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Ben jij de Leading Lady in jouw leven?
De 3 belangrijkste stappen die je daarvoor moet zetten
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WIE BEN IK?

Als alleenstaande moeder (want gescheiden) met drie kleine kinderen moest ik wel zorgen voor een inkomen. Ik had 

een drukke baan als manager van drie uitzendbureau vestigingen. Leuk maar druk en 32 uur per week. 

De kinderen had ik verdeeld over particuliere en reguliere kinder- en naschoolse opvang. Ik had geen familie in de 

buurt die me konden helpen, mijn moeder overleed toen ik 3 was en mijn onveilige jeugd zorgde voor een slechte band 

met de overgebleven familieleden. 

Dus, ik had het altijd alleen gedaan en vond dat ik dat nu ook moest kunnen.

Ik leerde een nieuwe man kennen en voor ik er erg in had zat ik in een druk gezin met 3 kinderen van mijzelf en 3 

stiefkinderen waarvan er 1 permanent bij ons woonde en 2 regelmatig aanwezig waren.

Wat wás ik vaak moe, gefrustreerd en niet leuk voor mijn kinderen. Die overigens geweldig makkelijk en leuk waren. 

Dat dan weer wel, dat was mijn mazzel maar daarom had ik een nog groter schuldgevoel. 

Oervermoeid rolde ik ’s avonds mijn bed in, niet in staat om het leven nog leuk te vinden, laat staan mezelf! 

Inmiddels heb ik het geleerd hoor, met vallen en opstaan. Leren, inzichten krijgen en toepassen. Er kwam een moment 

dat ik mijzelf écht niet meer leuk vond. Alleen nog maar aan het snauwen en grauwen was en aan het rennen, plannen, 

vliegen en doodmoe in mijn bed vallen. Dat was het moment dat ik hulp zocht. 

Een coach heeft mij geleerd hoe het ook kon. Was niet makkelijk, moest erg naar mijzelf kijken maar het hielp wel. Ik 

ben er, en mijn kinderen beamen dat, uiteindelijk een leukere moeder door geworden. En ook een leukere echtgenote 

en een beter functionerende collega. Sterker nog, ik had eindelijk het lef om voor mijzelf te beginnen.

O ja, alle kinderen zijn inmiddels het huis uit. Uitgegroeid tot leuke, zelfstandige jonge mensen die 

ieder hun eigen pad bewandelen en waarvan ik, genietend op de achtergrond, getuige van mag zijn.

INLEIDING
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Ongelukkig met je zelf, snauwen tegen je kinderen, nergens meer 
echt zin in, je constant aangevallen voelen omdat je je zelf steeds 
aan het bewijzen bent dat je het allemaal wel kan.
Dat gun je je zelf toch niet? Ik gun jou dat je een ander pad 
bewandelt dan ik. 
Dat je moeitelozer de regie over leven terugkrijgt. Dat je (weer) de 
Leading Lady wordt in je eigen leven!
Daarom geef ik je de drie waardevolle stappen uit de lezing nog een 
keer op ‘papier’, zodat je ze nog een keer kunt nalezen.  

Het leven overkomt je? 
Druk, stress, moe, frustratie, rennen, vliegen, vallen, opstaan en maar 
doorgaan. Iedere dag weer opnieuw. Net zo lang tot je er bij neervalt. 
Toch?
Ik zie veel vrouwen om mij heen die vinden dat ze het allemaal zelf 
moeten kunnen en zelf moeten doen. 
Dus doe je alles zelf, hou je alle ballen zelf in de lucht terwijl je 
ondertussen over het slappe koord van je leven danst.
Veel van de vrouwen die ik coach kampen met dezelfde problemen 
als ik ooit had. 

WAAROM DEZE TIPS?

Heel veel succes en vooral plezier met het zetten van deze belangrijke stappen.
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Een van de vrouwen in mijn programma vroeg ik: ‘wat vind jij nou echt leuk, waar droom jij van? 

