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DE EXPERT

Liesbet Boone, klinisch psycholoog 
en executive coach, liesbetboone.be

O
p de standaard sollicitatievraag ‘Noem een 
verbeterpunt van jezelf ’ horen recruiters 
opvallend vaak hetzelfde antwoord: perfecti-
onisme. Daarmee denken sollicitanten slim 
punten te scoren. Niks mis met hoog te wil-

len mikken, toch? Maar de positieve connotatie die aan 
perfectionisme kleeft, heeft een flinke schaduwkant: als 
alles altijd beter kan, leef je permanent met het idee dat 
je tekortschiet in zowat alles wat je doet.
Dat perfectionisme een benijdenswaardige eigenschap 
is, is dus een groot misverstand. Excuseer, dubbel 
misverstand. Het is namelijk géén karakter-
trek, benadrukt klinisch psycholoog en 
leiderschapscoach Liesbet Boone: ‘Per-
fectionisme is geen statisch ding – iets 
dat je hebt of niet hebt. Het zit in ieder 
van ons om de lat hoog te willen leg-
gen. Maar het verschil zit in de manier 
waarop het zich presenteert in ons 
gedrag, ons denken en ons voelen. Bij 
de een fluctueert het van dag tot dag, bij 
een ander wordt het getriggerd door be-
paalde omstandigheden en bij nog iemand 
anders is er sprake van een ingesleten patroon 
dat zowel het werk- als privéleven dicteert.’

BESCHERMENDE STEKELS
Hoe en wanneer perfectionisme zich ook manifesteert, 
de functie ervan blijft hetzelfde: het is een beschermings-
mechanisme. ‘Ik vergelijk het met de bolster van een kas-
tanje’, legt Liesbet Boone uit. ‘Net zoals die scherpe stekels 

aan de buitenkant de vrucht beschermen, zo behoedt 
perfectionisme ons voor datgene wat we zo vrezen: de 
angst om niet goed genoeg te zijn in de ogen van anderen 
of onszelf.’
Dat perfectionisme vaak als een kracht wordt beschouwd, 
is dus niet helemaal onterecht. ‘De bolster vervult z’n 
functie met verve: de drive om goed te presteren en niet 
al te snel op te geven, zorgt er veelal voor dat mensen veel 
bereiken. Vaak staan mensen waar ze staan mede door 
hun perfectionisme.’
Maar net daar kan het schoentje gaan wringen – of beter 
gezegd: schilletje. Vaak wordt de behoefte om aan de 
verwachtingen te voldoen een knellend keurslijf, met een 
waaier aan andere problemen tot gevolg. Procrastineren 
– oftewel uitstelgedrag – paniekaanvallen, pleasegedrag 
en piekeren, het zijn slechts een paar voorbeelden van 
het lijden dat perfectionisme kan veroorzaken. Onder-
zoek wees bovendien uit dat perfectionisme je vatbaarder 
maakt voor angststoornissen, depressie en eetstoornis-

sen. ‘Net omdat perfectionisme je beschermt, is het 
ook zo lastig om het los te laten. Je voelt dat je 

die bolster nodig hebt. Dat kan op termijn 
verlammend werken: in mijn praktijk 

hoor ik vaak verhalen van mensen die 
vastgelopen zijn in hun streven naar 
perfectie. Bij wie hun perfectionisme 
zoveel tijd in beslag neemt dat er geen 
ruimte meer overblijft voor een sociaal 

leven of hobby’s. Of die uit faalangst 
bepaalde opdrachten weigeren, waar-

door ze op professioneel en financieel vlak 
mooie groeikansen mislopen. Anderen zijn 

zo hard bezig met presteren dat ze helemaal niet 
genieten van hun realisaties. De grote gemene deler? Deze 
mensen zien zich telkens bevestigd in het idee dat ze niet 
voldoen aan hun eigen ideaal.’

ZELFHANDICAPPERING 
Een fenomeen dat consultant Sandra al aan den lijve 
ondervond. ‘Hoewel mijn klanten best tevreden zijn over 
mijn werk en ik al meer dan tien jaar in de branche zit, 
blijf ik erg onzeker. Bij elke nieuwe opdracht bekruipt me 
die twijfel: zal ik dit wel kunnen? Verwacht de klant niet te 
veel van mij? Soms blokkeer ik daardoor en beslis ik om 
een opdracht niet aan te nemen, waar ik dan later spijt 
van krijg.’

