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Wat leuk dat je dit e-book hebt gedownload! In dit e-book leer ik
je om in 5 stappen je zelfvertrouwen te boosten door te stoppen
jezelf vergelijken met anderen.

Zoveel jonge vrouwen kampen met een gebrek aan
zelfvertrouwen. Vrouwen in je omgeving lijken het allemaal veel
beter voor elkaar te hebben, hoeven niet zo hard te werken voor
hetzelfde resultaat of zijn binnen no time hartstikke succesvol. Je
gaat twijfelen aan jezelf en je eigen kunnen. Wat doe jij nou
verkeerd? Je gaat nog harder werken dan je al doet, slaapt slecht
doordat je veel piekert en komt uiteindelijk weer bij diezelfde
onzekerheid uit.

In dit e-book wil ik je helpen je zelfvertrouwen een boost te
geven.

Je bent namelijk absoluut niet de enige die dat duiveltje op haar
schouder dingen hoort zeggen als:

“Om zo goed te worden als je collega zal je echt harder moeten
werken.”
“Je vriendinnen hebben een relatie omdat zij veel leuker zijn dan
jij.”
“Misschien moet je toch maar een extra opleiding doen.”
“Dat gaat je nooit lukken…”

Allemaal gedachten die niet waar zijn en ook allemaal gedachten
die je niet helpen om daar te komen waar je wilt zijn. 

Ik weet zeker dat jij alles in huis hebt wat je nodig hebt om vol
zelfvertrouwen in het leven te staan.

Don’t worry… je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen
te doen. Ik ga je op weg helpen.

Liefs, Wendy 
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WIE BEN IK

H T T P S : / /
W W W . L A U R A D E K W A N T P H O T O G R A P H Y . C O M



Hoi, ik ben Wendy!

Ik ben getrouwd (inmiddels alweer 
18 jaar) en samen met mijn man woon 
ik in het prachtige Delft. De stad van het 
Delfts Blauw en Willem van Oranje.

Ik ben opgegroeid in een gezin bestaande 
uit mijn vader, moeder en jongere 
broertje (hoewel hij inmiddels een flink 
stuk groter is dan ik).

Mijn tijd op de middelbare school was 
ontzettend fijn. Ik ging graag naar school, 
had fijne vriendinnen en ben vanaf de 
brugklas actief geweest in het schoolkoor. 

Al van jongs af aan zong ik, maar sinds de middelbare school
heeft dat helemaal een vlucht genomen. Ik zong altijd (en doe
dat nog steeds). Tot aan 5 Atheneum liep alles voorspoedig,
hoewel ik voor sommige vakken op mijn tenen liep om het te
halen. Maar in dat vijfde jaar liep het mis. Het ging niet meer. In
overleg met school werd toen besloten dat ik na dat schooljaar
zou overstappen naar 5 HAVO (en direct eindexamen zou doen).
Toen kon dat. 

Deze overstap heeft voor mij heel lang als falen gevoeld, ook al
haalde ik mijn eindexamen met veel gemak. Inmiddels weet ik
gelukkig dat ik niet gefaald heb en mijn HAVO-diploma me ook
heel veel kansen biedt.

Al vanaf mijn 16de wist ik dat ik met mensen wilde werken. In
eerste instantie resulteerde dat in een HBO-opleiding
verpleegkunde. Toch was dit het niet voor mij. Ik viel uit door de
werkdruk en een flinke depressie. Een depressie die eigenlijk ook
al speelde tijdens mijn opleiding verpleegkunde.

Wie ben ik



Na een lange zoektocht naar de juiste hulpverlener ben ik
uiteindelijk met hulp van een haptotherapeut en
psychotherapeut hier bovenop gekomen. Ik leerde grip te krijgen
op mijn gedachten en gevoelens, leerde überhaupt weer te
voelen en leerde om (ondanks mijn angst en onzekerheid)
situaties aan te gaan in plaats van te verstijven en stil te blijven
staan. Hierdoor ging ik leven in plaats van overleven. 

Door mijn eigen ervaring en de wens om met mensen te werken
besloot ik in 2014 om de opleiding HBO Toegepaste Psychologie,
minor coaching & counseling, te gaan doen. Eind 2019
studeerde ik hiervoor af en in 2020 startte ik met mijn bedrijf,
Steps for you. 

