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Vrij zijn in verbinding
Werkboek week 9



2

Week 9

Op weg naar:
Vrij zijn in verbinding

Deze week leer je:

Deze week leer je
Øwat de ‘regels’ uit jouw systeem zijn.
Øwat verzwakkende zinnen zijn.

Succes!
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Herken je dit?
Niemand 
helpt mij.

Voordat ik uitgelegd heb hoe iets gedaan 

moet worden heb ik het allang zelf gedaan.

Moeders horen thuis te zijn 

voor de kinderen. Ik moet ook altijd 
alles alleen doen.

Ik kan pas gaan zitten als het werk klaar is

Wat zullen ze wel niet van me denken?

Het kan altijd beter.

Ik moet eerst nog even…..

Gooi geen oude schoenen weg 

voordat je nieuwe hebt.

Luister je wel eens naar mij?

Alles kost mij energie.

Ik sta altijd voor iedereen klaar

Als je niet werkt ben je niet nuttig bezig.
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Klagen en betekenis geven.

Als je niet assertief gereageerd hebt op een situatie wat denk je dan 

achteraf? Ben je er tevreden mee? Of ga je klagen als je weer eens 

‘ja’ hebt gezegd terwijl je eigenlijk ‘nee’ voelt?

In je opvoeding krijg je bepaalde ‘familiecredo’s’ mee. Iedere familie 

heeft tradities en regels. 

Dat kunnen simpele zijn: 

üAltijd het licht op de gang uitdoen.

üNiet met lege handen naar de keuken lopen.

üAltijd je bord leegeten.

Maar ook ingewikkelder of groter: 

üJe trouwt alleen met iemand uit eigen kring, geloof, ras of cultuur.

üGoed is niet goed genoeg, je kunt altijd beter.

üLedigheid is des duivels oorkussen (dus stilzitten is niet toegestaan)

üEerst het werk klaar dan pas ontspannen.

üNooit je hand ophouden, voor je zelf zorgen!

üFinanciële zekerheid is belangrijker dan gelukkig zijn in een baan.

üGeld verspillen is uit den boze.

En nog duizend meer van deze dingen.
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Dat heeft tot gevolg dat je op een bepaalde manier betekenis hebt leren geven aan allerlei zaken.

Bijvoorbeeld: als je ontspannen een boek wilt gaan lezen maar het is nog een rommeltje in de keuken dan zit je niet lekker. 
Er blijft een stemmetje in je hoofd zitten die zegt: “Eerst opruimen en dan pas lezen!”. 

Of: je blijft maar proberen om alles perfect te doen en zo komt je werk nooit af en ben jij nooit tevreden.

Of: Je gaat écht je baan niet opzeggen, ook al word je er nog zo ongelukkig van. De angst voor financiële onzekerheid is te groot.

Enzovoort. Ik kan voorbeelden blijven noemen maar waarschijnlijk heb je die inmiddels zelf ook al bedacht.

Betekenis geven aan dingen is helemaal geen probleem. 
Behalve als je er last van hebt en als het maakt dat je niet assertief kunt zijn, niet voor jezelf kunt opkomen of er zelfs aan onderdoor gaat! 
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Pak je notitieboekje er weer eens bij en schrijf 10 regels op die je in 
je gezin van oorsprong hebt meegekregen.
Probeer verder te denken dan de meest voor de hand liggende……

Welke gebruik je nog steeds? 

Welke écht niet meer?

Oefening!
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De vraag is dus iedere keer weer: welke betekenis geef jij aan dingen? 
Het kan zijn dat je door de betekenis die je aan situaties geeft jezelf op slot zet, wegcijfert, niet 
doet wat je eigenlijk wél wil of zelfs ziekte in je leven creëert. 
Wat mag jij niet van jezelf omdat je er een negatieve betekenis op plakt? (bijvoorbeeld niet je 
baan opzeggen omdat financiële zekerheid een must is of omdat je nooit ‘je hand mag 
ophouden’)

Of, wat móet je van jezelf omdat je er een bepaalde betekenis aan geeft?

