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Angst en onzekerheid zijn universeel. Toch kunnen we 
ons niet eenzamer, machtelozer en meer onbegrepen 
voelen dan op de momenten dat we onzeker zijn.

Inderdaad, daar kunnen we best iets op verzinnen.  
Maar nee, dat helpt niet altijd …

We zien nog steeds op tegen uitdagingen en liggen 
wakker van futiele opmerkingen.

Wat te doen? 

Blijf lezen.

In dit e-book vind je een greep uit de belangrijkste 
oorzaken, gevolgen én oplossingen voor serieuze 
onzekerheid bij succesvolle vrouwen.

Zin in? 

Mooi.

It takes one to know one, dus praat ik je graag even bij 
over mijn aha-moment, nog niet zo lang geleden … 

lees in dit e-book  
de belangrijkste 
oorzaken, gevolgen 
en oplossingen 
voor serieuze 
onzekerheid.



minder fijn
momentje

02.
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Het is een woensdagavond in het najaar en ik hang  
wat lusteloos op de bank.

Als ik in mijn eentje lusteloos op de bank hang, dan 
staat bij mij staat alles aan: de televisie, de laptop, de 
WhatsApp, de what ever, als het maar tegen me praat.

Ineens hoor ik een pling, ten teken dat er een mailtje 
binnenkomt.

Het is een berichtje van iemand die ik niet ken,  
van een organisatie die ik wél ken. 

Niet de minste. Dus ik ben benieuwd.

De afzender - laten we hem mijnheer Pietersen  
noemen - komt snel ter zake.

‘Geachte mevrouw Bloemen, in ons bestuur is een 
vacature vrij gekomen en uw naam is gevallen.  
Heeft u belangstelling, wilt u dan even reageren?’

Ik zit meteen recht. 
Lees nogmaals het bericht.

Het is een 
berichtje van 
iemand die ik 
niet ken, van een 
organisatie die ik 
wél ken. 
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Oké, hier moet sprake zijn van een vergissing.
 
Ik check de gegevens en de context.

Ongelovig, maar voor alle zekerheid tik ik een wat 
neutraal antwoord.

‘Geachte mijnheer Pietersen, leuk dat u aan me denkt, 
goed om elkaar te ontmoeten, ik hoor graag van u’.

De rest van de avond denk ik: Waar zit de verwarring? 
Hoeveel mensen heten er Tineke Bloemen?  
Met wie halen ze me door elkaar?

Dan volgt een afspraak via de mail. 

Ik blijf me afvragen waar het misverstand kan zitten. 
Onder de douche en in de auto oefen ik wat ik zal 
zeggen als ze erachter komen dat ze mij niet 
moeten hebben.

Dan op een dag, ik zit op kantoor, gaat de telefoon: 
Mijnheer Pietersen. 



En dan realiseer ik 
me met een schok: 
Wat vreselijk dat 
ik geen moment heb 
gedacht dat ze mij 
moesten hebben.
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“Ja, eh ... sorry. Er is een misverstand. We hebben u 
door elkaar gehaald met iemand anders.” 

IK WIST HET!

“Oké”, zeg ik gelaten, “Dus die afspraak gaat niet door?”

“Welke afspraak?,” zegt mijnheer Pietersen.

“De afspraak van volgende week?”

“Oh! Bent ú dat?! Oh! Dan bent ú de goede en die 
andere eh ... niet. Nou, hoe dan ook: onze afspraak  
gaat door. Tot dan. Dág!”

Verbijsterd hang ik op. Wat een zootje daar! 

En dan realiseer ik me met een schok: Wat vreselijk 
dat ik geen moment heb gedacht dat ze mij moesten 
hebben.

Uiteindelijk groeide het contact uit tot een prima 
samenwerking en beschouw ik het incident als  
een waardevol leermoment.
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Want zelftwijfel kan dus zomaar opspelen. Ook als je 
niet alle dagen onzeker bent.

Als leiderschapscoach deel ik dan ook graag met 
jou de nieuwste inzichten in, ervaringen met, en 
oplossingen voor serieuze zelftwijfel bij succesvolle 
vrouwelijke professionals.

Zodat we onze talenten, ambities én onzekerheden 
kunnen verbinden met ons geluk!

GA JE MEE? 



