
“GEWOON MEZELF” 

Dit werkboek is van: 
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Stoere Start  
Niets mooiers dan een kind dat op zichzelf én de ander vertrouwt… 

 

Hoi, 

Iemand heeft het idee dat jij wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dat kunnen je ouders zijn of 

iemand anders die jou goed kent. Misschien heb jezelf het E-werkboek wel aangevraagd omdat je 

denkt dat het joú kan helpen en dat jij je beter gaat voelen over jezelf. Dat jij je niet afvraagt; “mag ik 

ook mezelf zijn” maar zal zeggen “ik ben mezelf en dat is goed genoeg”. Hoe fijn zal dat zijn.  

Stel je voor dat je zou leren om alles wat je denkt niet meer zo serieus te nemen. 

Stel dat het je zou lukken om alles wat je liever niet zou willen er gewoon te laten zijn. 

Stel dat het je zou lukken om alles wat je liever niet wil voelen of denken te omarmen. Wat dan??? 

Dan hoef je niet iedere keer het gevecht aan te gaan met dat wat je spannend of niet leuk vindt.  

Stel dat je wat minder streng naar jezelf bent, stel dat je zelfs wat aardiger over jezelf denkt en alles 

wat je van jezelf moet. 

Wat als je GEWOON JEZELF mag zijn en zou ontdekken wat jij het allerliefste doet? 

Wow, dat zou écht gaaf zijn……… 

Ik gun jou dat! 

Dit E-werkboek is voor jóu en gaat je op weg helpen, het is een Stoere Start.  

Misschien is het fijn om het E-werkboek samen met iemand in te vullen en je mag het boekje 

natuurlijk ook alleen invullen. 

 

Veel plezier met jóuw werkboekje. 

Daphne 

 

P.S.  Ik wil je een beetje waarschuwen. De opdrachten die ik je geef zijn soms een beetje vreemd. En 

dat heeft een bedoeling. Een streng stemmetje in je hoofd zal je waarschijnlijk gaan vertellen dat je 

die rare opdrachten niet moet gaan doen. Maar ik wil je graag uitnodigen om (JUIST) als je verstand 

dat tegen je zegt het toch te doen. Je zult later begrijpen waarom. Wil je dat van mij aannemen?  

Fijn. 

  



 

Mijn paspoort: 
Voornaam: 

Achternaam: 

Geboren: 

Mijn papa en mama heten: 

Mijn broer(s) en/of zus(sen) heten: 

Mijn sterrenbeeld: 

Mijn haarkleur: 

Mijn kleur ogen: 

Mijn lievelingskleur: 

Mijn lievelingseten: 

Ik ben goed in: 

Ik heb een hekel aan: 

Ik ben trots op: 

Ik word blij van: 

Ik word verdrietig van: 

Mijn favoriete plek is: 

Mijn grootste wens is: 

Mijn mooiste dag is: 

Als ik helemaal mezelf zou zijn dan: 

Je paspoort is ingevuld….nu gaan we echt beginnen. 

FOTO  



Er zijn van die momenten dat je je niet fijn voelt. Herken je dat je dan allemaal vervelende 

dingen gaat denken, van die strenge gedachten. 

. “niemand ziet mij staan..” 

. “ze hebben het vast over mij….” 

. “ik ben te dik…” 

. “ze vinden me vast geen goede voetballer..” 

. “ik durf het niet…” 

. “ik doe het toch nooit goed…” 

. “ik haal vast weer een onvoldoende…” 

Dat lijkt me écht heel erg lastig……… 

Ik kan alvast iets verklappen. Iedereen heeft deze gedachten. Gedachten die klinken als een 

streng stemmetje. Dat stemmetje noemen we ook wel verstand. 

Al die dingen die je verstand tegen je zegt, je (strenge) gedachten, kun je je voorstellen dat 

dit een soort van monstertjes zijn die jou dingen wijs maken. Zo zou je dat kunnen zien. Ze 

blijven maar ratelen in je hoofd en gaan ook niet weg. 

 

 

Al deze monsters willen jou dingen laten geloven…………………….. 

  



Opdracht: 
Ga eens stilstaan bij wat er allemaal door jouw hoofd heen gaat……… 

  

Lees de volgende vragen door en beantwoord de vragen: 

Welke boze dingen zegt jouw verstand (dat stemmetje in je hoofd) tegen jou als je boos 

bent? 

 

 

Wat zegt je verstand tegen jou als je verdrietig bent? 

 

 

 

Stel dat ik jouw verstand zou kunnen horen wanneer het je lastig valt, wanneer het zegt wat 

allemaal niet goed genoeg is aan jou; wat zijn dan de ergste, meest vervelende dingen die ik 

het zou horen zeggen? 

