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Deze uitleg over mindsets is een onderdeel van het
coachprogramma Kernwaarden & Keuzes dat als doel heeft om jou
te helpen grip te krijgen op je keuzes en je mindset. De informatie
die ik hier heb verwerkt is een sneakpeak van  les 4 van het
programma. Deze les gaat over kernovertuigingen en dus over
mindsets.
 
Maar wat betekent mindset eigenlijk? Mindset betekent letterlijk
een set van gedachten met onderliggende kernovertuigingen die
jouw “mind”, denkwijze, bepalen. Dus bepalen hoe jij denkt over
jezelf, de wereld, de ander, events, werk ...  Dat kan belemmerend
of helpend werken in jouw ontwikkeling. En weer bepalend voor
jouw ontwikkeling en hoe jij omgaat met veranderingen.
 
Psycholoog en auteur van het boek "Mindset",  Carol Dweck,  heeft
er onderzoek naar gedaan. Zij onderzocht de manier van denken
van kinderen en volwassenen en kwam tot de conclusie dat wij
twee soorten mindsets hebben: fixed (vastgeroest) en growth
(groei).
 
Ik heb ze hieronder verder toegelicht en in subcategorieën
ingedeeld. Deze categorieën ben ik gedurende mijn werk als coach
en storyteller bij honderden klanten tegengekomen. En, ook in
mijn eigen denkwijze. Ik geloof niet dat we of de één of de ander
hebben maar dat de één vele malen sterker is dan de ander.
 
 

Inleiding



Als je een lichte huidskleur hebt ben je mooi.
Als je een lichte huidskleur hebt ben je succesvol.
Als je een lichte huidskleur hebt ben je slim.

Een fixed mindset is denken dat je bent geboren met een baggage aan
skills en misschien zelf dat het vast staat wat je zal worden. En, dat je
daar weinig aan kan veranderen. Dus, als je geboren bent als een
dubbeltje, kan je nooit een euro worden. 
 
Ik had ooit een jonge klant die uit een milieu kwam van werkloze ouders
en grootouders. Hij wilde er toch heel graag wat van maken. Telkens te
horen krijgen dat hij gek was om te gaan werken want hij had toch een
uitkering, werkte helaas ontmoedigend. Hij hield het werken niet vol. 
 
Deze mindset is ook onder te verdelen in drie sub-mindsets.
 
 
1.   Schaamte mindset
 
Deze kennen wij allemaal. Je schamen voor hoe je eruit ziet omdat je een overtuiging
hebt van hoe schoonheid eruit ziet. Je schamen voor je baan omdat je een
overtuiging hebt van hoe succes eruit moet zien. Je schamen voor je huis omdat je
een overtuiging hebt van hoe een huis eruit moet zien. Waarschijnlijk gelinkt aan
je kernovertuiging over succes. Je schamen voor je afkomst omdat ...
Een bijna universele overtuiging over schoonheid is bijvoorbeeld: een lichte
huidskleur. Daar ben ik zelf mee opgegroeid. 
 
Ik weet nog toen ik 16 jaar oud dat er een kennis van ons op bezoek kwam. Zij was aan
“het shoppen” voor een bruid voor haar zoon. Eén van de eerste opmerkingen die zij
plaatste toen ze mij zag was dat ik “te donker” was. Niet dat ik op die
leeftijd überhaupt iets met trouwen wilde. Zo'n opmerking had mij voor de
rest van mijn leven kunnen schaden. Gelukkig was ik er toen en nu nog, daar
helemaal niet gevoelig voor. Ik ben heel trots op mijn caramel huidskleur. Dezelfde
dame was heel donker van kleur. Des te verbijsterd was ik om haar opmerking.
En, met een lichte huidskleur worden ook andere overuigingen geboren:
 

 
Vooral onder etnische groepen, met een donkere huidskleur, zijn dit onderliggende
knagende overtuigingen die kunnen leiden tot een schaamte mindset. 
 