Hier liggen we 
wakker van

03
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Veel vrouwelijke professionals leiden aan de angst om 
door de mand te vallen als iemand die zich kundiger 
en slimmer voordoet dan ze is. 

Zij denkt dat ze haar succes te danken heeft aan geluk, 
timing of bijdragen van anderen. 

Als gevolg daarvan twijfelt ze voortdurend aan zichzelf.
Sterker nog: ze vreest de dag dat iemand haar op de 
schouder tikt en zegt: “We zijn erachter gekomen dat 
u eigenlijk helemaal niets kunt. U vindt de uitgang wel, 
hè?” 

Ze ziet levendig voor zich hoe ze met het schaamrood 
op de kaken haar spullen pakt, terwijl haar collega’s 
opgetogen op zoek gaan naar het pek en de veren. 

Dat zit zo
Gedragswetenschappers hebben verregaande 
onzekerheid bij succesvolle mensen gelabeld als the 
impostor-syndrome (ik houd niet van die term, maar 
vooruit). De eersten waren klinisch psychologen 
Pauline Clance and Suzanne Imes in 1978. 
 

Zij denkt dat ze 
haar succes te 
danken heeft aan 
geluk, timing of 
bijdragen van 
anderen. 
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Zij, en later ook andere gedragswetenschappers, 
concludeerden dat het fenomeen geen psychische 
aandoening noch een persoonlijkheidstrek is.

Het is een gewoonte, ontstaan door een specifieke, 
aangeleerde reactie op een situatie. Een reactie die we 
dus ook weer kunnen afleren. 

Hoewel 70% van alle mensen er last van heeft (!),  
komt het in het bijzonder voor bij geslaagde 
vrouwelijke professionals. Zij hebben er meer last  
van en op een dieper level dan de meeste mannen.

Dit is overigens niet iets wat we rondbazuinen.  
Sterker nog: het is ons best bewaarde geheim. 

Een geheim dat, tegenstrijdig genoeg, moeilijker te 
verbergen wordt naarmate we meer presteren.

Dat je het aan de buitenkant niet ziet, maakt de 
‘coming out’ namelijk des te lastiger. En het geheim  
des te groter. 

Om je een voorbeeld te geven: Sheryl Sandberg. 
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Ze is COO van Facebook, afgestudeerd aan Harvard 
en staat in de top 10 van de Forbes-lijst van meest 
invloedrijke vrouwen. 

Toch zei ze in een interview dat ze pas sinds kort het 
gevoel heeft dat ze haar succes aan zichzelf te danken 
heeft en niet aan geluk of aan toeval.

Wat is de overeenkomst met jou? 

Geslaagd, slim en hardwerkend. En toch niet gerust  
op haar bijdrage en haar meerwaarde.

Ook een succesvolle professional met een 
zelfverzekerde uitstraling?
De mensen met wie ik werk zijn vrijwel zonder 
uitzondering succesvol. Toch zien ze bijna allemaal op 
tegen gesprekken met hun CEO of RvB, nemen ze met 
bonkend hart deel aan meetings en hebben slapeloze 
nachten als ze een belangrijke presentatie moeten 
houden. Aandacht voor het hoe en waarom van paniek 
en gepieker doet echter wonderen. En we zijn vrijwel 
zonder uitzondering in enkele sessies uit en thuis met 
die onzekerheid. 

Geslaagd, slim en 
hardwerkend. En 
toch niet gerust op 
haar bijdrage en 
haar meerwaarde. 
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Als we het over knagende zelftwijfel hebben, dan 
hebben we het over de angst die je overvalt als 
je je moet bewijzen. Dit, vooral als gevolg van de 
overtuiging dát je je voortdurend moet bewijzen.
 
Drie p’s zijn daarbij kenmerkend: pleasing,  
performing en perfecting.

HERKEN JE ER EEN BIJ JEZELF?



Doe de 
test

04
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1. Maak je je er zorgen over dat ze er op een dag 
achter komen dat je geen idee hebt van wat je zit te 
doen?

2.  Denk je dat wat je bereikt hebt niet echt jouw 
verdienste is? (Maar bijvoorbeeld meer een kwestie 
van geluk, timing of toeval?).

3.  Heb je het gevoel dat mensen denken dat je 
slimmer en succesvoller bent dan je in feite bent?

Check the boxes!