Zij antwoorde na een minutenlang zwijgen: "Dat weet ik niet. Echt niet. Ik ga gewoon altijd mee met de ideeën en plannen van 

mijn gezin." En wat bleek? Er was altijd 'gedoe'. Ze vroegen het wel eens aan haar maar zij had zichzelf zó naar de achtergrond 

geschoven dat ze het meestal ook echt niet meer wist. En als ze wel eens haar mond open deed werd haar idee meestal meteen 

bedolven onder de tegenargumenten en hield ze uiteindelijk toch maar weer haar mond maar deed ze wel aan een soort 

'lijdzaam verzet'. Ze ging wel mee maar was nou niet echt gezellig te noemen. Snel gepikeerd, snel verveeld, weinig interesse.

Toen we daarachter kwamen zijn we daaraan gaan werken. Moeilijk! Jezelf bovenaan het lijstje zetten.... Dat had ze echt nooit

geleerd. Afgeleerd zelfs. Anderen gingen altijd voor. En als je dat niet deed was je egocentrisch. Toe maar.

Uiteindelijk is het haar natuurlijk gelukt (want het lukt uiteindelijk iedereen, als je maar het commitment maakt met jezelf om 

het te doen).

En wat blijkt? iedereen blij! Man en kinderen waren eigenlijk superblij met een moeder die óók haar mening gaf, zich liet horen 

en meedacht. En, als toetje op de taart, ook heel gezellig bleef als er iets gedaan werd dat zij niet zo leuk vond. Maar omdat ze 

had leren kiezen in vrijheid en zonder dat eeuwige schuldgevoel en pop-uplijstje, kon ze óók kiezen om de anderen hun zin te 

geven of naar hun meningen te luisteren zonder dat ze zich daar voor afsloot. 

Mooi he?

1. Leer nog beter jouw eigen behoeftes kennen. 
En spreek ze uit! 
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Durf bij jezelf na te gaan. Wat vind ik nou fijn. Hier. Nu. In deze situatie.

En dan kun je zelf regelmatig de oefening doen die tijdens de workshop hebben gedaan.  
Je kunt hem samen met een vriendin of je man of voor de spiegel doen. 

Oefening: als ik echt ga doen wat ik wil, dan... 

De een begint met de zin: als ik kan doen wat ik ECHT wil dan… 
En zonder belemmeringen, zonder praktisch invulling, zonder afvinklijstje in je hoofd of het allemaal wel kan of mag maak je de 
zin af. Blijf gewon een tijdje doorpraten. 2 minuten lang.

-De ander luistert aandachtig en als diegene uitgesproken is zeg je alleen: dankjewel dat je dit met mij hebt willen delen. 

OEFENING!
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Ik doe wat goed voor MIJ is.

Een voorbeeld? 
Ik heb ooit de keuze gemaakt om te scheiden van de vader van mijn kinderen. Dat was toen de beste keuze voor mij! Moeilijk 
dat wel. En er is natuurlijk veel aan vooraf gegaan. Twijfels, vraagtekens, adviezen van mensen van buitenaf. Enzovoort. Maar
uiteindelijk koos ik voor mezelf. (En dat maakte iedereen een stuk gelukkiger.)

Ik trouwde opnieuw. En, wat denk je, na 20 jaar stond ik op hetzelfde punt. Een dikke crisis in de relatie. Ogenschijnlijk 
onherstelbaar, het zou de meest logische stap zijn dat ik weg zou gaan.

En toch maakte ik de keuze om te blijven. Niet uit angst, niet uit gemakzucht.  
Stap voor stap heb ik gevoeld: wat is hierin goed voor mij. 
En dit keer was blijven de beste keuze. 

En dit is natuurlijk een heftige situatie. Maar uiteindelijk blijkt dat ik het niet meer anders kan. En dat het vooral voor iedereen 
om mij heen beter uitpakt. 
Jezelf wegcijferen, wegmoffelen, ontkennen van wat goed is voor jou is nooit fijn voor de ander. Want die weet er geen weg 
mee, die moet eigenlijk alle beslissingen nemen, met ideeën komen en voelt zich soms heel alleen daarin.
Terwijl als je iemand tegenover je hebt die goed voor zichzelf zorgt, voelt die ander dat ook! En die voelt zich dan ook gezien en 
gehoord.

Hoe mooi is dat? 

2. Doen wat goed voelt!
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Dus stap 2: vraag jezelf bij elke keuze af: hoe voelt het voor mij. En als het goed voelt, doe het 
dan.

