
 

 
   

Ver voorbij het pad van goed en fout, 
meningen en oordelen, bevindt zich een open plek, 

En daar, op die plek, ontmoet ik je graag. 
 

Geïnspireerd door het artikel van de Duits/Amerikaans wetenschapper  
Johannes Haushofer deel ik daarom hierbij mijn faal-CV. 

 
 

 
   

Feedback die anderen mij gaven 
  

Xandra is erg verlegen en ongeschikt voor een leraren- of zorgopleiding 
Mentor middelbare school 

 
Wellicht is een opleidingsniveau lager iets geschikter voor Xandra 

Leraren op verschillende scholen (HAVO / HBO) 
 

Het werk is op niveau maar in vergaderingen mag ze meer van zich laten horen 
Leidinggevende 

 
In mijn visie bedoelt Xandra het allemaal goed in de omgang 

met andere mensen, maar het komt soms over als ietwat stekend 
Leidinggevende 

 
 Xandra is een wat vlakke vertelster, misschien door te veel beleving. Zo mis ik belangrijke stappen 

Verslaggever workshop 
 

Als iets niet meteen lukt lijkt de bodem te verdwijnen… 
’niet nodig’ is gemakkelijk gezegd tegen iemand die graag alles perfect wil doen 

Begeleider opleiding 
 
 

  

Onmisbare vaardigheden die ik dus niet heb 
 

Rijbewijs alles wat niet B is, alle vormen van sport waarvan ik ga zweten.  
  
 

Sociaal onwenselijke persoonlijkheidskenmerken 
   

Verjaardagen vergeten, sociaal introvert muurbloempje in nieuwe groepen, ongeduldig, te open en daarmee 
aanvallend naar anderen, steeds op dezelfde flexwerkplek gaan zitten, ‘ik wordt’ schrijven met -dt en andere 

frustrerende taalfouten die ik niet eens opmerk. Oh ja… en ik raak nog geregeld in paniek als me gevraagd wordt 
direct te reageren op feedback zonder dat ik dit even rustig mag verwerken… 

 
 

Zaken die (tot op heden) nooit het levenslicht zagen 
 

Het boek dat ik wil(de) schrijven 
Storytelling workshop sing- & songwriters voor faalangstige mensen 

Een intake en doorverwijspunt voor reguliere én alternatieve zorg 
Een (HSP / HB) academie waarbij ik verschillende trainers in dienst had 

Een inspirerende netwerkgroep waarbij de leden elkaar inspireren en uitdagen 
Webshop ‘pluck inspiratie’ 

Geluksroute in Wijchen 



 

Opleidingsdwalingen 
 

1986 CITO 549 en toch een mavo advies want ‘met enkele vriendinnen die naar de MAVO gaan kan Xandra zich 
wellicht aan hen optrekken en zich zo staande houden op de middelbare school’.  

1993  Eerste onvoldoende (Engels) binnen enkele weken na de start van mijn HAVO carrière. Ik dacht daarom dat  
men gelijk had, ik dom was en ik inderdaad op de Mavo thuishoorde.  

1998 Afstudeerstage medische microbiologie met minimale voldoende afgerond. Men vond mij niet gepassioneerd 
en ik had enkele cruciale fouten gemaakt in de statistische berekeningen.  

2011  Na vier HBO opleidingen ontdekken dat ‘je nog steeds geen idee hebt wat je later wilt worden’. Ondertussen 
geloven dat anderen wél weten wat ze doen (en max. 1x overstappen van studie) 

2015 Ik ontdek dat ik inmiddels te lang geleden de HLO heb behaald en ik niet langer ‘bekwaam ben’. Ik wist niet 
dat afgeronde opleidingen hun waarde zouden verliezen.  

  
 

Arbeidsmislukkingen 
 

2000  Jaarcontract niet verlengd bij een instelling voor voortgezet onderwijs.  
2001  Baan opgezegd bij een instelling voor voortgezet onderwijs, ik word (te) moe van alle prikkels. 
2002  Baan opgezegd in de Pharma. Ik werd niet gelukkig achter de PC. Waar wel is mij dan nog onbekend. 
2003  Trainingsorganisatie waar ik voor werkte wordt failliet verklaard. Financieel zit ik aan de grond. 
2007 ‘Mijn’ zorgklas wordt opgeheven tijdens 1e zwangerschap. Ik ga een collega assisteren maar voel me nutteloos.  
2011  Schoollocatie welke ik mee had opgezet wordt opgeheven. Ik ga opnieuw op zoek naar mijn plek in de wereld. 
2012  Ontslagen tijdens inwerkperiode als teamleider.  
2013  Jaarcontract als intern begeleider wordt niet verlengd.  
2014 Nieuw avontuur in een bedrijfsovername. Binnen een jaar ben ik daar ook weer mijn baan kwijt. Ik besluit het 

niet meer ‘elders’ te proberen en ga mijn bedrijf verder uitbouwen. 
 