ü Die ene opmerking …
Ongelofelijk wat je collega zei, vorige week.  
En vanmiddag wéér – kom, wat was het - en toen  
kwam daar nog die klant overheen. Het zit je niet 
lekker. Vooral niet tussen 2.34 en 4.35 uur ’s nachts.

ü Alle puntjes op de i
Goed is niet goed genoeg. Het kan beter.  
Altijd. Lees dit als je dit herkent.

https://praktischleiderschap.com/alleen-voor-perfectionisten/
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ü Nou haal ik het dus nooit meer
Als een collega of concurrent een mooie prestatie 
neerzet, ga jij nog wat harder en langer werken.  
En als dat niet meteen het gewenste resultaat 
oplevert, val je terug en ga je tot uitstel over. De stress 
die dat oplevert, gaat je niet in je koude kleren zitten. 

ü Ze moesten eens weten …
Je wilt ten koste van alles voorkomen dat je fouten 
maakt. Je zult dan ook never ever laten merken  
dat je je zaken niet volledig onder controle hebt.   
Want als anderen zouden zien hoe hard je eigenlijk 
werkt voor je succes, dan weten ze meteen dat je niet 
goed bent in je vak.

ü Who, me?
Waar je pas echt goed in bent, is het ontkrachten van 
de bewijzen dat je wél competent en goed genoeg 
zou zijn. Je ontduikt complimenten, reageert niet op 
promotiekansen en houdt beleefde afstand als het 
gaat om het toe-eigenen van geleverde prestaties.
ALS je al het gevoel hebt dat je succesvol bent, schrijf 
je dat toe aan geluk, aan anderen, aan timing. Niet van 
jou en dus niet persoonlijk. Terwijl falen … Falen is zéér 
persoonlijk.

Heb je het gevoel 
dat mensen denken 
dat je slimmer en 
succesvoller bent 
dan je in feite 
bent?
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ü  Ik ga dat podium niet op, hoor
Angst om te falen én angst om te slagen. Keihard 
werken voor een prestatie waar je niet de credit voor 
neemt. Dat is als het winnen van een wedstrijd en de 
beker niet komen halen. Niet gek dat je er op een dag 
geen aardigheid meer in hebt.

ü  Zij kunnen het beter
Als vakgenoten geprezen worden, krimp je ineen.  
Vooral als het mensen zijn die je niet respecteert.  
Of erger nog: mensen die je wél respecteert.  
Want daarmee is de te overbruggen kloof nog  
groter geworden.

ü  Kijk mij tobben dan
Het glanzende eindproduct van collega’s en 
vakgenoten vergelijk je met je eigen rommelige, 
stressvolle en paniekerige halfproduct. Je fixeert  
je op het beeld van de geslaagde ander, zwevend  
van succes naar succes. Je graaft je nog verder in, 
in een verbeten all work and no play-modus. 
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Veel vrouwelijke adviseurs lijden onder een soort 
super-verantwoordelijkheidsgevoel. Hoeveel ze ook 
weten, ze zijn zich voortdurend bewust van wat 
ze níet weten. Want klanten met grote belangen 
zijn van hun advies afhankelijk en nemen op basis 
daarvan beslissingen. Dus moeten ze hun klant 
het gevoel geven dat ze volledig achter hun visie 
en adviezen staan. Hun zelftwijfel hindert hen hier 
echter bij. Daarom houden ze zich ook vaak in tijdens 
besprekingen en overlegsituaties. Dit blijft echter 
niet onopgemerkt. Een gebrek aan zichtbaarheid en 
initiatief kan dan ook een bron van irritatie worden 
voor hun collega’s en leidinggevenden. Daarnaast kan 
het een (senior)partnerschap in de weg staan.

Onzekerheid heeft invloed op méér dan alleen je 
welbevinden.

Want serieuze onzekerheid belemmert je in je groei. 
Onder meer omdat je gaat ‘over-presteren’ in de hoop 
je veiliger te voelen. 

Hoeveel ze ook 
weten, ze zijn 
zich voortdurend 
bewust van wat ze 
níet weten. 
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Ook ga je vaak niet of te laat op zoek naar nieuwe 
carrièrekansen, omdat je je veiliger voelt op je eigen 
vertrouwde plek. Daar overleven vormt namelijk al een 
uitdaging op zichzelf.