Doordat mijn eigen weg lang en moeilijk is geweest wil ik er voor
jou zijn om je te helpen sterker in je schoenen te staan en te
leren voelen én handelen naar wat voor jou belangrijk is. En dan
vooral zonder schuldgevoel. Ik gun het jou om te genieten van
het leven, mét het aangaan van nieuwe dingen.



Ik heb mezelf altijd als 'niet sportief' bestempeld, maar sinds
mijn loondienstbaan (die ik momenteel nog heb naast mijn
eigen bedrijf) verhuisd is fiets ik 3x per week 36 km per dag.
Daarnaast doe ik 1x per week aan sportklimmen en ik wandel
dus veel.
Ik ben jarenlang veel te zwaar geweest. Inmiddels ben ik
ongeveer 30 kg afgevallen en nu stabiel in gewicht. Ik voel me
fit en zit goed in mijn vel.
Waar ik voorheen heel veel dingen uit de weg ging, ga ik ze
nu aan. Soms doodsbang, soms vol enthousisame. Waarom?
Ik heb inmiddels ervaren dat er buiten die comfortzone
zoveel mooie dingen gebeuren. En nee, het is niet altijd
makkelijk.

"Je moet het zelf doen,
maar je hoeft het niet

alleen te doen."
WENDY DAVIDS

Ik zing nog steeds. Voornamelijk 

Ik hou enorm van wandelen.
Vooral lange afstandswandelingen
vind ik fijn. Zo heb ik onlangs het 
 Pieterpad afgerond en ga ik in
principe in 2022 de pelgrimsroute
naar Santiago de Compostela
lopen.

Wat random weetjes over mij:

klassiek. Ik doe dit in koorverband 
op projectbasis. Ook heb ik
inmiddels 
alweer heel wat jaren zangles van 
mijn lieve vriendin en fantastische 
zangeres die ook Wendy heet.



5 STAPPEN

 



Krijg helder wat jij wilt.

Dit is misschien een open deur, maar wel een hele belangrijke.
Zorg dat je helder krijgt wat JIJ wilt. Logisch toch?

Toch gaat het hierop bij veel vrouwen mis. Vanuit onzekerheid
gaan we kijken naar wat anderen doen. We zien vrouwen in
dezelfde leeftijdsfase om ons heen die het voor elkaar lijken te
hebben. Je kijkt hier met enige jaloezie naar, want dat is precies
wat jij ook wilt. Toch?

Maar wacht even. Voordat je begint met het nastreven van
diezelfde dromen is het belangrijk om uit te vinden of dat ook
echt is wat jij wilt. Die jaloezie wordt ergens door getriggerd. Is
dat door datgene wat die vrouwen doen of door hoe deze
vrouwen zich voelen nu ze bereikt hebben wat jij ook zou willen?

Een aantal jaren geleden voelde ik me precies zo. Mijn
vriendinnen hadden het allemaal voor elkaar. Ze hadden een
gezin, een mooi huis, een goede carrière en waren gelukkig. 

Zo kwam het in elk geval op mijn over. Ik wilde dit ook, maar was
hier verre van. Ik voelde me een mislukking en was allesbehalve
gelukkig. Mijn gedachten en gevoelens waren all over the place,
want vriendin A had de ene carrière en vriendin B de andere.
Welke richting moest ik nou kiezen?

Stap 1 



Inmiddels weet ik dat het antwoord is: Geen van beide! Ik zou in
beide richtingen niet gelukkig zijn geworden, want ze waren
beiden niet wat ik wilde. Wat ik vooral wilde was gelukkig zijn en
me geen mislukking voelen.  

En als ik nu heel eerlijk ben dan had dat niet eens te maken met
wat ik deed, maar vooral met hoe ik dacht. Met hoe hoog mijn lat
lag. Door uit te vinden wat ik wilde kon ik mijn eigen pad
uitstippelen. Daar kreeg ik energie van, werd ik gelukkig van en
daardoor voelde ik me succesvol.

