet wat je eigenlijk wél wil doen. Eén vraag daarover: 

 

WAT ALS HET 'T NIET WAARD IS?  

NOG ÉÉN VRAAG



 

MAAR NU ÉCHT 

Alles wat je doet, kost iets. Is het 't je niet meer waard? En wil je (dit keer écht) veranderen of meer invloed
op het gedrag van de mensen om je heen? Dan is er meer nodig dan begrijpen waarom je doet wat je doet.
Dan is er zelfs meer nodig dan de 'traditionele' persoonlijke ontwikkeling. In mijn visie - en die van alle
mensen die verbonden zijn aan FEEM - gaat deze traditionele kijk alleen in op het verbeteren van jezelf.
Lees: je ego en slimme hoofd blijven voeden. Lees: nieuwe verbindingen aanleggen in dat toch al drukke
brein. In plaats van rustiger, wordt jouw schema alleen maar drukker en voller. 

Persoonlijk Leiderschap van NU is gaat verder. Voorbij je verstand en je slimme hoofd. Dit vraagt om een
hoog bewustzijn. Doen wat je eigenlijk wil doen, gebeurt dan niet (alleen) vanuit wilskracht - masculiene
energie - maar je gebruikt ook je feminiene energie. Je komt uit je hoofd en gaat leven in lijn met wie je
eigenlijk écht bent. Dat is waar FEEM voor staat.  

Om je te begeleiden bij een diepgaande gedragsverandering en/of versteviging van jouw (persoonlijke)
leiderschap biedt FEEM drie opties op dit moment: een seminar op 12 december, een verdiepende
leergang van 6 maanden en een community om in je eigen tempo en samen met anderen te groeien.
Je kunt je uiterlijk tot 30 november aanmelden. Check even de link leiderschapvannu.nl voor meer info. 

 

https://feemonline.nl/onderzoeknaarleiderschapvannu/
https://feemonline.nl/onderzoeknaarleiderschapvannu/


DANK JE
WEL!

K L I K  H I E R  V O O R  H E T

V E R V O L G

Bedankt voor je vertrouwen. Ik ben erg benieuwd naar jouw inzichten op basis van dit schema van deze 'one page
explainer'. We zijn ingegaan op jouw diepste WAAROM; je drijfveren achter je gedrag. (En dus ook het gedrag van

anderen) Wanneer je weet wat iemand drijft, is het makkelijker om met elkaar te communiceren. 

Tijdens het schrijven werd ik steeds enthousiaster en kreeg dit document steeds meer pagina's. Super
waardevol! Dat past alleen niet zo goed bij de naam 'one page explainer'. Ik beloofde kort en krachtig, dus

dat wil ik dan ook graag geven. Daarom heb ik het even opgesplitst. 
 

Wil je graag nóg een stap verder en ook lezen HOE het komt dat we als mens zo snel verstrikt raken in
dat ingewikkelde schema en steeds weer in oud gedrag terug blijven vallen en HOE je de eerste

stappen zet naar het doorbreken van dat patroon? Ga dan naar het vervolgdocument: "Zo doorbreek je
gedragspatronen die je niet meer dienen."

 
Wat ik hier deel heeft mij van een aantal hardnekkige patronen afgeholpen. Je kunt het voor jezelf inzetten

én het geeft je inzicht in algemeen gedrag wat fijn is om te weten als je je in een invloedrijke positie
bevindt waarbij je graag anderen in beweging brengt.

 

https://app.enormail.eu/subscribe/7750940cb8888b7236b8a8006c2fc41e
https://app.enormail.eu/subscribe/7750940cb8888b7236b8a8006c2fc41e