Nu zou je denken: dan veranderen we dat toch even?

Maar zo eenvoudig is dat niet. 

Toch het verschil maken? Begin als volgt. 



Ken je
valkuilen

05
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Valkuil 1 
Kijk, zonder handen!

De mythe die vrouwen dagelijks via de media (televisie, 
internet, social media) voorgeschoteld krijgen, is die 
van moeiteloosheid. 

Eén blik op een willekeurig reclameblok en je weet:  
jij bent die kreukvrije moeder die je gezin voorziet  
van een smetteloos huis en gezonde maaltijden, die 
de supervriendin is die altijd klaarstaat, de collega die 
alom bewondering oogst, de vrouw die sexy, slank en 
goed verzorgd haar partner tevreden houdt en de 
dochter die te allen tijde die meegaande schat is. 
En dat alles zonder dat je make-up uitloopt.

De mythe die 
vrouwen dagelijks 
via de media 
voorgeschoteld 
krijgen, is die van 
moeiteloosheid. 
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Waargebeurd
Ze is een zeer succesvolle zakenvrouw
Ook privé heeft ze het voor elkaar: man,  
kinderen, terreinwagen, golden retriever. 

Op een dag verlaat ze tegen de vroege avond haar 
kantoor. Omdat ze een vriendin op bezoek krijgt, pikt 
ze onderweg de boodschappen op, kookt in tempo, 
ruimt het huis op, mikt een boeket in een vaas, 
dirigeert de kinderen naar bed en haar man naar 
zijn werkkamer. Dan werkt ze haar make-up bij, haalt 
een kam door haar haar, ordent de salontafel, zoekt 
de wijn uit, vist een krant uit de papierbak en valt nét 
op tijd op de bank om de indruk te wekken dat ze dit 
allemaal easy voor elkaar heeft. 

Dan komt de vriendin binnen. 
Die gaat zitten, kijkt haar aan en zegt: 
“Zit je al lang zo?” 
“Oh … even denken, ik denk een kwartiertje of zo. 
Hoezo?” 
“…  Je houdt de krant ondersteboven.”
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Valkuil 2
Kan me toch niks schelen

Zoals gezegd: als je denkt dat je niet genoeg bent of of 
niet genoeg weet, dan ga je je vergelijken met anderen. 
Dit frustreert en deprimeert (en werkt dus niet). Dat 
je hier last van hebt zie je ook nog eens als een van je 
vele minpuntjes. Maar dat laat je mooi niet merken.

Ik hoor het van docenten in het beroepsonderwijs en 
op universiteiten en ik zie het terug in onderzoeken. 
Als tegen een mannelijke student gezegd wordt 
dat zijn werk niet deugt, denkt hij dat er een fout is 
gemaakt of dat de docent niet capabel is. Als tegen 
een vrouwelijke student gezegd wordt dat haar werk 
niet deugt, denkt ze dat ze erachter gekomen zijn dat 
ze niet op de opleiding thuis hoort.

Valkuil 3
Like?

De angst om te worden afgewezen verslaat al onze  
andere angsten. Het is onze  universele én 
persoonlijke topper. Om die pijn te vermijden hebben 

De angst om te 
worden afgewezen 
verslaat al onze 
andere angsten.
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we heel verschillende tactieken. De één trekt zich 
terug en gaat keihard werken. De ander maakt 
grappen en weer iemand anders valt anderen aan om 
zelf buiten schot te blijven. 

Hoe reageer jij als je geraakt bent?
a. los je op / ‘verdwijn’ je uit de situatie? 
b. people-please je jezelf uit de situatie?
c. vecht / vloek je je uit de situatie?

Valkuil 4 
Het is nou eenmaal zo

Stress is universeel. Onze reactie daarop wordt echter 
door tal van factoren bepaald. Onder meer:

Sociaal 
Waar je bang voor bent en van in de stress schiet, is 
deels sociaal bepaald. Gezin, plek op de wereld, man / 
vrouw, omgeving, geloof, etc. 

Je krijgt van huis uit een ‘code’ mee voor hoe je je 
moet gedragen in de wereld (en waar je op wordt 
afgerekend als je dat niet doet).
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Biologisch 
Mannen reageren van nature met actie op stress, terwijl 
bij vrouwen het geheugen actief wordt (misschien is dat 
waarom mannen zeggen dat vrouwen er altijd van alles 
bijhalen? :-) ). 

