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WELKOM BIJ DE CLUB
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Bang zijn is menselijk. 

Maar bang zijn dat je niets voorstelt, is een verhaal
apart. 

We ontkennen of verbergen het.

En blijven daardoor maar opzien tegen uitdagingen
en blijven maar wakker liggen van futiele
opmerkingen.

Wat te doen?

Blijf lezen.

In dit e-book vind je een paar belangrijke inzichten in
onzekerheid bij vrouwen zoals jij en ik.

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 ...
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   IK ZIT METEEN RECHT
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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 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 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.
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Lees nogmaals het bericht. 

Oké, dit moet een vergissing zijn.

Ik check opnieuw de gegevens. Niets.
 
Ongelovig tik ik een wat neutraal antwoord. 

‘Geachte mijnheer Pietersen, dank voor uw
bericht, 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. 
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Dan op een dag, ik zit op kantoor, gaat de
telefoon: Mijnheer Pietersen. 
 
“Ja, eh ... sorry. Er is een misverstand. We
hebben u door elkaar gehaald met iemand
anders.” 

IK WIST HET!

“Oké”, zeg ik gelaten, “Dus onze 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 is het
daar! 

En dan realiseer ik me met een schok dat ik
geen moment heb gedacht dat ze mij moesten
hebben. 
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Uiteindelijk groeit het contact uit tot een prima
samenwerking en beschouw ik het incident als
een waardevol leermoment.  

Want zelftwijfel kan dus zomaar opspelen. 

Ik deel dan ook graag met jou enkele
waardevolle inzichten in zelftwijfel en
zelfvertrouwen. 

Zodat we onze talenten, ambities én
onzekerheden kunnen transformeren tot
zelfvertrouwen en geluk.
 
GA JE MEE? 
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HIER LIGGEN WE 
WAKKER VAN
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Ben jij een goed opgeleide vrouw?

Grote kans - statistisch bewezen - dat je tóch
vreest door de mand te vallen als iemand die
zich kundiger en slimmer voordoet dan ze is.

En ook dat je denkt dat je je succes te danken
hebt aan geluk, timing en bijdragen van
anderen. 

Waardoor je dus weer vreest dat op een dag
iemand jou op de schouder zal tikken en zal
zeggen: “We zijn erachter gekomen dat u
eigenlijk helemaal niets kunt. U vindt de uitgang
wel, hè?”
 
Je ziet al voor je hoe je beschaamd je tas pakt,
terwijl je collega’s opgetogen op zoek gaan naar
het pek en de veren. 

Nu is die vrees minder zeldzaam dan je
misschien denkt.

Sterker nog: er is zelfs een naam voor.
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Gedragswetenschappers hebben dit verschijnsel
gelabeld als the impostor-syndrome. 

De eersten waren klinisch psychologen Pauline
Clance and Suzanne Imes in 1978. 

Zij, en later ook andere gedragswetenschappers,
concludeerden dat het voorkomt bij heel veel
mensen, maar vooral bij goed opgeleide en
geslaagde vrouwelijke professionals. 

Dit is overigens niet iets wat we rondbazuinen.

Sterker nog, die onzekerheid is ons best
bewaarde geheim. 

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

Want succes maakt de ‘coming out’ lastiger. 
En het geheim groter. 
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    De vrouwen met wie ik werk zijn zonder
    uitzondering goed in hun vak. Toch zien ze bijna
    allemaal op tegen beoordelingsgesprekken, 
    nemen ze met bonkend hart deel aan meetings 
    en hebben ze slapeloze nachten als ze een 
    presentatie moeten houden. 
    Aandacht voor het hoe en waarom van deze 
    paniek doet wonderen. Vrijwel zonder 
    uitzondering is er dan ook binnen enkele sessies
    een wereld van verschil in zelfvertrouwen en
    communicatieskills, waardoor ook energie en
    plezier weer een kans hebben.
 

Hebben we het over knagende onzekerheid, dan
hebben we het over de angst die je overvalt als je
je moet bewijzen. 

Dát je je moet bewijzen. 

Drie p’s zijn daarbij kenmerkend: 
pleasing, performing en perfecting. 

Checken?
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DOE DE TEST
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CHECK JE ZELFTWIJFEL

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 jóuw
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?
 

HERKEN JE OOK DIT?

          Die ene opmerking ...
Ongelofelijk wat die collega zei, vorige week. Je
spoelt het gesprek nog maar eens een keertje of
23 terug. Vooral 's nachts tussen 1.00 en 3.00 uur.
 