 

 

 

Als je het moeilijk hebt, dan zegt je strenge stemmetje, je verstand dingen die het je nog 

moeilijker maakt. Wat zegt het dan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kan niets 

Ik ben 

lelijk 

Zij zijn veel 

slimmer 

dan ik 

Ik mag geen 

fouten 

maken  
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Lees het volgende verhaaltje eens…………. 

Touwtrekken met een monster 
Stel dat je aan het touwtrekken met een monster. Dit monster staat voor dat strenge 

stemmetje in je hoofd die jou dwars zitten……Jij staat aan de ene kant van het ravijn heel 

hard te trekken en het monster staat aan de andere kant heel hard te trekken. 

Je denkt dat je van de rand van de ravijn valt als je niet hard genoeg trekt/vecht. Maar hoe 

harder jij trekt, hoe harder het monster trekt. Tussen jou en het monster is een kloof. Als je 

toegeeft aan de negatieve gedachten en gevoelens en het niet te lijf gaat, val je misschien 

wel in het ravijn. Lost dit de problemen op? Wat zou er gebeuren als je het gevecht met je 

verstand (het strenge stemmetje) zou stoppen en het touw los zou laten? Het monster zal 

blijven schreeuwen, maar je hoeft er niet meer tegen te vechten. Het monster blijft en zal 

vast als reactie nog harder gaan schreeuwen, omdat je niet meer meedoet met het vechten.  

Toch is schreeuwen het enige wat het monster nog 

kan. Hij staat aan de overkant van het ravijn. Als je 

stopt met touwtrekken, hoef je ook niet bang te 

zijn dat je in dat ravijn dondert. Je wordt er ook 

minder moe van. Het gebrul van het monster aan 

de overkant kun je aanhoren, waarna jij gewoon 

weer verder kan gaan met jouw dag. 

Neem even een paar minuten om hierover na te 

denken. Hoe ga jij om met deze monsters? 

(Time to ACT, Gijs Jansen/Tim Batink) 

 

 

 

Trouwens, de voorkant van dit werkboek kun je natuurlijk inkleuren. Alles mag, niets moet. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Opdracht:  
Teken jezelf en je eigen monsters en wat ze jou allemaal wijsmaken. Wat zeggen deze 

monsters, stemmetjes tegen jóu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je vindt het vast niet leuk om al deze gedachten te hebben. De meeste kinderen proberen 

van alles te doen om niet naar hun verstand (de monsters) te luisteren. Het te stoppen. Dat 

doen alle mensen. Ze willen niet in gevecht met de monsters en gaan bijvoorbeeld…. 

- Er niet aan denken 

- Zich afsluiten en willen alleen zijn 

- Afleiding zoeken en veel gamen 

- Veel piekeren, nadenken hoe het nu verder moet 

Het maakt niet uit wat je doet, als je maar wat doet, toch?....en helpt dat echt? 

Probeer het touwtrek verhaal te onthouden als jij merkt dat het niet gaat zoals jij dat wilt. 

Hang de tekening van jouw monsters en wat ze je allemaal wijsmaken ergens op waar je 

deze zeker één keer per dag tegenkomt.  

 

En weet je………….. 

Jouw verstand (met jouw monsters) lijkt erg op mijn verstand. De dingen die jouw verstand 

tegen jou zegt wanneer het je boos / bezorgd / verdrietig maakt, lijken heel erg op de dingen 

die mijn verstand tegen mij zegt. “Niet helpende gedachten” noemen we ze ook wel. Dit is 

heel normaal en IEDEREEN heeft dit soort gedachten, ook die stoere kinderen bij jou in de 

klas. 

En zal ik je nog eens wat vertellen…..ik weet niet hoe ik je verstand kan laten stoppen met 

het maken van niet-helpende gedachten.  

Maar ik ken wel een andere manier om op die gedachten te reageren, zodat je er niet 

helemaal in opgaat wanneer ze weer opduiken. Zou jij dat willen weten? 

Je moet er niet mee worstelen of erdoor overweldigd worden of die gedachten met je laten 

sollen. Ja, ….dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Zou jij een nieuwe manier willen leren om anders met deze gedachten en gevoelens om te 

gaan? Het is heel anders dan alles wat je al geprobeerd hebt. 

 

Wacht een paar dagen voordat je verder gaat met de rest van het E-werkboek. 
Probeer in deze tijd te herkennen wanneer je aan het vechten met de monsters. Kun je dan 

ook bedenken wat je dan gaat doen (piekeren, gamen, er niet aan willen denken). Ik vraag je 

niet om dit te veranderen, alleen maar te herkennen. 

Stel jezelf dan de vraag; werkt dat wat ik doe nou echt???? Of ben ik aan het touwtrekken? 

  



 

Nu je het E-werkboek een paar dagen aan de kant hebt gelegd gaan we verder. 

Ik ga je in dit E-werkboek alvast een paar dingen leren.  

