
how to get happy 
with your body

#lovetheprocess

Het werkboek



Als je je negative 
gedachten weet om te 

zetten naar 
positieve gedachten 

over je eigen zelfbeeld 
dan volgt de rest 

van zelf!

Gezonde voeding is er bij mij met de 
paplepel in gegoten. Hier ben ik mijn 
moeder altijd enorm dankbaar voor 
geweest. Toch merkte ik op dat ik op 
jonge leeftijd geconfronteerd werd met 
het zogenaamde“ideale zelfbeeld”. On-
danks dat wij altijd gezond aten, was ik 
altijd een chubby kid. Toen ik jong was 
maakte mij dat niks uit maar naarmate 
ik ouder werd, merkte ik dat ik daar on-
zeker van werd. 

Door de jaren heen ben ik altijd be-
zig geweest met heel goed voor mijn 
lijf zorgen, gezondheid stond bij mij op 
nummer één. Echter begon ik met een 
obsessief trainingsprogramma, waarbij 
ik elke dag in de sportschool stond en etentjes met vrienden begon 
over te slaan. k was destijds echt op mijn slankst en was nog nooit zo 
gespierd als toen, maar nog steeds niet tevreden. Ik zei leuke dingen 
met vrienden af omdat ik dan niet hoefde te zondigen en keek wel 20 
x per dag in de spiegel om mijn lichaam te bekritiseren. 

Tot ik mij afvroeg wanneer is het genoeg, wanneer ben ik nu echt blij 
met wat ik zie in de spiegel, is mijn kritische oog belangrijker dan leuke 
dingen met vrienden? 

De reden dat ik dit werkboek wilde toevoegen aan ons 
programma is omdat ik het belangrijk vind dat je van je lichaam gaat 
houden. Want ik weet hoe belangrijk het is om eerst goed voor ogen te 
hebben wat voor jouw belangrijk is! Op het moment ben ik blijer met 
mijzelf dan ooit te voren. Ik weet wanneer ik lekker in mijn vel zit en 
wat voor mij werkt.

In dit werkboek gaan we werken aan het creëren van: 
meer liefde voor jezelf, het realistisch maken van je doel, 
verminderen van stress en het visualiseren 
van het eindresultaat. 

Ik hoop dat je er wat aan hebt! 

Liefs, 
Bente
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Laten we beginnen 
met jouw doel! 
Het is belangrijk om een doel te hebben. Vaak beginnen we met afval-
len, zonder een daadwerkelijk doel. We zitten nu niet lekker in ons vel 
en dat is de reden waarom we van start gaan. Het schetsen van een 
einddoel geeft je houvast en zorgt ervoor dat je het gevoel van “nooit 
echt tevreden zijn” eindelijk een keertje weet los te laten. 

Opdracht 1: 
Vul hieronder de vragen in om jouw stip op de horizon te vormen.

Wat is jouw doel?:

Wat is de reden dat je wil starten aan dit doel? 

Waarom gaat dit doel jou helpen om een gezonder 
of gelukkiger persoon te worden?

Schrijf 4 uitkomsten op die passen bij jouw doel:
Denk hierbij bijvoorbeeld aan; gelukkiger in de spiegel kijken, eindelijk in mijn oude broek 
passen, meer energie om eindelijk te starten met hardlopen of eindelijk seks hebben zon-
der na te hoeven denken over hoe ik eruitzie. 

1.                                                                           3.

2.                                                                          4.

Schrijf 4 emoties op die jij voelt tijdens het behalen van je doel:

1.                                                                           3.

2.                                                                          4.



Geniet van de 
weg naar je doel, 
elke stap is een
overwinning!  

Voorbeeld Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Welke stap ga ik 
deze week extra 

zetten om dichter 
bij mijn doel te 

komen?

Deze week neem ik 
de fiets naar werk

Hoe voelde ik mij 
deze week!

Aan het begin 
van de week veel 

energie, vermoeider 
richting het einde 

week

Hoe zat ik 
in mijn vel?