Daarnaast produceren vrouwen 53% minder serotonine 
dan mannen. Dit is het hormoon dat stress en angst 
reguleert. Vrouwelijke hersenen zijn actiever op bijna 
alle onderdelen, in het bijzonder in de prefrontale 
cortex (het denkcentrum) en de limbische cortex (waar 
de emoties huizen). 

Valkuil 5 
Hoera, we zijn eruit!

De behoefte aan zekerheid, aan controle, is bij de 
meesten van ons van nature aanwezig. Daar doen we 
dan ook een heleboel (rare) dingen voor.
 
Bij controleverlies of falen vertellen we onszelf een 
verhaal in twee varianten: 
a. “Sukkel! Had je niet .../ Kon je niet …” (de aanval op 
onszelf)
b. “Ze zijn gek .../ Hij altijd …” (de aanval op de wereld)

De behoefte aan 
zekerheid, aan 
controle, is bij 
de meesten van 
ons van nature 
aanwezig.
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Als we een patroon menen te herkennen, biedt dat 
namelijk opnieuw een gevoel van zekerheid. Dit gevoel 
van herkenning (het zéker te weten) beloont ons brein 
met dopamine.  

Let wel: het verhaal hoeft niet te kloppen. Het hoeft 
ons alleen maar een gevoel van zekerheid te bieden. 
Zo van: zo zit het, we zijn eruit! 

Dat maakt het risico van verhalen als: ‘Ik ben niet goed 
genoeg’ ook zo groot. Als zulke verhalen maar vaak 
genoeg herhaald worden, groeien die uit tot krachtige 
zekerheden.

De bevestiging van zelftwijfel kan dus in eerste 
instantie goed voelen, omdat de vertrouwde puzzel 
past. In tweede instantie voel je je echter ellendig,  
omdat je denkt dat het klopt dat je niet waardig zou 
zijn. 

Je begrijpt hoe verstrekkend de gevolgen kunnen zijn 
van het verhaal dat je jezelf vertelt. Kies het jouwe dus 
zorgvuldig.
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Ze is juridisch adviseur bij een grote organisatie
Ze maakt te veel niet-declarabele uren. De tijd die ze in 
haar werk stopt, staat niet in verhouding tot het werk. 
Ze ziet er moe uit en zegt steeds minder in staat te 
zijn om helder na te denken. Hoe banger ze wordt dat 
ze niet slim genoeg is om in korte tijd vragen helder 
te krijgen en een advies te formuleren, hoe trager en 
chaotischer ze werkt. Omdat ze bang is om als niet-
competent en niet-intelligent over te komen, stelt ze 
zo weinig mogelijk vragen aan collega’s en klanten 
en probeert alles zelf uit te zoeken. Ze voelt zich 
oververantwoordelijk, kan moeilijk relativeren en voelt 
zich uitgeput in haar pogingen om foutloos te werken. 

We ontmoeten elkaar elke twee à drie weken en 
nemen de situaties door die haar in paniek brengen. 
We kijken naar haar overlevingsstrategieën en 
bespreken haar gedachten en gevoelens. Ook kijken 
we naar waar ze goed in is. Na vijf sessies voelt ze zich 
een ander mens. 

Peinzend zegt ze: “Hoe anders zouden de afgelopen 
jaren voor mij zijn geweest als ik dit eerder had 
gedaan?” 

“Hoe anders zouden 
de afgelopen 
jaren voor mij 
zijn geweest als 
ik dit eerder had 
gedaan?” 
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Valkuil 6 
Wie wil je dat ik ben?

De ideaalbeelden in ons hoofd zijn natuurlijk sterk 
afhankelijk van onze omgeving, opvoeding, geslacht, 
cultuur, maatschappelijke context, media en niet in de 
laatste plaats: onze sociale programmering. 

Die laatste maakt ons vatbaar voor de mening van 
anderen. Zijn we daar door zelftwijfel extra gevoelig 
voor, dan steken we onze energie in wie we zouden 
moeten zijn, in plaats van wie we zouden kunnen zijn. 

Als je investeert in op wie je wilt lijken (maar niet bent), 
dan wordt feedback een gevoelige zaak. Is die negatief, 
dan voel je je gekwetst. En is die positief, dan geloof je 
die niet.