Hier gaan we………… 

 

Opdracht: 
Kijk even goed naar de brandweerauto. Neem alle details in je op. 

Nu ga ik je vertellen; Probeer eens heel erg je best te doen om NIET te denken aan die rode 

brandweerauto (zie plaatje)……….hou vol, je mag niet aan de rode brandweerauto denken. 

Hou dit 2 minuten vol……………(loop misschien even 

weg, maar…..niet aan de brandweerauto denken) 

Gelukt? Nee he! Hoe meer wij ons best doen om te 

proberen ons verstand te zeggen ergens niet aan te 

denken of wat wel en niet mag, hoe moeilijker het 

wordt.  

Voel jij je rot door iets of iemand? Is het je verstand met alle gedachten dat je zit te pesten? 

Weet dan nu dat het gevecht (met de monsters) je niet zal helpen.  

Laat de gedachten voor wat ze zijn en neem ze niet zo serieus. Het zijn maar gedachten. En 

jij bént niet je gedachten. Lees het nog maar een keer….Jij bent niet je gedachten. 

 

Opdracht: 
Ons verstand blijft maar steeds gedachten maken. We kunnen (soms) helaas niet stoppen 

met denken. Maar we kunnen wel leren anders met het denken om te gaan.  

Welke gedachten schieten er het vaakst door je hoofd? Maak een top 10 en schrijf ze 

hieronder op: (bijvoorbeeld: ik doe alles altijd fout, dit komt nooit meer goed, ik ben 

stom…… 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je hebt nu een lijst gemaakt van gedachten die vaak door je hoofd gaan, en waar je het 

moeilijk mee hebt. Die lijst ziet er natuurlijk niet zo leuk uit. 

Een gedachtenwolk kan je helpen deze lijst van gedachten er wat leuker uit te laten zien.  

Een gedachtenwolk kun je maken via de website www.wordle.net. Klik op Create your own, 

bovenin is een groot tekstveld, typ hier je gedachten. Om de website te laten snappen dat 

het gaat om zinnen, moet je in plaats van spaties ~ gebruiken. Dus bijvoorbeeld 

ik~mag~geen~fouten~maken. Klik dan op Go. Wordle maakt nu voor jou een woordenwolk. 

Met Randomize kun je de gedachtenwolk nog veranderen. Zodra jij tevreden bent, druk je op 

Print. Hang je creatie op een plek waar je het dagelijks tegenkomt. Heel gek toch dat je 

verstand je dit allemaal vertelt? Kijk of je de gedachten gewoon kan zien en laten gaan 

zonder dat je er wat mee hoeft te doen. 

 

Het zijn maar gedachten, en jij bent NIET je gedachten.  

Lees deze laatste regel nog maar eens een keer……….. 

 

 

Opdracht: 
Stel dat magie bestond en niets je kon tegenhouden om je te gedragen als de persoon die je 

echt wil zijn: 

 Wat voor zoon/dochter wil je dan zijn? wat hoort daar dan bij? Hoe doe je? 

 

 Wat voor broer/zus wil je dan zijn? wat hoort daar dan bij? Hoe doe je? 

 

 

 Wat voor vriend/vriendin wil je dan zijn? wat hoort daar dan bij? Hoe doe je? 

 

 

 Wat voor klasgenoot wil je dan zijn? wat hoort daar dan bij? Hoe doe je? 

http://www.wordle.net/


 

 

 Wat voor leerling wil je dan zijn? wat hoort daar dan bij? Hoe doe je? 

 

 

 Wat voor sporter (voetballer/ hockeyer/ tennisser/danser…..) wil je dan zijn? 

wat hoort daar dan bij? Hoe doe je? 

 

 

Als je de antwoorden op de vragen nog een keer doorleest, 

zie je wat jij belangrijk vind. We noemen dit ook wel 

waardengebieden. Waardengebieden zijn net als een 

kompas in het leven. Het zijn DIE dingen die je echt 

belangrijk vindt en die je richting geven.     

 

  



                     

Opdracht: 
Schrijf voor jezelf een paar dingen op die jij écht belangrijk vindt. Denk aan familie/vrienden/ 

school/ plezier/geloof/ sporten/ andere activiteiten. 

 

Dit zijn jouw waardengebieden. Als je deze weet, dan weet je ook waar jij je energie in kan 

steken, want soms is het echt even niet makkelijk. 

Zo gaat het leven ook. De manier waarop je denkt en voelt verandert steeds. Dus als je je 

goed voelt, geniet er dan van! En als je je rot voelt blijf dan doen wat belangrijk is voor je. 

Aaaah! Dat is best lastig. Kan ik dat wel? 

Deze manier van denken is normaal. Dat is je verstand weer. Maar als je helemaal opgaat in 

deze niet helpende gedachten of wanneer je deze laat bepalen wat je doet, vraag je dan het 

volgende af: 

helpt dit om me te gedragen als de persoon die je wilt zijn? Helpt dit om de dingen te doen 

die je wil doen en leuk vindt? 