Dit geldt ook voor jou. Jaag niet de dromen van een ander na,
maar ontdek wat die van jou zijn.



Zie je eigen kwaliteiten.

Als je zelf niet lekker in je vel zit lijken heuvel soms bergen. Je
weet wat je wilt, maar bent er heilig van overtuigd dat het je toch
niet gaat lukken om daar te komen. Hoe kan dat ook als je niets
kunt.

Ook al ken ik jou (nog) niet, toch weet 
ik 100% zeker dat jij kwaliteiten hebt 
en dat je jezelf te kort doet door deze 
gedachte.

Ik zie en hoor het zo vaak om me heen. 
“Ach… dat stelde niet zoveel voor. Dat 
kan iedereen.” of “Dat zou iemand 
anders veel beter kunnen dan ik.” En 
dan heb je ook nog dat stemmetje dat 
je zegt “Straks val ik door de mand, 
want dan gaan ze merken dat ik het 
eigenlijk helemaal niet kan.”

Je haalt jezelf hier echt mee naar beneden en dat is niet  nodig.
Misschien voelt het voor jou wel alsof het niets voor stelde, maar
dat wil niet zeggen dat iedereen het kan. Het zou namelijk
zomaar zo kunnen zijn dat jij hier talent voor hebt en dat het
daarom gemakkelijk voelt voor jou.

Schrijf eens voor jezelf op welke dingen jou makkelijk afgaan en
waar je goed in bent. Kijk hierbij dan niet naar hoe je vindt dat
een ander die dingen doet of hoeveel je er nog in kunt 
leren. 

Stap 2 



Ik weet zeker dat dat meer dingen zijn dan je in eerste instantie
dacht.

Wees vooral niet bescheiden. Je hoeft het aan niemand te laten
lezen. Het is alleen voor jou bedoeld. Je mag nu echt even eerlijk
zijn en hoeft met niemand rekening te houden. Wat zijn jouw
kwaliteiten?

Als je het wilt dan mag je deze natuurlijk met me delen. Stuur me
gerust een DM op Instagram. Dat vind ik hartstikke leuk. 



Wees dankbaar voor wat je hebt (bereikt). 
Vier je successen.

We willen het tegenwoordig alleen maar beter, mooier en
succesvoller. Op zich is hier niets mis mee. Behalve wanneer je
hierdoor niet meer ziet wat je al hebt (bereikt). Door af en toe
even om te kijken naar het pad dat achter ons ligt en stil te staan
bij de dingen die we al hebben (bereikt) groeien we. 

Kijk niet naar wat de ander (bereikt) heeft, maar naar wat jij
(bereikt) hebt. Wees trots op de stappen die jij gezet hebt. Het
laat je groeien waardoor je weer vooruit kunt.

“Gratitude paints little smiley faces on everything it
touches”

 Richelle E. Goodrich

Heel vaak wordt dankbaarheid niet gezien doordat we te
perfectionistisch zijn.  Perfectionisme maakt dat we vaak over
succeservaringen heen stappen. Doordat we niet snel tevreden
zijn blijft dat stemmetje in ons hoofd het alleen hebben over de
dingen die nog beter kunnen in plaats van feest te vieren om wat
we bereikt hebben. 

Maar het is zo zonde om alleen 
op de verbeterpunten te blijven 
hangen.
Ook al is iets nog niet perfect, toch is 
het een mijlpaal wanneer je 
bijvoorbeeld een eerste versie van 
iets geschreven of gemaakt hebt. 
Wees hier trots op! Je bent weer 
een stap dichter bij je doel. Vier 
deze mijlpaal. Daarna heb je nog 
alle tijd om de puntjes op de “i” te 
zetten.

Stap 3 



Met het schrijven van dit e-book betrapte ik mezelf ook weer op
dat stemmetje van die innerlijke criticus. Deze derde stap kwam
dus (ook voor mij) op het juiste moment. Ik vier nu dat ik de
eerste 3 stappen van mijn e-book geschreven heb. Na dat feestje
ga ik verder met de volgende stappen om daarna de boel te
finetunen. En weet je… dan kan ik daarna wéér een feestje
vieren!