Gelukkiger, ik merk 
dat ik mij lichter 

voel en mijn broek 
minder strak zit

Wat vind ik dat ik 
goed heb gedaan 

deze week!

Dat ik dit weekend, 
gezondere keuzes 

heb gemaakt

Hoe was mijn  
stresslevel

Goed, de ademha-
lingsoefening uit de 
lifestyle guide helpt

Welk cijfer geef ik 
deze week 8 

Zoals het gedicht hiernaast zegt, zorg dat je jezelf niet 
steeds vergelijkt met andere mensen. Hierdoor zal het 
bereiken van je doel alleen maar verder weg van je ko-
men te staan. Zorg dat je blijft kijken naar je kleine over-
winningen. De kleine stappen die je hieronder opschrijft 
gaan je helpen inzien dat je stiekem elke dag al aan het 
winnen bent!

We do what we can, not every day 
can be used to reach the top of the 
mountain. Reflect on your progress 
and notice the lack of internal rest.
We cannot keep sprinting to catch 
up with comparisons. Your story is 
important, that beautiful life you 

keep judging. The finishing line mo-
ving further and further away. The 
mountain is not growing, my friend. 
You have been adding more rocks. 
Beware of the space you have cre-
ated. We do what we can. YES, but 

pay attention to all that is done. 
Perspective will prove, you’ve al-

ready WON!

- Christi Steyn
klik op 

haar naam
 om het gedicht 

voorgedragen te 
horen!

https://www.instagram.com/p/CVQR8f8AxzJ/


Visualiseer 
jouw nieuwe doel 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer je jouw doel visueel 
maakt, je met meer gemak op je doel afgaat. Dit komt om-
dat je je hersenen traint. Je hersenen ervaren namelijk niet 
het verschil tussen iets wat daadwerkelijk gebeurd is of datgene 
wat je met je gedachten creëert. 

Doordat je je gedachten stiekem een beetje voor de gek houdt, zullen je herse-
nen minder weerstand bieden. Door te visualiseren denken je hersenen het al te 
kennen, ook al is het eigenlijk nieuw. Dit houdt in dat je minder last zult hebben 
van het stemmetje in je hoofd die zegt dat je niet goed genoeg bent, te moe of 
geen zin hebt.  

Het werkt niet in één keer want je hersenen moet je net als spieren trainen. Maar 
als je deze oefeningen dagelijks herhaalt zul je merken dat je hersenen steeds 
meer gaan geloven dat jouw doel werkelijkheid wordt. 

Opdracht 2:

Hoe voel jij je tijdens het proces, op weg naar je doel? 

Hoe voel jij je als je je doel hebt behaald? (denk aan de emoties van opdracht 1)

Hoe ziet je spiegelbeeld eruit?

 
Hoe ziet jouw gezonde dag eruit, wat eet je, 
wat draag je en wat doe je op deze dag? 

Opdracht 2.1: 
Zet jouw favoriete nummer op waar je vrolijk/ontspannen van wordt, dat je 
energie of kracht geeft. Zolang het nummer zich afspeelt sluit je je ogen en 
zet je de bovenstaande zinnetjes om in beeld. 

Visualiseer en regisseer jouw eigen film in je hoofd. 
Herhaal deze oefening dagelijk bij voorkeur in de ochtend. Zo start je de dag met de juiste 
energie. Je kan deze opdracht ook doen tijdens een meditatie of met meditatie muziek. 
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If you can 
dream it 

you can do it!
 

omg mood so
n
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Bekijk onze playlists op 
spotify

klik hier

https://open.spotify.com/user/31jx47knuxmdo5wo66lrcqnyo5u4?si=0a692b6435934b2d


Advies 
schema 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Maandag
Power 

workout

Dinsdag Hersteltraining

Woensdag
Actieve 

rust

Donderdag
Power 

workout

Vrijdag Hersteltraining

Zaterdag
Power 

workout

Zondag Rustdag

Zoals in het lifestyle boek beschreven staat, 
is een portie dagelijkse beweging essentieel 
voor een gezonde leefstijl. Hierbij is het belangrijk 
dat je het leuk maakt voor jezelf en zorgt voor 
voldoende afwisseling. 