En hier heb ik ook weer een leuke oefening voor je bedacht:

Ga de komende week is bij je zelf na hoe vaak je besluit om iets te doen dat goed voor jou is en 
hoe vaak je een keuze maakt om 
• de lieve vrede te bewaren
• je mond te houden terwijl je wel iets wilt zeggen
• te bedenken wat 'de anderen' willen
• bang bent om je mening te geven
• toe te geven
• iets te doen wat je eigenlijk niet wilt
• jezelf te vergeten

Succes!

OEFENING!
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Die kunnen zwaar zijn. Eng misschien. Maar NOOIT negatief. Omdat het jouw keuze is. En omdat je iedere dag een nieuwe keuze 
kan maken. Dat bewijst het verhaal van mijn powervrouwstudent waar ik in de lezing over vertelde. Dat bewijzen de vrouwen 
waarmee ik werk in mijn programma’s. En zelf heb ik onlangs weer een keuze gemaakt. Ik koos ervoor om het contact met mijn 
jongste broer definitief te stoppen.  Hij was de enige van allemaal waar ik nog contact mee had. Mijn laatste draadje met het
gezin waar ik vandaan kom. En toch heb ik dat ook doorgeknipt. Het ging niet meer.

Het is mijn keuze, ik weet het en het is een bewuste keuze. De consequenties zijn dat ik alleen ben en me soms eenzaam voel. 
Mijn familie, vader, moeder (die ik niet gekend heb) broers, zussen: ik zie of spreek ze nooit maar ze zijn altijd wel ergens in de 
diepste krochten van mijn onderbewustzijn aanwezig. En ze komen ook op de raarste en naarste momenten ineens naar voren. 
Dat is zoals het is maar ik hoef er niets meer mee te doen. Geen angst meer te voelen en geen boosheid. 
En dat is waar het om gaat. Ook ik word nog steeds op momenten getriggerd en terug geworpen in het gedrag van dat kleine 
meisje dat ik ooit was.
Maar ik weet nu hoe ik daar uit kan komen en dat gaat steeds beter. 

En de consequentie hiervan is dat ik kan zijn wie ik werkelijk ben, het leven kan leiden dat ik wil en niet tegengehouden word 
door het systeem, de geheimen en de trauma’s van mijn gezin van herkomst. Bij mij stopt het. Bij mij stopt de verslaving, het
geweld, het misbruik en de geheimen. 
Ik heb mijn eigen familie gecreëerd: een fantastische man en drie fantastische zonen. Drie geweldige stiefkinderen, een legertje
schoonkinderen en kleinkinderen. Ik ben opnieuw begonnen met een nieuw systeem, een nieuwe generatie, een nieuwe start. 
Want het heeft me meer gebracht dan ik ooit heb kunnen dromen.

3. Ervaar de consequenties 
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Ben jij bereid de consequenties te aanvaarden van jouw keuze? De positieve maar ook de negatieve? En weet je wat? De 
positieve consequenties zullen het uiteindelijk altijd winnen van de negatieve. Gewoon omdat je gelukkiger wordt als je voor 
jezelf kiest. En wat kan er nou winnen van geluk?

OEFENING!
Nog een laatste oefening?

Heb je een dilemma? Sta je voor een keuze? Zit je in een situatie die vraagt om een gedegen 
oplossing? 
Groot of klein dat maakt niet uit.
Schrijf die eens op, boven aan het papier.
En ga dan voor jezelf eens plussen en minnen. En eerlijk zijn tegen jezelf he! Echt eerlijk! EN DENK 
NIET VOOR DE ANDER!

Als er nog heel veel aan de min-kant staat is het nog niet de tijd om een keuze te maken. Dan is de 
nood nog niet hoog genoeg J
Als je veel plussen ziet, dan wordt het tijd dat je voor jezelf gaat kiezen.
Schrijf je dan in voor een gratis sessie met mij en dan kijken we samen wat je nodig hebt om de 
volgende stap te kunnen zetten.
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Ken je Epke Zonderland? Denk je dat hij iedere dag helemaal in zijn eentje aan die rekstok hangt? Waarom zou hij een 
coach nodig hebben? Loopt al een tijdje mee, je zou denken dat hij wel weet hoe het werkt inmiddels. Of Sven 
Kramer? Hij wint álles maar dat doet ie écht niet alleen. Waarom zouden zij, succesvol als zij zijn, wél een coach 
hebben en jij niet? Zij hebben hun coach niet pas vanaf het moment dat het goed ging. Nee het gaat goed omdat zij 
een coach hebben. En de juiste ‘spirit’ of mindset. Hoe dan ook, zij hebben niet gewacht tot het te laat was. 
Of tot zij te oud waren voor topsport. Oorzaak en gevolg.