Daardoor word je nog onzekerder dan je was en kost 
het je ook nog eens meer moeite om die onzekerheid 
te hanteren.
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ÓÓK WAARGEBEURD
In de tijd dat mijn kinderen 1, 3 en 5 jaar zijn, zie ik er 
niet heel representatief uit. Mijn outfit is meer survival 
dan fashion: geschikt om door de zandbak te kunnen 
tijgeren, pakjes Liga in te vervoeren en op 90˚C de 
sporen van de dag uit te wissen.

Ik vind het allemaal prima en mijn kinderen doen ook 
niet moeilijk. 

Dan loop ik op een dag met mijn zoontjes door het 
deprimerende winkelcentrum van onze woonplaats, zó 
een voormalig collega tegen het elegante lijf. Ze houdt 
me een moment op armlengte, monstert me van top 
tot teen en schalt op misthoornvolume: “Meid, wat ben 
jij afgezakt! Altijd strak in het pak en kijk jou nou!” 

Ik kijk haar aan en zeg: “Geef me een moment, dan kan 
ik bedenken of ik ga lachen of boos worden.” 

Het word het eerste, want ze heeft gelijk. Ik kan het 
niet allemaal tegelijk. 

Tevreden keer ik terug naar huis. Aanvaarding is een 
mooi ding :).

“Geef me een 
moment, dan kan 
ik bedenken of ik 
ga lachen of boos 
worden.” 
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Valkuil 7 
Let maar niet op mij

Onzekerheid laat zich vaak zien via een gesloten, 
‘kleine’ lichaamshouding. Ook je manier van spreken 
verraadt hoe zeker je bent van jezelf. Voor de 
aardigheid wat signalen die we zien als tekenen van 
onderdanigheid:

-  smal zitten
-  spullen netjes ‘stapelen’ als je plaatsneemt bij   
 vergaderingen 
- vragend of aarzelend spreken
-  vaak ‘sorry’, ‘misschien’ en ‘eigenlijk’ zeggen
-  verkleinwoorden gebruiken
-  met hoge stem spreken 
-  krachteloze of ‘hoge’ handdruk geven
-  je herhaaldelijk laten onderbreken of negeren
-  niet (opnieuw) het woord nemen
-  veel knikken
-  veel glimlachen, ook als je feitelijk praat
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Krachtige pose: open houding, lengte maken,  
ruimte nemen (signaal: ik ben aanwezig; ik mag  
er zijn).

Zwakke pose: gesloten houding, smal lijken, klein 
maken (signaal: ik ben ondergeschikt; let maar niet 
op mij).

Handig, die tips! 
Bewaak echter je authenticiteit. Geef die jóuw stem, 
jóuw taal, jóuw verhaal.

Valkuil 8 
Het gaat toch goed zo?

Als je meer zelfvertrouwen wilt, moet je wennen aan 
onwennigheid. Je kunt niet binnen je veilige cirkel 
blijven en verwachten daar zelfvertrouwen te vinden.
Succes en zelfvertrouwen zijn gebouwd op het 
vermogen je fouten te overstijgen, niet te ontwijken.

Als je meer 
zelfvertrouwen 
wilt, moet je 
wennen aan 
onwennigheid. 
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De essentie is dus: maak falen minder spannend. Want 
mensen die succes hebben, falen zonder uitzondering 
vaker en harder dan ze slagen. (Dat zeggen ze niet 
altijd en dat zie je ook niet altijd aan hen. Maar ik hoor 
het vaak bij mij aan tafel en het maakt dan ook gewoon 
onderdeel uit van succes.)

JE KUNT NIET GROEIEN ZONDER  
TE EXPERIMENTEREN.



De gouden  
lijst voor 
zelftwijfelaars

06
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Je kunt niet 
zeggen: ik doe niet 
aan onzekerheid 
of ik doe niet aan 
kwetsbaarheid.

1.  Wees je bewust 
… van de link tussen wat je denkt, voelt en doet.  
Dat is het halve werk.

2.  Accepteer 
… dat ook complimenten elementen van waarheid 
bevatten :-). Net als de kritiek die je als absolute 
waarheid aanneemt. Een manier om hier bedreven  
in te raken is door zelf meer complimenten te geven. 
Grijp die collega op de gang en zeg dat je onder 
de indruk bent van haar presentatie. Bel het 
loodgietersbedrijf en meld dat je kraan zo netjes en 
snel is gerepareerd. Bel de belastingdienst … nou ja,  
je snapt het. Het doet anderen goed en jou ook!