Stap 4 
Realiseer dat je iemands successen/kwaliteiten
ziet, maar niet weet hoe die persoon daar is
gekomen en hoe die zich voelt.

De kans is groot dat jij niet voor 100% aan de buitenwereld laat
zien hoe je je diep van binnen voelt en dat het overgrote deel
van de mensen om je heen niet weet wat er zich allemaal in jouw
leven heeft afgespeeld. Ook al zien we tegenwoordig veel van
anderen via sociale media, toch is dat niet gek. Sommige dingen
wil je nu eenmaal niet met de hele wereld delen.

Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Toch?

Dit is ook zo voor de mensen waar jij tegenop kijkt. Iemand die in
jouw ogen heel succesvol is, of al die kwaliteiten bezit die jij graag
zou hebben, is daar niet van het ene op het andere moment
gekomen. Daar heeft diegene (hard) voor moeten werken. Maar
net als jij heeft deze persoon waarschijnlijk niet iedere stap
gedeeld met iedereen.

Mensen delen graag de dingen die goed gaan en de momenten
waarop ze zich blij, vrolijk of optimistisch voelen. De waarheid is
echter dat je je niet altijd zo kunt voelen. 

Deze dingen worden alleen maar weinig gedeeld met de wereld.
Veel mensen schamen zich voor onzekerheid, angst of verdriet
en zijn bang voor wat anderen wel niet van ze zullen denken
wanneer blijkt dat deze gevoelens ook soms aanwezig zijn. 



Realiseer je dus dat je van iemand de successen en kwaliteiten
ziet, maar dat dit maar een klein stukje van het hele verhaal is.
Het zijn de ups, maar zonder downs zijn die ups er niet. Ook al
zie of hoor je niets over die downs. 

Daarbij zou het zomaar zo kunnen zijn dat jij de successen en
kwaliteiten van die ander ziet, maar dat die persoon zich daar
helemaal niet van bewust is. Denk nog maar eens terug aan Stap
2 van dit e-book.

Misschien voelt zij zich wel heel verdrietig omdat zij opkijkt tegen
iemand en zou willen dat zij dat succes van die ander kon
bereiken.



Inspireer jezelf of laat je inspireren.

Het klinkt misschien gek dat ik dit als 5de stap behandel. De titel
van mijn e-book is immers “In 5 stappen je zelfvertrouwen
boosten door te stoppen jezelf vergelijken met anderen.” 

En nu ga ik je in deze stap vertellen dat je jezelf moet inspireren
en laten inspireren.

Toch is dit precies wat ik je adviseer. Jezelf inspireren kan soms
best moeilijk zijn en gaat misschien niet altijd even makkelijk,
maar kijk bijvoorbeeld eens terug waar je vandaan komt. Welke
hindernissen heb je al overwonnen? Wat heb jij al voor elkaar
gekregen in je leven? Ik weet zeker dat daar mooie dingen tussen
zitten. En wanneer je deze successen kunt zien én voelen dan
kun je jezelf ermee inspireren. Want het blijkt maar dat je tot veel
in staat bent.

Je laten inspireren door anderen lijkt haaks te staan op stoppen
met vergelijken. Toch zie ik dat niet zo. Wat bedoel ik hier dan
mee?

Stap 5 



Kijken hoe succesvol anderen zijn en proberen dezelfde weg
af te leggen en hetzelfde doel te bereiken.

Zien hoe iemand met vallen en opstaan iets bereikt waar zij
oprecht heel gelukkig van wordt, om vervolgens zelf te
dromen van wat dat doel voor jou kan zijn en vervolgens je
eigen stappen zetten en je eigen pad doorlopen.

Zien hoe iemand (met hetzelfde doel als jij) te werk gaat, om
vervolgens je eigen stappen te zetten richting je doel,
geïnspireerd door die ander. Je ziet bij die ander dat het
mogelijk is waardoor je een boost krijgt om op je eigen
manier je doel te bereiken.

Ik bedoel NIET: 

Ik bedoel WEL:

Op deze manier gebruik je het vergelijken op een positieve
manier. Je wilt niet precies wat de ander heeft, maar je wilt jouw
doel bereiken en die ander laat je zien dat dat kan. Op deze
manier krijg je er energie van in plaats van dat het je een
rotgevoel geeft.