Op de pagina hiernaast staat een schema die je zelf kan inplan-
nen met de workouts die hieronder staan beschreven. Door de 
workouts van tevoren in te plannen weet je waar je aan toe bent. 

Ons advies is om te werken naar het volgende schema:

2 of 3 x Power workout: Full body workout van Rowen, 
krachttraining, kickbox, spinnen, HIT training of een
ander sportschool lesje.

1 of 2 x Hersteltraining: Hardlopen, zwemmen, fietsen, tennis, 
stevig wandelen of dansen.

1 of 2 x Actieve rust: Meditatie, rustig wandelen, pilates of yoga.

1 x Rustdag: Enjoy a day off.

Wanneer je niet zo een sporter bent, kan je het beste ervoor 
zorgen dat je rustig opbouwt. 

Print het schema uit en hang het in je slaapkamer, 
badkamer of op de koelkast. Streep ze door wanneer je ze 
gedaan hebt, dat geeft een goed gevoel! 

Work your body 
to ease the mind
and have fun

The only bad workout
is the one you 

didn’t do!

full body worko
u

t

Volg de power workoutvan Rowen
klik hier

https://watch.elevatebyrowen.com/ohmyguts


“Jouw benen zijn 
de mooiste van 
wereld.”

“Ik ben vrouwelijk/man-
nelijk, ik ben sterk, ik 
ben zelfverzekerd en 
slim!”

“Jouw lichaam is 
sterk want het 
brengt je de dag door.” 

Mirror mirror 
on the wall
you are the 
prettiest of them all
Het is belangrijk dat jij naar je lichaam kan kijken en daar super trots op 
bent. Volgens de geleerden hebben we per dag wel veertig- tot zestigdui-
zend gedachten. Als het betrekking heeft op ons zelf, zijn deze vaker nega-
tief dan positief. Tijd om hier verandering in te brengen!

Ga voor de spiegel staan en kijk naar jezelf. Zorg ervoor dat je blij bent met 
jouw lijf ongeacht de vorm, kleur of houding. Dit is aangeleerd gedrag. We 
hebben deze gedachten vroeger gekopieerd van onze ouders, hoe keken zij 
naar zichzelf? Of we vergelijken ons te veel met anderen, of anderen hebben 
jou ooit van alles wijsgemaakt.

Vanaf vandaag gaan we jouw hersenen aanleren dat wat je jezelf al die jaren 
hebt verteld, niet waar is! Want je mag trots zijn op jezelf en alles wat je be-
haalt in het leven! 

Herhaal de volgende dingen elke keer als je in de spiegel kijkt. Houd deze ge-
dachten vast in je hoofd of plak ze met post-its op de spiegel.

 
Wat vind je mooi aan jezelf? 

Bedenk eens iets aardigs over de delen van je 
lichaam die je normaal niet zo mooi vindt?

Zeg tegen jezelf: vanaf nu ga ik van mijn lijf houden!

Wist je dat lelijk over jezelf denken ook een vorm van stress creëert in je lichaam? 
Stress werkt op onze aanmaak van cortisol en dit helpt ons niet om gezonder te 
zijn. Dus zie deze opdracht als een dagelijkse gezondheidsboost!
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Reminder Reminder

Reminder Reminder

Take care of 
me first

Be happy 
today!

Drink more 
water today!

Today I am going to 
feel strong

Of cource Yeahh

I will Popeye power

Screenshot deze 
reminder en zet hem 

op je achtergrond van 
je telefoon

Reminder Reminder

Reminder Reminder

Give yourself 
4 compliments today

I am powerfull and
looking good!

I am ready to 
make some changes

Make healthier 
choices today

yes! yep

challenge accepted Hell yeah
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