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Weet jij nog hoe het voelde om te spelen? 

De tijd te vergeten, niets meer te horen van je omgeving, lekker vies te worden? 
Hoe ouder we worden hoe minder we spelen. 
We hebben het druk met thuiswerken, rekeningen betalen, ons verantwoordelijk voelen. 
Thuiswerken en alles wat daar omheen ook nog aandacht van ons nodig heeft, 
vraagt niet alleen energie maar vooral ook veel flexibiliteit. Het is nog steeds een
lastige tijd op dit moment. Vooral als je ervaart dat je leegloopt.

Je vraagt je af hoe je weer meer speelsheid, energie en creativiteit in je leven kunt
brengen.

Iedereen herkent het wel dat je af en toe vast zit. Je ziet de oplossing niet, vindt de
taak saai, je stelt steeds uit wat je moet doen of je ziet er als een berg tegenop. 

Het kan zijn dat je vooral gefocust bent op:
• jezelf bewijzen
• je bent perfectionistisch
• je stelt hoge eisen aan jezelf

Creativiteit helpt om los te komen van vaste denkpatronen. Je ontwikkelt een mindset
waarbij je je meer bewust wordt van
• je ontwikkeling
• je talenten
• je mogelijkheden tot groei

Creativiteit levert je ontspanning en plezier zonder dat je een doel hoeft te behalen, 
je hoeft niet te winnen of jezelf te verbeteren. Je vergeet voor even je werk en
verantwoordelijkheden. Je ontdekt manieren om flexibel en ontspannen 
lastige situaties op te lossen. 
Je krijgt  er nieuwe energie door, net als vroeger.

"Learn how to be 
your best self"

Benieuwd hoe je dit realiseert? Lees snel verder!
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ik elke dag vanuit huis een stuk loop. En vooral blij wordt als het hard waait en
regent.
ik gevoelig ben voor zintuiglijke prikkels. Vooral voor geur.
ik dol ben op koffie, échte koffie!
ik graag nieuwe dingen doe en leer. 
ik sinds ik kan lezen een lettervreter ben. Ik lees alles wat los en vast is.
ik als kind (en nu ook nog enigszins) alles wil kunnen voordat ik er les in krijg.
Daarom was vroeger zwemles een drama..
ik een dag graag ontspannen afsluit met een goed glas wijn.
Ik ervan houd om mensen te ontmoeten en nieuwsgierig ben naar hun levensverhaal.

Mijn naam is Henriëtte de Ruijter. Geboren in Rotterdam en getrouwd met een Drent.
We hebben op veel plekken gewoond en ontdekt dat we overal kunnen aarden.
  
Mensen die me echt goed kennen, weten dat:

Na diverse functies in verschillende organisaties ben ik sinds 2004 met veel plezier
zelfstandig therapeut. Ik ondersteun mensen in hun zoektocht. Zodat je ontdekt welke
oorzaken de kern van je probleem vormen en hoe je patronen die je niet meer helpen
los kunt laten. 
Hierdoor krijg je inzicht in WIE je bent en WILT zijn en WAT jouw leven zin geeft. 

Ik word enthousiast als mensen weer volop gaan leven vanuit hernieuwde energie!
Werken met beeld is mijn expertise. Afgelopen jaren heb ik al heel wat mensen
individueel mogen begeleiden in hun zoektocht. Vooral mensen die “Out-Of-The-Box”
aan de slag willen en niet alleen maar willen praten over problemen.
Daarnaast werk ik ook met groepen. 
Nu ook online met de groep The Artist’s Way.

Even voorstellen

Henriëtte 
de Ruijter



Hoe zou je het vinden om weer volop energie te hebben?

Je bent elke dag moe en je hoofd is vol. Het kost je moeite om steeds opnieuw energie
en motivatie te vinden. Heb je al te lang, te veel dingen MOETEN doen die geen
uitdaging, zingeving, voldoening of plezier geven?

Je bent heel druk met de verkeerde dingen waardoor je narrig bent, je lamlendig voelt,
een kort lontje hebt.

Natuurlijk weet je dat het anders moet om erger te voorkomen.
 
Hoe zou je het vinden om weer volop energie te hebben? 
Met een goede balans in stress en uitdaging? 

In dit e-book leg ik je uit hoe jij kunt bereiken  dat  je meer energie hebt, leuke dingen
gaat doen en ervan geniet. Benieuwd hoe je dit aanpakt? Lees snel verder!
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Vul deze vragen in en krijg meer zicht op jouw situatie.