          Alle puntjes op de i
Goed is niet goed genoeg. Het kan beter. Altijd.
Lees deze blog als je dit herkent.
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        Nou haal ik het dus nooit meer
Als een collega of concurrent een mooie
prestatie neerzet, ga jij nog wat harder en langer
werken. Levert dat niet meteen het gewenste
resultaat op, dan ga je tot uitstel over. Je gunt
iedereen het hunne, maar succes van anderen
heeft gewoon vaak een ontmoedigend effect op
je.

         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 onder controle hebt.
Want als anderen zouden zien hoe hard je
eigenlijk moet werken voor je succes, dan weten
ze meteen dat je niet goed bent in je vak.

 
          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.
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         Oh, dat 
Als je een prestatie neerzet, trek je je bijdrage
eraan publiekelijk in twijfel. Dit is als het winnen
van een wedstrijd en dan de beker niet in
ontvangst nemen. Omdat je niet goed blij kunt
zijn met je prestaties, voel je je vaak leeg en
teleurgesteld.

          Bijna klaar!
Het glanzende eindproduct van collega’s en
vakgenoten vergelijk je met je eigen rommelige,
stressvolle en paniekerige halfproduct. Anderen
zweven van succes naar succes. Jij zet er nog
maar eens een tandje bij en graaft je nog wat
verder in, in je all work and no play-modus. 

Hoeveel       's heb jij aangevinkt? 

PS Wil je dit delen of heb je een vraag? Voel je
welkom op info@tinekebloemen.nl; ik reageer
altijd.
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Menige vrouw lijdt onder een soort super-
verantwoordelijkheidsgevoel.

Bijvoorbeeld als ze klanten met grote belangen
adviseert of een belangrijke stem heeft in
beslissingen die de hele organisatie aangaan.

Onzekerheid kan haar hierbij hinderen. Omdat
ze daardoor blijft checken en double checken en
dan vaak nog niet zeker is van haar zaak. Dit
kost veel energie en tijd, wat vertragend werkt of
perfectionistisch overkomt.

Zelftwijfel kan verder maken dat ze geen mening
geeft of kritische vragen stelt in meetings. 
Dit compliceert niet alleen haar eigen
functioneren, maar kan onbedoeld ook collega's
en leidinggevenden hinderen. Zelfs zodanig dat
dit een promotie of een partnerschap in de weg
kan staan. 

. 
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Onzekerheid heeft dus invloed op méér dan
alleen je gemoedstoestand. 

Serieuze onzekerheid belemmert je in je groei. 

Want je gaat bijvoorbeeld (nieuwe) uitdagingen
uit de weg. 

Je verliest focus of mist creativiteit.

Je gaat (nog) harder werken en ‘overpresteren’ in
de hoop wat meer rust te ervaren. 

Of je gaat niet of te laat op zoek naar nieuwe
carrièrekansen, omdat je je veiliger voelt op je
eigen vertrouwde plek. 

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

Maar zo eenvoudig is dat niet.

Toch het verschil maken? 

Begin als volgt. 
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KEN JE VALKUILEN
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Valkuil 1: Moeiteloze perfectie
De mythe die vrouwen dagelijks via de media
(televisie, internet, social media) voorgeschoteld
krijgen, is die van moeiteloosheid. Daar raak jij
helemaal van in de war, want bij jou kost het wél
energie om het huis opgeruimd, de kids
opgevoed en je werk gedaan te krijgen.

Valkuil 2: Vergelijken
Als je denkt dat je niet genoeg bent of weet, dan
ga je je vergelijken met anderen. Dit frustreert
en deprimeert (en werkt dus niet). 

Valkuil 3: Like?
De angst om te worden afgewezen verslaat al
onze andere angsten. Zijn we daar door
zelftwijfel extra gevoelig voor, dan steken we
vaak al onze energie in wie we zouden moeten
zijn, in plaats van wie we zouden kunnen zijn.

Maar als je investeert in op wie je wilt lijken
(maar niet bent), dan wordt feedback een
gevoelige zaak. Want aIs die feedback negatief
is, voel je je gekwetst. En als die positief is, 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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smal zitten 
spullen ‘stapelen’ aan de vergadertafel
vragend of aarzelend spreken 
vaak ‘sorry’, ‘misschien’ en ‘eigenlijk’ zeggen 
verkleinwoorden gebruiken 
met hoge stem spreken 
krachteloze of ‘hoge’ handdruk geven 
je steeds opnieuw laten onderbreken
je stelselmatig laten negeren
veel knikken 
veel glimlachen, ook als je feitelijk praat 

Valkuil 4: Let maar niet op mij 
Onzekerheid laat zich vaak zien via een gesloten,
‘kleine’ lichaamshouding. Ook je manier van
praten kan van twijfel getuigen.