 

Opdracht: Picture your life. 
Bron: Through the window of the soul: A pilot study using photography to enhance meaning in life (Steger et al, 2014, JCBS). 

De volgende oefening kan je helpen om komende week stil te staan bij de dingen die je écht 

leuk vindt en belangrijk voor je zijn in jouw leven. Dit gaan we doen door foto’s te maken. 

Foto’s maken van je eigen dagelijkse leven. 

De opdracht is als volgt: Maak de komende week elke dag minimaal één foto van iets waar jij 

heel erg blij van wordt of leuk vindt. Wat jij belangrijk vindt. Je hoeft echt niet perfecte foto’s 

te nemen hoor. Je hebt hier dus ook geen goede camera voor nodig; de camera op je 

telefoon, of zelfs een gewone wegwerpcamera zijn hier ook prima voor geschikt! 

Doe dit voor een hele week (7 dagen), en probeer uiteindelijk 9 tot 12 foto’s te maken. Zet 

de foto’s op het einde van deze week vervolgens op een rij, en beschrijf per foto waar deze 

voor staat en wat hierin zo belangrijk is voor jou. Je krijgt dan een overzicht van de dingen 

die jij als persoon belangrijk vindt in je leven! 

  



 

Bijvoorbeeld: 

Waar staat deze foto voor, en wat is hierin 

zo bijzonder voor jou?  
Op deze foto is te zien hoe ik met de kinderen in de 

collegezaal zit. Het enthousiasme van hun maakte het 

voor mij heel bijzonder. Wat hier voor mij in zit, is plezier 

en uitdaging, en vrijheid om je eigen weg te gaan. 

 
 

Waar staat deze foto voor, en wat is hierin 

zo bijzonder voor jou? Op deze foto is te zien hoe alle 

spulletjes klaar liggen om sushi te maken met mijn zoon. 

Hij vindt dat het allerleukste. Het samen doen en het 

samen genieten word ik heel erg blij van. 

 
 

 
Waar staat deze foto voor, en wat is hierin 

zo bijzonder voor jou? 

Op Texel, samen met mijn oudste zoon, vlak voor de 

ondergaande zon. Gezellig samen, warmte en 

stilstaan bij wat er is, komen hier voor mij naar voren als heel 

bijzonder. 

 

N.B. Een tip om het meer levendig te maken, is de foto’s ook 

echt af te laten drukken! 

 

 

 

Nu is het moment gekomen om te kijken wie jij bent als je écht JEZELF bent. 

DUS…… 

 Zie wat de gedachte eigenlijk is – gewoon een gedachte 

 Bedank je verstand (je gedachten) voor het verhaal 

 Blijf kiezen voor wat voor jou écht belangrijk is…… 



Vul aan; 

 

 

Dit is het einde van het E-werkboek GEWOON JEZELF….  

 

  

Als ik helemaal mezelf ben, ben ik….. 

 

 

 

 

 

 

En kijk nog eens in je paspoort dat je hebt ingevuld.  

Omarm je 
monsters en volg 

je hart! 
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Stoere Start  
Niets mooiers dan een kind dat op zichzelf én de ander vertrouwt… 

 

Wat leuk dat je aan de slag bent gegaan met het werkboek Mag ik ook mezelf zijn…?. Een 

Stoere Start, vind je niet. Ik heb je gewaarschuwd dat de opdrachten soms een beetje 

vreemd zijn . 

En weet je….omgaan met je verstand en de monsters is soms makkelijker gezegd dan 

gedaan. Het kost je veel tijd en energie. 

Je hebt gemerkt dat als je opdrachten doet dat je er achter komt dat het leven veel positieve 

en negatieve kanten heeft. Soms zien we alleen het vervelende en worden we opgegeten 

door onze monsters. 

Jij hebt al een beetje gemerkt dat het ook anders kan…..je moet het beleven, door te doen. 

Zo leer je anders aankijken tegen die opdringerige gedachten. Vooral wanneer deze je leven 

beheersen en je ervan weerhouden om dat te doen wat je echt graag wil en te zijn wie je 

écht wilt zijn. 

Ik help kinderen het strenge stemmetje, hun verstand herkennen en je minder te laten 

tegenhouden hierdoor zodat je ook weer op jezelf kunt vertrouwen en jezelf te mogen zijn 

en hiervoor te kiezen! 

Wil je hier meer over te weten komen? Vind je het fijn om hier nog meer mee te oefenen? Je 

bent natuurlijk welkom. 

Vraag wel eerst je ouders of het mag. Zij kunnen dan contact 

met me opnemen. 

Lieve groet,  

Daphne 

info@stoerestart.nl 
www.stoerestart.nl 
0621168735 
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