Neem een van jouw belemmerende gedachten, overtuigingen of normen uit jouw Normenschil 
en doe de oefening uit de bijlage van deze week. 
Lees eerst de instructie en het voorbeeld voordat je met de oefening begint.

Betekenis geven  - vervolg

Oefening!
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Gaat assertiviteit alleen maar om NEE zeggen?

Nee dus. 

Eigenlijk gaat het natuurlijk om iets anders. 

Om jezelf. 

Je eigen gedachten, wie je tegenover je hebt en hoe je je ten opzichte van die persoon voelt  

(en daardoor gedraagt.) 

Het gaat niet om NEE. 

Het gaat om JA. Jouw JA. JA zeggen tegen jezelf.

Iedere keer als je NEE zegt tegen de ander op  een verzoek of vraag dan zeg je JA tegen jezelf.

Dat lijkt mooi en simpel maar dat is het niet. 

Anders was iedereen even assertief en had  ik deze module niet hoeven schrijven. 

In de praktijk doen we het anders…..

Er om heen draaien, geen duidelijkheid geven, 

verzwakkende zinnen gebruiken.

Het is meestal de manier om geen duidelijk 

NEE of JA te hoeven zeggen en dus niet assertief te (hoeven) zijn…….
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Voorbeelden van verzwakkende zinnen:

Ik moet ……….
Ik kan het niet.
Ja, maar……..
Ik twijfel of…..
Ik zou willen dat……..
Ik zie een probleem.
Dit belemmert mij om ……..  
Ik vind het moeilijk of lastig om……
Ik weet het niet hoor…..
Ik ga het proberen. 
Het is onmogelijk om …….
Eigenlijk ………
Misschien …….

Al deze zinnen verzwakken je taalgebruik, je wordt daardoor niet 
meer serieus genomen. Zinnen als ‘Ik kan het niet…’ of ‘Ik weet het 
niet…..’ maken je slachtoffer van een extern iets. 
En, ook heel belangrijk, eigenlijk vallen ze onder de ‘negatieve selftalk’ 
waar we het eerder over hadden. 
Dus als jij vaak zegt ‘ik kan het niet’  dan zul je uiteindelijk ook 
helemaal gaan geloven dat je het niet kunt.
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Let de komende week eens op hoe vaak je (een van deze) 
verzwakkende zinnen zegt. 
En stel jezelf dan (weer) de volgende vragen:
ØHoe voelt dit voor mij?
ØWat precies vind ik niet leuk?
ØOp wie ben ik boos?
ØWat ben ik aan het ontwijken?
ØWat maakt dat ik dit nodig heb?
Kijk vervolgens ook hoe je ze kunt omzetten in krachtiger zinnen.

Oefening!
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Hoe doe je dat nou? Nee zeggen op een assertieve manier?

Is je nee echt een nee, dan voel je dat meestal ook in je lijf. Ja 
zeggen terwijl je Nee voelt levert spanning op. 

Maar simpelweg Nee zéggen levert vaak blokkerende energie 
door de manier waarop het wordt gezegd. Dat wil je niet dus zeg 
je het maar niet. 

Via de sandwichmethode kan dat anders.
Je gaat, op een vraag, eerst na wat je voelt. Is het NEE? Prima. 
Maar wat is dan je JA? Ofwel: wat is hierin voor jou belangrijk? 
En, geen paniek, daar heb je écht tijd genoeg voor. 
Denk je toch dat je snel moet antwoorden? Zeg dan gewoon: “ik 
wil hier even over nadenken. Ik kom er straks/vanavond/morgen 
op terug.”

Als je dan antwoord dan leid je je nee in door aan te geven wat 
voor jou belangrijk is. In feite zeg je dan wat jou ja tegen jezelf is. 
Het logische gevolg daarna is dat je nee gaat zeggen. 
Afsluiten doe je door met een alternatief te komen dat op de een 
of andere manier deels tegemoet komt aan de wens of het 
verzoek van de ander.
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Ik heb dit nog nooit 
gedaan 

dus ik denk dat ik het wel 
kan.

Pippi Langkous
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Dit was het voor deze week.
Nog 1 week in deze module!