Leg jij de lat niet hoog, maar om het hoogst? 
Klinkt als de definitie van perfectionisme. 
En nee, dat is geen deugd om mee uit te  

pakken, maar een mentale last. Uitstellen, snel 
opgeven en je een mislukking voelen: ook dat 

hoort bij perfectionisme. Tijd om ‘nooit goed’ 
om te buigen naar ‘goed genoeg’.

‘Vaak 
wordt de 

drang om aan 
verwachtingen  

te voldoen,  
een knellend 

keurslijf ’
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>> ‘Perfect is de vijand van goed’ waarschuwde de Franse 
filosoof Voltaire (je weet wel, die man die de verlichting 
op gang trapte) al in de achttiende eeuw. Liesbet Boone 
beaamt: ‘Onderzoek toont aan dat mensen met perfecti-
onisme vaker minder productief en minder tevreden zijn 
dan mensen zonder perfectionisme. Ergens heel logisch: 
als de lat heel hoog wordt gelegd, is het niet makkelijk om 
aan die verwachtingen te voldoen. Het kan dan veiliger 
voelen om een taak voor je uit te blijven schuiven – en zo 
het risico op falen (toch even) te vermijden. In de psycho-
logie wordt dat fenomeen zelfhandicappering genoemd.’
Deze tendens om jezelf in de voet te schieten kan ver-
strekkende gevolgen hebben. Voor je werk, maar ook voor 
je zelfbeeld, weet copywriter Eva: ‘Uren kan ik zoeken 
naar dé perfecte openingszin ... om dan een dag later het 
stuk helemaal om te gooien. Zinnen worden eindeloos 
herschreven, elke punt en komma kritisch overwogen. 
Zo raak ik telkens weer achter op schema. Met de tijd die 
verstrijkt, neemt de innerlijke onrust toe. Overweldigd 
door al die to do’s en half afgewerkte opdrachten blokkeer 
ik, met een fameus writer’s block én een gemiste deadline 
tot gevolg. Telkens weer krijgt dat gemene stemmetje in 
mijn hoofd gelijk: je kan het niet!’
‘Perfectionisme kan ons dus verhinderen om onszelf te 
zijn, ons volle potentieel te benutten en te durven kiezen 
voor wat we belangrijk vinden’, vat Liesbet Boone samen. 
‘Om het bij de metafoor van de bolster te houden: het is 
alsof de cocon te hard is en de kastanje erin gevangen zit. 
Als dat heel erg het geval is, dan wordt de neiging naar 
perfectionisme een last.’

ONT-MOETEN 
Rest dan de vraag: hoe ontsnap je uit die stekelige gevan-
genis? ‘Wees wat minder kritisch voor jezelf ’ of ‘neem 
gewoon genoegen met minder’ klinkt het steevast en 
cliché in de omgeving. Dubbel fout. Ten eerste omdat het 
averechts werkt. ‘Dan stuit je op de bolster, die zijn stekels 
nog harder uit zal steken, want die goedbedoelde advie-
zen vallen direct je beschermingsmechanisme aan.’ Ten 
tweede omdat je helemaal geen genoegen hoeft te nemen 
met minder. Er bestaat namelijk een manier om hoog te 
mikken zonder vrees: maak kennis met optimalisme, de 
positieve tegenhanger van perfectionisme.’
‘Ik zie het als een glijdende schaal, met aan de ene kant 
perfectionisme en aan de andere kant optimalisme. Het 
verschil in een notendop: perfectionisme is gefocust op 
anderen – Wat verwachten zij van mij?’ – terwijl optima-
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lisme start vanuit jezelf: Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Hoe 
kan ik verbeteren? Daarbij streef je niet naar het perfecte 
resultaat, maar naar het best mogelijke resultaat. Dat 
betekent dat je de situatie elke keer opnieuw bekijkt en 
bepaalt wat realistisch is om te bereiken. Terwijl perfec-
tionisme vertrekt vanuit een ‘moeten’ en wordt geken-
merkt door een druk, staat in het optimalisme vooral het 
‘ont-moeten’ centraal. In plaats van ‘moeten’ is het meer 
een kwestie van ‘willen’. Een fout is vanuit deze visie geen 
onvergeeflijke error, maar een leerkans. Je drijfveer is 
niet de angst om te falen, maar de passie om het zo goed 
mogelijk te doen. Optimalisme helpt je dan ook om te 
durven luisteren naar jezelf, naar wat je belangrijk vindt, 
wat je nodig hebt, wat je graag wil bereiken, en om daar 
vervolgens ook voor te durven kiezen. Je verlangen is gro-
ter dan je angst. De bolster wordt daardoor overbodig.’