1 Ben je creatief op dit moment?

2. Word je tegengehouden om creatief te zijn door wat anderen van
je denken?

3. Verveel jij je als je niks te doen hebt?

4. Ken je inspirerende mensen in je omgeving?
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5. Ben je vooral creatief in het denken?

6. Ben je een maximizer?
Ook op het gebied van creativiteit?

7. Ben je meer een denker dan een doener?

8. Ben je snel afgeleid?
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9. Ervaar je weinig creatieve energie, waardoor er niets van komt? 

10. Durf je te "mislukken"
als je met creatief materiaal aan de slag gaat?

11. Er wordt gevraagd om een appel te tekenen en jij gaat
los. Je tekent een aantal verschillende appels en ook
nog het logo van Apple.

12. Je gaat een PowerPointpresentatie maken.
Jij bent er uren mee bezig voordat je tevreden bent.
De presentatie ziet er dan ook super uit door het
gebruik van mooie kleuren en goede foto's.



Meestal in je antwoorden

Meestal 

Meestal 

in je antwoorden

in je antwoorden

Je vindt het superfijn om creatief bezig te zijn.
Ook op je werk of in je thuissituatie zet je je
“Out-Of-The-Box” denken regelmatig aan.
Blijf aandacht houden voor “doen” en
plan je Artist’s Dates.

Creatief bezig zijn deed je vooral vroeger toen je kind was. 
Maar nu heb je veel aandacht voor werk of andere volwassentaken.
Je kunt je druk maken om wat een ander ervan denkt. 
Laat dit los en zoek mensen die je ondersteunen en stimuleren om te
genieten van je creativiteit.

Creativiteit heeft niet zo’n grote plek in je leven op dit moment. 
Je hebt een drive om alles “perfect” te willen en controle te houden. 
Mogelijk heb je veel routine in je werk. 
Wil je ontdekken hoe je kunt groeien in je persoonlijke ontwikkeling? 
Ga dan op zoek naar nieuwe mogelijkheden. 
Loop eens een andere route. Maak contact met nieuwe mensen.



Waar herken jij je vooral in?

De Creatieve Energie Wijzer is een vragenlijst om je op weg te helpen.
Iedereen heeft creatieve vermogens. Misschien denk je dan vooral aan creatieve
uitingsvormen zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, schrijven, haken, quilten, 
muziek maken, fotografie, dans.
Maar in essentie is creativiteit het scheppen van originele oplossingen voor problemen.
Je bent creatief wanneer je een nieuw concept maakt. Of wanneer je een originele
oplossing voor een probleem vindt. Hierbij spelen verschillende facetten een rol zoals
originaliteit en fantasie, vaardigheid om een idee uit te werken, van ‘plan’ kunnen
veranderen.
 
In 2019 hadden 1,3 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-outklachten, 
evenveel als het jaar ervoor. 
Hieronder vallen ook mensen met een Bore-Out omdat klachten met elkaar overlappen.

Daar wil je niet bij horen. Belangrijk dus om te ontdekken waardoor je risico loopt. 

Je hebt al een start gemaakt door deze vragenlijst te downloaden.
Na het lezen van deze informatie wil je er misschien nog eens over doorpraten.

Dat kan. Je kunt me bellen of mailen.

https://beeldinzetten.nl/contact/


Welke gedachten heb jij?
Welke gevoelens ervaar je?
Hoe beïnvloedt dit je gedrag?

The Artist’s Way
Creëren is een uitdaging. Hoe doen kunstenaars dat? Kunstenaars ervaren de wereld
als een groot onvoorspelbaar speelterrein waar je nieuwe avonturen kunt beleven en
jezelf kunt verrijken.

Met The Artist’s Way benader je het creatieve proces met een mindset van groei.

Met een groei mindset wordt je creativiteit een uitnodiging om op avontuur te gaan en
om nieuwe stukjes van de puzzel te vinden en jezelf verder te ontwikkelen. Steeds
ontdekken betekent meer mogelijkheden tot groei. Het creatieve proces richt zich op
ontwikkeling van jezelf en het uitbreiden van kennis en techniek.