Signalen van 'onderdanigheid' die je wilt
voorkomen:

Krachtige pose
Open houding, lengte maken, ruimte nemen
(signaal: ik ben aanwezig; ik mag er zijn). 

Check voor meer tips Confident Body Language.
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CASE

Ze is juridisch adviseur bij een grote
organisatie en maakt te veel niet-declarabele
uren. 

Hoe banger ze wordt dat ze niet slim genoeg is
om in korte tijd een advies te kunnen
formuleren, hoe trager en chaotischer ze werkt. 

Om te voorkomen dat ze niet-capabel overkomt,
stelt ze zo weinig mogelijk vragen en probeert ze
alles zelf uit te zoeken. 

Ze voelt zich oververantwoordelijk en uitgeput in
haar pogingen om foutloos te werken. 

We ontmoeten elkaar elke 2 à 3 weken en
nemen de situaties door die haar in paniek
brengen. Ook kijken we naar haar overlevings-
strategieën en haar kwaliteiten.

Na 5 sessies al 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?” 
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NOG EEN CASE 

In de tijd dat mijn kinderen 1, 3 en 5 jaar zijn, zie
ik er niet heel representatief uit. Mijn outfit is
geschikt om 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: “Momentje. Ik moet even
bedenken of ik ga lachen of kwaad 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 :). 
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10 TIPS OM JE
ZELFVERTROUWEN

EEN  BOOST TE GEVEN
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1. Wees je bewust 
Besef elke dag opnieuw de link tussen wat je
denkt, voelt en doet. Lijkt een open deur. Is het
halve werk. 

2. Accepteer 
Aanvaard dat óók 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 je collega op de gang en zeg dat je onder
de indruk bent van haar werk. 
Bel het loodgietersbedrijf en geef door dat je
kraan zo netjes gerepareerd is.
Bel de belastingdienst ... nou ja, je snapt het. 
Dat doet anderen goed en jou ook! 

3. Vertel de waarheid 
Vertel wat je wilt en waartoe je bereid bent. 
Lijkt makkelijk, is het niet. 
Niet voor pleasers, in elk geval. 
Neem dit dus serieus. 
En check steeds opnieuw: Wat merk ik aan
mezelf? Hoe is dit voor mij? Klopt wat ik doe met
wat ik wil?
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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. 
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. 
Toon belangstelling voor die spanning in de
vorm van een korte, vriendelijke check. 
“Ah, ik zit het weer te doen.” 
Vertel jezelf vervolgens wat je de volgende keer
anders wilt doen. 
En doe je dat dan inderdaad anders, prijs jezelf
dan de hemel in. Zo krijg je uiteindelijk méér
voeling met waarin je slaagt dan waarin je voor
je gevoel faalt. 
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6. Zorg voor een sterke supportcirkel 
Naarlingen halen je neer; kanjers brengen je
terug bij jezelf. Merk op 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. 

7. Praat met plezier over je succes 
Zo verbeter je je carrièrekansen. 
Elke leidinggevende droomt van gecommitteerde
medewerkers die geloven in zichzelf. 
Dus ga d'r voor :).

8. Denk na over impact
Angstig voor die ene meeting? 
Bedenk: je hoeft het gesprek niet te domineren
om impact te hebben. 
Bedenk in plaats daarvan wélke impact nodig is
om je doel te bereiken. 

9. Stel progressie boven prestatie 
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. 
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10. Wees trots
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 ervoor dat er elke dag iets te noteren valt. 

BONUS TIP

11. Hou vol 
Waardeer jezelf als work in progress. 
Start 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 wees mild voor jezelf.

Bedenk op welke belangrijke gebieden jij van
meerwaarde bent. Bouw daaraan op stevige
grond, met gezond verstand en een warm hart. 
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DANKJEWEL
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Dankjewel voor het lezen van dit e-book. 

Wil jij ook vertrouwen uitstralen, helder
communiceren en genieten van groei? 

Op mijn website, www.tinekebloemen.nl vind je
waardevolle programma's. 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 :-).
 
Spreekt je dit aan?

Je bereikt me rechtstreeks op 06 - 83609722
voor een telefonische kennismaking.
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Met warme groet, 

Tineke