WILLEN, DURVEN, DOEN 
Liesbet Boone benadrukt dat zowel perfectionisme als 
optimalisme geen in steen gebeitelde persoonskenmer-
ken zijn, maar wel gedragingen die aan- of afgeleerd 
kunnen worden. Om van perfectionisme naar optima-
lisme te evolueren, zijn drie werkwoorden van belang: 
willen, durven en doen. ‘De eerste stap is bewustwording. 
Het is niet de kwantiteit die telt – hoe hoog je de lat legt 
– maar wel de kwaliteit. Oftewel: waarom leg je de lat zo 
hoog? Wat maakt dat je blijft werken en geen rust durft 
te nemen, opdrachten afzegt of geen nee durft te zeggen? 
Welke waarden schuilen er achter je gedrag? Om 
perfectionisme te kunnen aanpakken, is het be-
langrijk dat je eerst inzicht verwerft in je in-
nerlijke kern: Weet ik wat ik belangrijk vind, 
waar ik goed in ben en wat mij energie 
geeft?  Investeer ik daar voldoende tijd in? 
Waar wil ik graag naartoe en hoe wil ik me 
daarin ontwikkelen? De eerste kernvraag is: 
wat wil je écht?’  
‘Het meest herkenbare kenmerk van perfectio-
nisme is het dwingende karakter ervan: je voelt de 
drang om jezelf te bewijzen tegenover anderen, of je eigen 
innerlijke criticus dicteert wat je wel of niet moet doen’, 
vervolgt ze. ‘Angst is het mechanisme dat onze bolster 
automatisch doet sluiten, waardoor onze kern niet naar 
buiten kan en we blijven vastzitten in ‘moetens’. Neem 
jouw ‘moetivatie’ eens onder de loep: Waartegen wil je 
bolster je beschermen? Waar ben je bang voor? Voel je je 
schuldig als je je doelen niet haalt? Schaam je je wanneer 
iets niet lukt? Durven voelen wat je voelt, met mildheid 
kijken naar je onzekerheden en er vervolgens afstand van 
nemen, vormt stap twee.’

Als je eenmaal voor jezelf gevonden hebt waar je per-
fectionisme je tegen probeert te beschermen en waar 
je voor staat (of wil staan), kan je aan je perfectionisme 
sleutelen. Verandering betekent iets anders doen, staps-
gewijs en gericht actie ondernemen, vertrekkend vanuit 
je innerlijke kern. Maar omdat we als mens geprogram-
meerd zijn om in onze comfortzone te blijven, zal elke 
gedragsverandering lastig aanvoelen. Je zoekt naar 
interessante vacatures, en daar is die vervelende inner-
lijke criticus weer: ‘Pas als ik me zeker genoeg voel, kan 
ik van job veranderen.’ Dan kan je net zo goed wachten 
op Godot, van de meeste dingen ben je nu eenmaal 
nooit helemaal zeker. Door gaandeweg kleine stappen te 
zetten, doe je nieuwe ervaringen op. Het zijn die kleine 
leermomenten die je helpen om ongemak te ervaren en 
te omarmen, en je zo doen groeien in de richting van 
de dingen die je graag wil. Vraag je dus af: wat kan ik op 
korte termijn doen?’

MISSEN MAG 
Perfectionisme, of de ‘irrationele dwang om te preste-
ren in combinatie met overdreven kritiek op zichzelf én 
op anderen’ zit bij jongeren in stijgende lijn. Dat blijkt 
althans uit een groot onderzoek uit 2018, waarbij dui-
zenden studenten uit de VS, Canada en Groot-Brittannië 
over de jaren heen telkens dezelfde vragenlijst invulden. 
De auteurs van de studie wijzen vooral naar het veran-
derde politiek-maatschappelijk klimaat: omdat succes 

tegenwoordig een persoonlijke verdienste is, voelt 
het leven aan als een grote concurrentiestrijd.