Waarom heb jij geen coach?
‘Ik heb geen tijd voor een coach. Ik heb geen geld voor een coach’. Dat is wat ik vaak hoor.  Maar weet je, dat moment 
komt nooit.  Want er is altijd wel iemand die vóór gaat. Of iets anders dat geld kost. En jij zet jezelf gewoon altijd op de 
laatste plaats. Zo is het toch?
Je hoeft het niet alleen te doen. Door mij jou te laten helpen, krijg je meer rust en meer energie. Ben je een lievere 
moeder of een fijnere partner. Of, nog belangrijker: hou je meer van jezelf! En hoeveel is dat waard? Onschatbaar 
toch? Want hou je je kind ook weg van school? Of van sport? Nee. Natuurlijk niet! Wat maakt dan dat jij denkt dat je 
het allemaal alleen kan? Zelf kunt uitzoeken? 

Mijn groei, mijn rust, mijn zelfliefde kwam na mijn investering in mijzelf. 
Een coach, een therapeut, een opleiding. Vijf jaar heb ik aan mij zelf gewerkt. Nee, ik jok. Ik werk nog steeds aan 
mijzelf. Maar het gaat me nu veel gemakkelijker af dan toen ik het allemaal nog zelf wilde uitvinden en alleen wilde 
doen. Dertig jaar heb ik alleen rondgetobt, want ‘Ik kon het zelf wel, ik had niemand nodig’. En ik had nooit geld 
genoeg. Tja, toen het bijna te laat was ging ik alsnog. Ik had mijzelf veel kunnen besparen als ik eerder was gestart. 

Hmm. Dat is omdenken.

4. De extra stap: Doe het niet alleen!
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1. Leer nog beter jouw eigen behoeftes kennen. En spreek ze uit! 

2. Doe wat goed voor jou voelt!

3. Ervaar de consequenties

4. Doe het niet alleen!

ALLE STAPPEN OP EEN RIJTJE

Hang dit op een plek waar je ze steeds tegen komt zodat je ze niet kunt vergeten!
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EN?
Hoe heb je de lezing ervaren? Heb je iets nieuws geleerd? Heb ik je nieuwe inzichten gegeven? Ik ben benieuwd!

Open deur?
Of waren het voor jou een paar open deuren? Niets nieuws onder de zon, wist je dit eigenlijk allemaal wel? Dan ben ik 
ook benieuwd. Naar waarom je dan naar de lezing bent gekomen? Wat triggerde jou hierin? 

Welk besluit neem jij?
Welk besluit neem jij na het nalezen van de stappen? Laat je het bij weten of wordt het tijd om het ook te gaan doen? 
Om net als ik de stap te nemen om de regie over je leven te krijgen en mogelijk nog meer? 
Maar weet je niet goed hóe?
Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken?  Laat mij je dan helpen.
Ik bied je een gratis Skype sessie van 20 minuten aan waarbij ik je minstens 2 tips geef waardoor jij precies weet wat je 
kunt gaan doen. 
Ben jij er klaar voor om ook balans in jóuw leven te realiseren? Vraag dan een GRATIS sessie aan via:
https://dpagroep.mijndiad.nl/afspraak-maken en kies voor optie: H – Skype- of telefonische sessie

Heb je nog vragen of is er iets anders waarmee ik je kan helpen? Neem dan gerust contact met mij op via 
contact@powervrouwacademy.nl

Stop met tobben en ploeteren, start met doen!!

Hartelijke groet,
Kirsten Kok

Coach voor aankomend Powervrouwen
www.powervrouwacademy.nl

volg mij op facebook en LinkedIn

https://dpagroep.mijndiad.nl/afspraak-maken
mailto:contact@powervrouwacademy.nl
http://www.powervrouwacademy.nl/
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Je  kunt een probleem niet oplossen

vanuit hetzelfde soort denken dat juist 

tot het probleem heeft geleid.”

Albert Einstein 