Fixed



Mijn ouders hebben zoveel geofferd voor mij, ik moet ze laten zien dat het niet voor
niets is geweest.
Er zijn mensen die op zoek zijn naar werk. Ik kan toch niet zomaar mijn baan
opzeggen?
Of wat dacht je van ... misschien kan jij deze invullen?

 
2. Schuld mindset
 
Oh maar deze kennen wij ook maar al te goed. Vooral de schuldgevoelens die ouders,
partners etc jou kunnen aanpraten. Waardoor je een set van overtuigingen
ontwikkelt over hoe je in een relatie moet zijn met een waslijst aan bijbehorende
tekortkomingen. 
 
In vele (niet-westerse) culturen groei je op met een mindset die ten dienste staat
van je ouders, je familie, je cultuur. Zodra je daarvan afwijkt duiken je
kernovertuigingen over schuld op. Al denk je dat je daar vrij van bent.
 

 
 
3. Perfectie mindset 
 
En dan de meeste ondermijnende mindset, die van nooit voldoen aan verwachtingen.
Verwachtingen van jezelf, je kinderen, je ouders, je collega’s, je partner, je buren, de
samenleving, de wereld...
 
Ja deze mindset kan heel extreem zijn. De anderen overigens ook. De
kernovertuiging nooit goed genoeg te zijn, is gekoppeld aan de perfectionistische
kernovertuiging. In alles wat je doet perfect willen zijn. Vooral vrouwen zullen dit
herkennen en misschien ook herkennen dat hun moeder of oma ook zo was. Ik wil
natruulijk niet generaliseren. 
De kernovertuiging:  alles wat ik doe moet perfect zijn werkt verslavend, verlammend
en vergiftigend.
 
Deze kan zo ver doorwerken dat je nooit ergens aan begint omdat je toch nooit de
normen van perfectie kan halen. Het is tenslotte nooit goed genoeg! Faalangst komt
hier uit voort. 



redemption story - er is mij iets traumatisch overkomen maar ik ben er door
gegroeid. Ik ben er een beter mens door geworden. Dit is een groei-mindset. 
of als een contamination story - Ik kan mensen nooit meer vertrouwen na wat mij is
overkomen (fixed mindset).

De growth mindset wordt ook wel succes mindset genoemd. In haar onderzoek
ontdekte Carol Dweck dat succesvolle mensen niet geloven dat waar ze mee geboren
worden of zelfs waar ze geboren zijn, bepalend zijn voor wie ze worden. Zij geloven
dat skills and intelligentie ontwikkelbaar zijn. De voorbeelden kennen wij maar al te
goed uit de media, onze eigen omgeving, misschien herken je dat ook bij jezelf.  Dat
zijn mensen die in mogelijkheden denken. Die kansen zien. Die ervan overtuigd zijn
dat alles waar zij zich toe zetten haalbaar is. Ze zijn bereid om er hard voor te werken.  
Ze zien tegenslagen als een manier om te groeien. 
 
Dan McAdam, psycholoog aan de Northwestern Universiteit, onderzocht honderden
levensverhalen van mensen en verdeelde ze in twee categoriëen. Mensen die
tegenslagen zagen als een:
 

 
De growth mindset is ook onder te verdelen in twee sub-mindsets.
 
 
 
 

Growth



het glas is halfvol.
als het vandaag niet lukt is er altijd nog een morgen.
waar een wil is, is een weg.
...

vinden dat alle problemen oplosbaar zijn.
deinsen niet terug van risico's. 
vinden dat een verhaal meer kanten heeft.
...

het gevoel hebben de wereld aan te kunnen. 
net een succes hebben geboekt.
werk doen geheel passend bij onze talenten.