Bedrijfsbeslommeringen 

 

2012  Ik ga workshops geven! Toffe AvonturenClubs met groepen van ongeveer tien man. Het hele jaar rond. 
Continue nieuwe inschrijvingen. Ohhh… slechts 3 deelnemers. Ok. En jullie willen maar 12 weken? Pff… Duss….  

2013  Ik ben coach voor hoogbegaafden… Nee toch voor hoogsensitieve slimmerds… Of nee, wellicht eerder voor 
creatieve beelddenkers. Of wacht, ik ben helemaal geen coach. Ik vind iedereen al oké. Kan dat op mijn 
website? Verkoopt het als ik zeg dat ik een mislukte coach ben?  

2013 Wil ik nog iets met het onderwijs? Mijn cv staat bol van de werkervaring daar. Maar word ik er blij van? Is 
mijn vrolijkheid eigenlijk een belangrijk criterium als ik zie dat er een vraag is waar ik aan kan voldoen? 

2014 Huur van te kleine werkruimte, ongeschikt voor workshops. Note to self: 30m2 is best klein voor 10 personen.  
 Het is maar goed dat ik nog een baan erbij heb. Dat ik niet afhankelijk ben van mijn bedrijf. Dan toch maar 

coachen. Ik gooi het op faalvaardigheden. Bekt lekker. Ligt in lijn met wat ik doe. Noem mezelf faalkundige. 
2015 Gebeld. Of ik de naam faalkundige niet meer wil gebruiken. Is van iemand anders. Zoektocht start opnieuw. 

Waar sta ik eigenlijk voor? Wat heb ik te bieden? 
2015  Waarom wilde ik ook alweer een eigen werkruimte? Ik ben hier nooit. Ik gooi hem eruit… 
2015 Waarom heb ik mijn bedrijfsruimte opgezet? Nu zit ik zonder baan. I need a space!! Maar goed, die heb ik 

niet. Dan maar succesvol doorbreken als online ondernemer. 
2015 Waarom heeft niemand mij vertelt hoe lastig het is online programma’s te verkopen als je in de coachbusiness 

zit? Alles wat je online doet kan ook in een boek. Stukken goedkoper. Dan toch maar richten op live events. 
Niet online maar gewoon met een groep. Trainen vind ik het allerleukste om te doen. Ik zet alles op alles!  

2016 Ik heb zes deelnemers aan mijn opleiding. Zes?!!! Ben ik nu een opleidingsinstituut? Ik ga het er niet bij laten 
zitten! Ga óveral reclame maken. Hopen op meer mensen. Dan maak ik in de toekomst mijn naam waar.  

2017 Om me op de inhoud van mijn opleidingen te kunnen richten heb ik medewerkers nodig. Die alles kunnen. 
Zelfstandig werken. Leuk zijn ook. Weten waar ze het over hebben. Niet teveel inwerktijd nodig hebben. Niet 
teveel salaris vragen. Maar niet die ene die interesse had dus. En die ook niet. En die zeker niet. En die… 

2018 Oké, de wereld denkt nu dat ik het gemaakt heb. Inmiddels bijna 100 opleidingsdeelnemers dit jaar. Voor de 
tweede keer genomineerd als HSP professional van het jaar. Durf ik dan nog te zeggen dan dat ik bijna failliet 
was? De inkomensstroom niet gelijk doorloopt in het jaar? Een eigen zaak hebben echt ongelofelijk duur is?  

2019 Wat wil ik eigenlijk het komende jaar? Onderzoek doen? Lezingen geven voor grote zalen? Co-trainers 
opleiden? Me richten op (zelf)leiderschap? Of juist op mindfulness en meditatie? Weer teruggaan naar de 
AvonturenClub en gewoon spelen met mensen? Mag ik het ook gewoonweg niet weten? Het laten gebeuren? 
Heb ik eigenlijk ooit iets anders gedaan dan dat? 

2020 Oh my goodness… er is afgelopen jaar een heel nieuw bedrijf ontstaan. Hoe dan? En waarom staat op mijn 
nieuwe website alles wat ik al die jaren al deed? Ben ik dan echt zo blind geweest? 