Ervaringen

“Ik heb een coaching gesprek bij Wendy als zeer
motiverend ervaren. Ze heeft me een duwtje uit mijn
platgetreden denkpaadje gegeven.
Ze luistert goed en weet precies de vinger op de zere
plek te leggen.

Ik ben er heel blij mee!”

- Daniëlle - 

"Ik wil mijn huidige werk niet nog 37 jaar blijven doen,
maar weet niet wat ik dan moet gaan doen.

Ik heb nog nooit eerder met een onbekende een
gesprek gevoerd over dingen die dieper ingaan op je
gevoel, maar het was een fijn gesprek. Wendy weet
de juiste vragen te stellen en dat was fijn. Door het
gesprek heb ik nieuwe inzichten gekregen en weet ik
dat ik het stap voor stap kan aanpakken, met kleine
stappen. Ik kan hier weer even mee vooruit."

- Esther - 



Hoe nu verder
En wat ga jij nu doen?

In dit e-book liet ik je 5 stappen zien waarmee je je
zelfvertrouwen kunt boosten door te stoppen jezelf te
vergelijken met anderen. Ik hoop dat je voelt dat je mag
vertrouwen op jezelf en je kwaliteiten, want deze zijn er zeker
weten. Vergelijk jezelf niet met anderen, maar focus je op jezelf.
Dat ben je waard.

Ik hoop dan ook dat je jezelf belangrijker gaat maken dan die
ander. Iedereen is waardevol, maar voor jezelf ben jij de meest
waardevolle persoon. Zolang jij de ander op een voetstuk plaatst
en jezelf eronder zet zal dat je zelfvertrouwen geen goed doen.

Hierbij is het belangrijk dat je de stappen uit dit e-book gaat
toepassen. Door ze te lezen en te weten dat het je kan helpen
om je zelfvertrouwen te vergroten, maar er geen actie op
ondernemen, zorgt er zeker voor dat er niets verandert.

Ik geloof erin dat je zelfvertrouwen niet afhankelijk hoeft te zijn
van anderen. Niet in positieve en ook niet in negatieve zin. Jijzelf
bent degene die je zelfvertrouwen kan maken of breken door
jezelf te vergelijken met anderen of je iets aan te trekken van wat
anderen zeggen.

Een van de redenen waarom ik mijn bedrijf heb opgericht is
omdat ik jou wil helpen deze stappen te zetten en sneller beter
in je vel te zitten dan dat ik dat zelf gedaan hebt. Je bent het
waard om te vertrouwen op jezelf en je eigen kunnen! 

Ik begrijp het heel goed wanneer je aangeeft dat je het moeilijk
en spannend vindt om de stappen toe te gaan passen. Daarom
bied ik je de mogelijkheid om samen met mij hiermee aan de
slag te gaan in een 1-op-1 traject van 3 maanden. In dit traject
gaan we samen in gesprek en krijg je specifieke tips en
handvatten om aan de slag te gaan met jouw knelpunten. 



We starten met een 1-op-1 matchcall van 30 minuten waarin
we elkaar leren kennen en kijken of er een wederzijdse klik is.

Het programma duurt 3 maanden.

6 1-op-1 (online) coachingsgesprekken van 60 minuten.

Flexibel, dus in te passen in ieders agenda.

Mogelijkheid om tussendoor onbeperkt vragen te stellen via
mail of Whatsapp.

Oefeningen die toegespitst zijn op jouw vraagstuk(ken).

Wat krijg je in het coachingsprogramma?

  



Heb je interesse in het 3 maanden 1-op-1
coachingsprogramma of wil je er meer over weten, neem dan
even contact met me op via wendy@stepsforyou.nl. Dan
plannen we een gratis kennismakingsgesprek in. Of plan zelf
je gratis matchcall in via mijn website. 

Volg je me trouwens al op instagram?

Ik kijk ernaar uit om met je in contact te komen.

Liefs, Wendy

Contact

Website:

E-mail:

Instagram:

Gegevens
www.stepsforyou.nl

wendy@stepsforyou.nl

@stepsforyou.nl
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https://www.instagram.com/stepsforyou.nl/
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