
Je eerste
stappen 
naar meer
assertiviteit



In le id ing

Helemaal jezelf zijn en voor jezelf opkomen? Dat kan!

U kunt samen met anderen die dit werkboekje gebruiken je eerste stappen
zetten richting meer controle over je eigen leven. 
 
Un de blog over "Wat is assertiviteit" op ww.onest.community, kon je reeds
uitgebreid lezen wat de literatuur als assertiviteit beschouwd. Maar voor degene
die geen tijd hebben genomen om dit te lezen (I don't blame you, ik ben de
queen van te weinig tijd), even een korte opfrisser.

Wat is assertiviteit?

Ondanks populaire overtuiging is assertief zijn helemaal niet egoïstisch.
Wanneer mensen assertiviteit beschouwen als het "enkel en alleen
opkomen voor zichzelf" dan spreken we in de literatuur niet over
assertiviteit, maar agressiviteit. Daarbij hou je namelijk enkel rekening
met jezelf. Assertiviteit is niet alleen rekening houden met jezelf, maar ook
- en zeker- met de ander. Voel je dus niet schuldig als je hieraan wil
werken. Het komt je relaties meestal alleen ten goede! 
 



Voordelen

Waarom zou je nu proberen werken aan je assertiviteit? 

Zoals vermeld versterkt assertiviteit je relaties, maar uit onderzoek komen ook
nog een heleboel andere voordelen naar boven. 

Het maakt je minder angstig

Je krijgt meer zelfvertrouwen

Je versterkt je gevoel van controle

Je hebt een verlaagde kans op depressie

Je leert je eigen grenzen beter kennen

Je kan sneller beslissingen nemen

Niets is meer inspirerend dan iemand die zegt wat hij denkt zonder een ander te
kwetsen. En in tijden waar, vooral jongeren, heel erg hun best doen om perfect te
zijn, kunnen er maar beter heel veel mensen het goede voorbeeld geven. 

In de loop van dit boekje zullen we de allereerste stappen leren zetten naar
meer assertiviteit. Want elke verandering begint met heel kleine

aanpassingen in gewoontes. We gaan ook nog geen gigantische sprongen
nemen, want voor je geloof in jezelf en je kunnen is het belangrijk dat je

minidoelen en quick wins hebt.



Opwarmer

Er wordt heel veel over assertiviteit geschreven. Er bestaan honderden definities
en allemaal beklemtonen ze een ander aspect. Hier volgen een aantal
veelvoorkomende overtuigingen
 
- Assertiviteit is duidelijk je grenzen stellen
 
- Assertiviteit is vaak nee zeggen
 
- Assertiviteit is conflicten aangaan
 
- Assertiviteit is het hardst roepen in een discussie
 
- Assertiviteit is jezelf nogal wat vinden
 
En zo gaat de lijst maar door en door. 
Maar het allerbelangrijkste is niet de algemene definitie van assertiviteit.
Vandaar volgende vraag:

Wat is assertiviteit voor mij? 
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STAP 1: HOE VER STA JE NU?

Hoe ga je op dit moment om met anderen? 

Vrienden

Familie

Werk

Partner
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Let op : 1 categorie kan heel wat verschillende aspecten bevatten. Het is
bijvoorbeeld niet omdat je tegen je baas moeilijk voor jezelf kan opkomen, dat
dat ook het geval is bij collega's. 
 
Verdeel de categorieën dus desnoods onder in volgende subthema's
 
 
Vrienden
- beste vrienden
- zeer goede vrienden
- goede vrienden
- kennissen
- verre kennissen
 
Werk
- baas
- collega
- ondergeschikte
- klant
 
Familie
- vader
- moeder
- zus/broer
- grootouders
...
 
Partner
- op seksueel vlak
- op emotioneel vlak
- op vrije tijdsvlak 
...
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Wat win ik door niet assertief te zijn Wat verlies ik

bvb: geen conflict met 
vrienden, extra ervaringen door
nergens nee op te zeggen, meer 
vrienden, ...

bvb: me-time, promotie, bewust 
zijn van mijn eigen behoeftes, ...
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STAP 2: KEN JE EIGEN NODEN 

Mijn noden op

Fysiek vlak

Relationeel vlak

Emotioneel vlak

Mentaal vlak



 
 

 

STAP 3: NEE ZEGGEN OP DE EISEN VAN
ANDEREN 

Deze week zei ik nee op Ik wou nee zeggen op, 

maar deed het niet
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STAP 4: LET OP JE HOUDING 

In mijn communicatie met anderen 

Maak ik me meestal kleiner

Vermijd ik oogcontact

Sta ik te prutsen met mijn handen, voorwerpen

Sta ik heen en weer te bewegen

Sta ik -letterlijk- niet- stevig in mijn schoenen

Kruis ik mijn armen over elkaar

Al deze houdingen zijn het teken van een gebrek aan assertiviteit of
een teveel aan assertiviteit in je houding.
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STAP 5: KIES JE EERSTE MINI-DOEL 

Wat is de eerste kleine stap die ik kan nemen richting
meer assertiviteit? 
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Kies hier ook de eerste drie mensen waarmee je
assertiever wilt omgaan. 
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Welke persoon bewonder je voor zijn/haar assertiviteit?
Welke gedragingen zijn het dat u van deze persoon het
meest bewondert? 
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En verder? Waar kan je nog aan werken? Denk aan : het vinden van
de juiste woorden, het aangaan van een lastig gesprek, rustig blijven
wanneer ik iets zeg, een andere mening hebben dan de andere, ...

PS: shameless zelfpromotie, maar doorheen het Onest traject werken we onder andere
aan je lichaamshouding, je taalgebruik, het aangaan van moeilijke gesprekken en veel

meer.



 

 

STAP 6: LAS PAUZES IN BIJ MOEILIJKE
GESPREKKEN 
Wanneer reageerde je onlangs te snel? Wat had je
liever gezegd? Neem hier in het vervolg even tijd voor.
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STAP 7: VOEL JE NIET SCHULDIG 

Hou hier bij wanneer je je schuldig voelt over assertief
zijn. Hoe meer je het probeert hoe natuurlijker dit zal
aanvoelen.
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E inde

Eindigen doe ik met een heel diepe
reflectievraag voor degene die er zich aan

durven wagen. 

Hoe zou mijn leven er anders
uitzien als ik niet constant

bang ben voor wat anderen van
me denken? 

 



 

 

Stuur ons een
mailtje
en misschien
kom je op
onze sociale
media!

www.onest.community

info@onest.community

Een stap
uitgeprobeerd?
 

 



Wi lt  u nog verder
groe ien? 
 

 

Neem een
kijkje bij het
traject
assertiviteit en
krijg 8 weken
lang extra
inzichten,
reflectievragen
en praktische
uitdagingen.