Kan optimalisme de perfectiepandemie een 
halt toeroepen? Volgens Liesbet Boone is 
er alvast een kentering merkbaar. ‘Cru-
ciaal bij optimalisme is acceptatie: ik ben 
goed zoals ik ben. Daarbij is het belang-
rijk om liefdevol en mild te zijn voor jezelf 

en anderen. Op dat vlak ontbraken er lang 
lichtende voorbeelden. Op sociale media zag 

je alleen perfecte plaatjes, in kranten las je alleen 
succesverhalen. Maar de afgelopen jaren wint kwets-
baarheid het steeds vaker van ‘picture perfect’. Kijk 
maar naar presentator Pedro Elias, die op tv afrekent 
met zijn hypochondrie en angsten. Of Jacinda Ardern, 
de Nieuw-Zeelandse politica die stopte als premier 
omdat ze naar eigen zeggen ‘niet meer genoeg energie 
in haar tank had’. Zij tonen dat je je gevoelens niet moet 
wegduwen, maar juist als signaalgever kan gebruiken.’ >>

‘Vraag 
jezelf af 

wat je op 
korte termijn 

kan doen’ 
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 ONTPLOOI JE OPTIMALISME 
Van moeten naar willen in 6 stappen:

ACHTERHAAL:  
MOTIVATIE OF  
MOETIVATIE?

Neem een concreet doel voor ogen en vraag je af 
welke verwachtingen je daarbij voor jezelf hebt. Het 
kan iets zijn waar je mee wil beginnen (of stoppen), 
iets wat je wil behouden, iets waar je graag beter 
in wil worden. Het doet er niet toe in welk levens-
domein dat doel zich bevindt: werk, gezin, vrije 
tijd, hobby’s ...
Heb je een doel gevonden? Ga dan eens voor jezelf 
na waarom je dat precies nastreeft. Lees daarvoor 
de onderstaande uitspraken. 
 
Ik streef dit doel na omdat ...
A. ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen.
B. ik me zou schamen als ik het niet zou doen.
C. ik dan trots kan zijn op mezelf.
D. ik het leuk vind om dit te doen.
E. ik dat persoonlijk zinvol vind.
F. anderen me daartoe dwingen.
G. anderen dat van mij verwachten.
Geef nu een cijfer van 1 tot 4 aan elk van die stellin-
gen. De stelling die voor jou het meest herkenbaar 
is, geef je een 4; de stelling die het minst bij je past, 
geef je een 1.
‘Stellingen D en E zijn voorbeelden van een optima-
listische instelling. Als je je gekozen doel leuk (D) 
of zinvol (E) vindt, dan wijst dat op autonome moti-
vatie, iets dat je zelf graag wil. De andere stellingen 
wijzen op een gecontroleerde motivatie, of anders 
gezegd een ‘moetivatie’. Dat soort motivatie hoort bij 
het perfectionisme. Je handelt vanuit een ‘moeten’ 
(vanuit jezelf en/of de ander) als je je doel vooral 
nastreeft omdat je je anders schuldig zou voelen 
(A), je zou schamen (B), je wil bewijzen (C) of omdat 
 anderen je onder druk zetten (F en G).’

PEN JE VOORUITGANG 
NEER
‘Als het over goede voornemens en nieuwe 
plannen gaat, dan zijn we geneigd om 

steeds vooruit te kijken, naar die stip aan de horizon die 
ons ideaalbeeld is. Dat is logisch: zonder duidelijk doel 
verliest het leerproces zijn drive. Tegelijk loert teleur-
stelling om de hoek: ben ik er nu nog steeds niet? Als je 
de moed verliest, dan doe je er goed aan om even stil te 
staan bij de weg die je al afgelegd hebt. In The Progress 
Principle delen de Amerikaanse hoogleraren Teresa 
Amabile en Steven Kramer daarvoor een gouden tip: 
hou een ‘progressiedagboek’ bij.’

TIMEBOX 
JE EMOTIES
‘Probeer je emoties af en toe bewust 
toe te laten. Dat kan door ze te time-

boxen: zet je wekker op tien minuten en geef 
jezelf de kans om tijdens die korte periode te 
ervaren wat je voelt. Neerschrijven wat je voelt 
kan ook al helpen. Probeer daarbij je gevoel zo 
specifiek mogelijk onder woorden te brengen.’