1. Positieve mindset
 
Mensen met deze mindset vallen op in een groep. Ze zien alles van de zonnige kant.
Ze zijn optimistisch, goedlachs, treden veranderingen met open armen tegemoet. Je
hoort het al in hun taal. Dit zijn mensen die erin geloven dat: het goed komt. Het
maakt niet uit wat "het" is. Het komt altijd goed. Zij geloven dat alles wat er gebeurd
ergens een positieve uitkomst zal hebben. Mijn schoonzus vindt dat ik een positieve
mindset heb en omschrijft dat als de "happy" gen. Wanneer ik weer eens een
positieve kijk op zaken geef, reageert zij met: daar heb je Waheeda weer met haar
"happy" gen.  
 
Mensen met een positieve mindset hebben helpende kernovertuigingen, zoals:

 
 
2. Creatieve mindset
 
Mensen met een creatieve mindset hebben de kernovertuiging dat alles op te lossen
is. Dat er bijna niets is wat ze niet kunnen doen. Zij bezitten scheppingskracht. Ze zijn
onafhankelijk, onconventioneel, ze kunnen orde in chaos scheppen, ze gedijen goed
in chaos,  Ze maken iets van niets.  Zij bedenken oplossingen waar anderen niet op
komen. Zij zetten hun ideëen om in werkelijkheid. Zij zijn de mensen die 

 
 
3.  Flow mindset
 
Mensen met een flow mindset leven in een optimale staat van bewustzijn aldus
Mihaly Csikszentmihalyi, psycholoog en flow resercher. Wanneer wij

Dan heeft dit een directe relatie met geluk. We zijn met iets bezig waar ons hart
sneller van klopt en waar we van houden. Mijn overtuiging is dat dit ook de mindset is
die in lijn is met onze kernwaarden. In flow met je essentie. Jouw natuurlijke flow.
 
 
 
 
 



 
NIEUWE TIJDEN AANBIEDING!

 
Een uniek online en live (beeldbellen) coachprogramma. Je leert weer grip
krijgen op je keuzes & je mindset - en vervolgens op je leven en werk. 
 
 

KERNWAARDEN & KEUZES
Vijf weken, vijf lessen en één intensieve live sessie, fraaie

werkboeken, een plan voor het leven, follow-ups..., bijeenkomst met
gelijkgestemden.

Teveel om op te noemen!

 

 
 
 
 
 
 

een investering
van tijdelijk 

€ 525,- excl. BTW

klik hier

Tot slot
 
Mensen met een fixed mindset of a growth mindset herken je aan hun taal. In jouw
eigen taal kan je het dus ook goed horen. Heb jij mensen in je omgeving met zo'n
growth mindset? Wat bewonder je in hen? 
Wil je actief met je mindset aan de slag en ontdekken wat jouw geheime wapen is
voor een growth mindset? Kijk hieronder.

https://yourimpactstorybrainery.nl/product/kernwaarden-keuzes/


 
 
 

Zie ik je snel?
 

Liefde en licht
 

Waheeda

Waheeda Shadood komt uit het Engelstalige Guyana en reisde op haar 17e naar Nederland. Zij is daarom
tweetalig. Naast een grote liefde voor verhalen is zij een wereldburger, wereldreiziger, een Officiële Linkedin
Ambassadeur, Certified Chief Storyteller, (NOLOC/CMI) Register Loopbaan- , Life- & Wandel Coach & NLP
Master Practitioner. Zij heeft ruim vijf en twintig jaar ervaring met HR, Leiderschap, Organisaties, Markt,
Ondernemen, Coaching & Storytelling. Zij helpt professionals en ondernemers grip krijgen op hun keuzes
en mindset en & hun waarachtige verhaal vertellen vanuit hun essentie.  Zij gelooft dat dit dé weg is naar
verbinding, flow en impact. Zij ziet een wereld voor zich waarin wij oordeelloos naar elkaar luisteren en
collectieve verhalen maken en vertellen. De kracht en kunst beheersen om onze verhalen op waarde te
schatten en te ontdoen van schroom en schaamte.