Een vaste mindset belemmert je in je creatieve proces

In een vaste mindset ligt de focus vooral op jezelf bewijzen. Je bent perfectionistisch en
stelt hoge eisen aan jezelf. Daardoor zit je vast en heb je een negatief gevoel. Je bent
je oude dromen kwijt, waardoor je niet doet wat je graag zou willen. Je hebt geen zin
meer om dingen te  ondernemen en je  presteert onder je niveau, waardoor taken
energie slurpen. Zo kom je in een Burn- of Bore-out. Je vraagt je af hoe je dit kunt
veranderen en weer meer speelsheid, energie en creativiteit in je leven kunt brengen. 
Je verlangt naar meer diepgang in je creatieve proces.

Creatiever worden en meer energie krijgen

The Artist’s Way richt zich op het weghalen van obstakels en het verbeteren van wat
je creëert. Door een groei mindset en de overtuiging dat je ontwikkeling niet stil staat,
geloof je  dat je talenten niet vastliggen maar dat er flexibiliteit in zit. 
Door The Artist’s Way ga je herkennen in welke mindset je nu zit en hoe je meer grip
krijgt op hoe je bezig bent. Zo kun je uit de negatieve spiraal  komen en leer je minder
zorgen  te maken over wat anderen van je denken.



De helende werking van creativiteit

Creativiteit helpt om weer in verbinding te komen met jezelf. Het helpt om je te uiten. 
Zo kom je gemakkelijker bij diepere lagen van jezelf en ontdek je nieuwe, niet eerder
bedachte oplossingen. Het effect is persoonlijke groei. Je krijgt een andere manier van
denken en daardoor kun je loskomen van vaste denkpatronen.

Stress vermindert als je creatief bezig bent. Met je handen werken en ergens aandacht
aan geven werkt ontspannend. Moeilijke dingen worden hierdoor beter hanteerbaar.

Als je creatief bezig bent wordt je vindingrijkheid gestimuleerd. Ga aan de slag met
tekenen, verven, kleien, of schrijven. Dan ga je merken dat er vragen opkomen zoals:
Wat gebeurt er? Wat doet dit met me? Wat vind ik ervan? Hoe wil ik daarop reageren?

Door creatief bezig te zijn komt jouw eigenheid naar voren. Daardoor neemt je
zelfvertrouwen toe en ga je plezier beleven.

Wil je ook meer creativiteit in je leven?

Het boek The Artist’s Way helpt. Je ontdekt hoe je een werkbare strategie neerzet om
volop aandacht aan je creativiteit te geven.



Na het invullen van de Creatieve Energie Wijzer ben je al wat wijzer geworden. 
Doordat je dit e-book hebt gedownload krijg je al wekelijks een inspiratie mail 
met nog meer inzichten en motivatie om in je creatieve energie te komen. 
Zodat je gaat genieten van een PLAYFUL LIFE. 
Hierin deel ik ook de laatste nieuwtjes en het aanbod wat ik voor jou heb. 

Wat als je zelf aan de slag kunt gaan om de vicieuze cirkel waar je in zit te doorbreken. 
Jij bent aan zet! Je hoeft het niet alleen te doen. 

Opnieuw beginnen gaat over jezelf herpakken, jezelf vernieuwen, de zaken compleet
anders kunnen en durven benaderen. Een nieuwe start maken vergt moed, maar kan
voor iedereen nuttig zijn. Nuttig voor jezelf, maar ook voor je relatie met anderen.
Ga ervoor en laten we elkaar ontmoeten, digitaal of in real life!

Wil jij van start?
Heb je inzichten gekregen en ben je nieuwsgierig geworden naar meer? 
Ja, ik wil spelen, experimenteren, uitdagingen aangaan.

Ik wil je graag verder helpen om ook in jouw leven weer creatieve energie te realiseren.
Regelmatig geef ik een gratis Webinar. 

Wil je je nog meer ontdekken? 
Dan ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij mijn gratis besloten
facebookgroep: VAN BORE-OUT NAAR JE CREATIEVE POWER COMMUNITY
Wil je van Bore-Out of Burn-Out klachten naar een Playful Life met volop energie en
een goede balans in stress en uitdaging? Word dan lid van deze groep en krijg weer
creatieve power! Doe je mee?

https://www.facebook.com/groups/578949739795721


Contact:

Veel plezier,
geniet van spel en creativiteit.

Beeld Inzetten Henriëtte de Ruijter
Ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid 

Bezoekadres: 
Nansenstraat 44, 
6671 BB Zetten
T:   06 12851632
W: www.beeldinzetten.nl  

Henriëtte 
de Ruijter