>>

1 

2 

3 
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LEER OMDENKEN
‘Berthold Gunster is 
de grondlegger van 
het omdenken, een 
interessant model 

dat ook voor perfectionisme 
bruikbaar is. Simpel gezegd, stelt 
Gunster dat elk probleem uit 
twee dingen bestaat: verwach-
tingen en feiten. Zodra je een 
tegenstelling ervaart tussen die 
twee – tussen ‘wat zou moeten 
zijn’ en ‘wat-is’ – ervaar je iets 
als een probleem. Toegepast op 
perfectionisme betekent dat: 
hoe hoger je verwachtingen voor 
jezelf of voor anderen, hoe groter 
de kans dat je een probleem (en 
dus frustratie) zal ervaren.
Soms kan je een probleem daad-

werkelijk oplossen. Je realiseert 
alsnog je verwachting door de 
feiten aan te passen of te ver-
anderen. Valt je leuke fietstocht 
letterlijk in het water? Dan kan je 
dat probleem ‘oplossen’ door er 
een gezellig namiddagje koffie-
drinken van te maken. Maar vaak 
zijn de feiten zo onomkeerbaar 
dat je je verwachtingen wel los 
moet laten. Dan kan je een pro-
bleem enkel waarnemen. Door de 
feiten en verwachtingen grondig 
te onderzoeken neem je even 
afstand, zoom je uit en kan je de 
stap maken van ‘Ja, maar (het is 
niet wat het zou moeten zijn en 
dat is een probleem)’ naar ‘Ja, en 
(het is wat het is).’ n

VERANDER  
JE STATISCHE  
MINDSET IN EEN 
GROEIMINDSET

‘‘Ik kan het. Of ik kan het niet’: dat is de perfecte 
manier om een statische mindset te omschrijven. 
Wie op deze manier naar zichzelf kijkt, is allergisch 
voor falen. Om dat te vermijden, blijf je dan maar 
permanent in de comfortzone hangen. Zo ontzeg 
je jezelf nieuwe leerkansen en succeservaringen. 
Een groeimindset ziet uitdaging daarentegen als 
een drijfveer. Een mislukking is geen bewijs van 
onwetendheid of onkunde, maar een kans om te 
groeien: ‘ik kan het nóg niet’. Ontsla jezelf van de 
plicht om iets meteen te kunnen en geef jezelf 
toestemming om het te leren. Het cruciale woord 
daarbij is: vertrouwen. Kan jij erop vertrouwen dat 
je, door inspanningen te leveren, door te proberen, 
door te leren van wat goed en niet goed ging, dat-
gene zal bereiken wat je wil bereiken? Dat vraagt 
een zeker loslaten. Schuldgevoel, schaamte en 
angst horen er gewoon bij als je iets wil proberen. 
Je er niet door laten overspoelen, dat is de uitda-
ging. Weet: oefening baart kunst. Als je aandacht 
blijft besteden aan iets, zal je er sowieso gaande-
weg beter in worden.’

DOE EN DENK ZOALS  
IJSLANDERS
‘De perceptie van falen wordt niet enkel en 
alleen gekleurd door hoe jij ernaar kijkt. Ook 

onze maatschappij en de cultuur waarin we leven heeft 
er een invloed op. Volgens de World Database of Hap-
piness (ja, die bestaat) is IJsland de gelukkigste plek op 
aarde. Ja, IJsland, daar waar de zon ’s winters maar een 
handvol uren schijnt. Het geheim van de IJslanders? 
Volgens Eric Weiner, auteur van The Geography of Bliss, 
schuilt de verklaring in de manier waarop ze er naar 
falen kijken. Dat wordt er niet gestigmatiseerd, maar als 
normaal beschouwd. Meer nog, als je goede bedoelingen 
had en goed je best hebt gedaan, dan kijken mensen 
in IJsland zelfs positief tegen falen aan. IJslanders zijn 
daardoor niet bang om te falen of imperfect te zijn, en 
zijn meer geneigd om te gaan voor datgene waar ze van 
houden. Het zou ook kunnen verklaren waarom er op 
het eiland meer kunstenaars per capita zijn dan elders in 
de wereld. ‘Niemand vertelt hun dat ze niet goed genoeg 
zijn,’ aldus Weiner, ‘dus zingen, schilderen en schrijven ze 
er maar op los.’ Voor IJslanders telt met andere woorden 
niet zozeer het eindresultaat, maar vooral het feit dat je 
probeert te doen waar je blij van wordt.’
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‘Als je aandacht 

aan iets blijft 
besteden, zal je 
er sowieso beter 

in worden’

Niet perfect, toch 
tevreden, 
Liesbet Boone 
 (Pelckmans,  
€ 24,50)

Meer lezen?