3.  Vertel de waarheid 
Over wie je bent, wat je wilt, en waartoe je wel en niet 
bereid bent.

4.  Wees reëel
Je kunt niet zeggen: ik doe niet aan onzekerheid of  
ik doe niet aan kwetsbaarheid. We hebben er allemaal 
mee te maken, in welke zin of op welk niveau dan ook. 
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Wat je wel kunt zeggen is: Ik wil er op een 
constructieve manier mee om kunnen gaan.  
Dan kun je groeien en worden wie je wilt zijn:  
vrij, gelukkig en betekenisvol. 

5.  Vergeef jezelf
Merk je dat je op jezelf zit te katten? Voel eens in je lijf 
waar de spanning zit als je dat doet. Vaak concentreert 
spanning zich op een of twee gebieden. Zie die 
spanning als een signaal: Je zit iets contraproductiefs 
te doen of te denken. Geef aandacht aan die spanning. 
Denk: “Ah, ik zit het weer te doen.” Vertel jezelf 
vervolgens wat je goed doet én wat je een volgende 
keer beter wilt doen. Zo krijg je uiteindelijk méér 
voeling met waarin je slaagt dan waarin je voor je 
gevoel faalt.

6.  Zorg voor een sterke supportcirkel
Naarlingen halen je neer; kanjers brengen je terug bij 
jezelf. Je merkt of je de juiste mensen om je heen hebt 
aan je eigen gedrag. Als je je niet-authentiek gedraagt 
of uitgeput bent na een bezoek van je vrienden, dan 
weet je dat je andere moet zoeken.
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Houd oog voor groei, 
dat getuigt van 
kracht. 

7.  Praat met plezier over je succes
Zo verbeter je je carrièrekansen. Zeker als je dit bij  
je baas doet.

8.  Bereid je voor
Toch angstig voor die ene meeting? Bedenk: je hoeft 
het gesprek niet te domineren om impact te hebben. 
Bedenk in plaats daarvan vooraf wélke impact nodig  
is om je doel te bereiken. 

9.   Evalueer je prestaties met oog voor 
progressie

Houd oog voor groei, dat getuigt van kracht.  
Eindeloos terughalen wat er mis ging of wat er mis  
kan gaan, getuigt daar niet van. Houd oog voor kansen 
en mogelijkheden. En vooral: voor wat er goed gaat.

10.  Vraag jezelf af
… wat ging er goed vandaag? Noteer je shining 
moments. Dat mogen momenten van vreugde, van 
trots, van dankbaarheid of van liefde zijn, als het  
maar momenten zijn waarop je je goed voelde.  
Zorg je ervoor dat er elke dag iets te noteren valt. 



11.  Hou vol
Wees met trots a work in progress. Begin je dag met 
zelfbevestigend gedrag en versterk jezelf op dagelijkse 
basis. In onze cultuur van oplijnen, afmeten en 
afbluffen is het niet gemakkelijk om niet te denken 
dat anderen het beter begrepen hebben dan jij. 
Realiseer je dit. En bedenk op welke belangrijke 
gebieden jij van meerwaarde bent. Bouw daaraan 
vanaf stevige grond, met gezond verstand en een 
warm hart.
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Dankjewel
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Je bereikt me 
rechtstreeks op  
06 - 83609722  
voor het maken van 
een afspraak. 

Dankjewel voor het lezen van dit e-book. 

Wil jij zelfvertrouwen ontwikkelen en genieten van  
je succes?  

Op mijn website, www.praktischleiderschap.com 
vind je een waardevol programma dat aansluit bij  
wat je nodig hebt. 

Want met de tips en inzichten in dit e-book kom 
je natuurlijk een heel eind, maar voor serieuze 
verandering is er soms nét iets meer nodig :-).

Je bereikt me rechtstreeks op 06 - 83609722  
voor het maken van een afspraak.

Ik zie ernaar uit om met je kennis te maken. 

Graag tot binnenkort!

Met warme groet,
Tineke 
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