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novEMBEr  ZELFVERTROUWEN EN WEERBAARHEID
In de maand november van het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staat het thema zelfvertrouwen en weerbaarheid centraal. 
We staan stil bij wat zelfvertrouwen is, wat de gevolgen van weinig zelfvertrouwen zijn en hoe je juist meer zelfvertrouwen 
krijgt. Ook ontdekken we met elkaar hoe we ons weerbaarder kunnen opstellen door middel van handvaten voor jou.

TIP 1: VERGELIJK JEZELF NIET MET ANDEREN
Waarom zou je jezelf vergelijken met anderen? Niemand ter wereld kan beter jou zijn dan jij zelf. Als je 
je met niemand vergelijkt, wordt je wie je bent. Dan heb je een goede focus om het beste uit jezelf te 
halen.

TIP 2: WACHT EVEN VOOR JE JA OF NEE ZEGT
Soms heb je al ja gezegd voor je er erg in hebt. Vraag je eerst af: wil ik dit echt? Wat gaat mij dit kosten 
en wat levert het mij op? Kun je zo snel de gevolgen van ja of nee niet overzien, vraag dan bedenktijd. 
En na die bedenktijd mag je nog steeds nee zeggen!

TIP 3: LEER RATIONELER TE DENKEN
Denk aan een moment dat je last had van een gebrek aan zelfvertrouwen. Denk na over wat de 
dominante gedachten waren die toen stress of angst opriepen. Vaak zijn dit gedachten met een hoog 
‘moeten’- of ‘mag niet’-gehalte. Zet al deze gedachten op papier en onderzoek de vraag hoe redelijk ze 
nu echt zijn. Mocht het antwoord niet redelijk zijn; probeer dan andere, wél redelijke gedachten vast te 
stellen.

TIP 4: LET BIJ SPANNENDE MOMENTEN OP JE HOUDING, ADEMHALING EN CONCENTRATIE
Probeer bij spannende momenten (bijvoorbeeld bij een presentatie) te letten op je houding, 
ademhaling en je concentratie . Sta stevig en ontspannen met de voeten iets uit elkaar op de grond. 
Adem via de buik in en adem rustig uit. Bij concentratie richt je je volle aandacht op één bepaald doel.

TIP 5: VIER JE SUCCESSEN
Sta regelmatig stil bij de successen die je behaald hebt en de dingen die goed zijn 
gegaan door jouw inspanningen. Vier wat je goed doet en deel dit met mensen die 
blij voor je kunnen zijn. Door je successen te vieren, raak je steeds meer overtuigd 
van je eigen kwaliteiten, je eigen bijdrage en je eigen groei.
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