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Wat is zelfvertrouwen?  

Zelfvertrouwen= Je zelf vertrouwen!  

Het geloof dat je in je eigen expertise hebt; het 

vertrouwen dat je op eigen wil en kracht taken 

aankunt en om kunt gaan met tegenvallers. 

Door meer zelfvertrouwen te hebben, voel je je 

beter en straal je dit ook uit! Zelfvertrouwen 

maakt je minder afhankelijk van het oordeel 

van anderen. Je durft voor je eigen mening uit 

te komen, nieuwe/onbekende zaken op te 

starten en initiatief te tonen. Zelfvertrouwen is 

dus niet alleen belangrijk voor je welzijn, maar 

ook de prestaties op je werk worden er gunstig 

door beïnvloed.  

Maar pas op voor de valkuil: wanneer je jezelf 

constant beter vindt dan anderen en handelt en 

oordeelt vanuit een gevoel van meerwaarde 

komt arrogantie om de hoek kijken. 

Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?  

Wat je leeftijd ook is, het is nooit te laat om je 

zelfvertrouwen te vergroten. Geef je 

zelfvertrouwen een boost met de volgende tips: 

1. Ga eens na hoe vaak je termen als ‘altijd’, 

‘nooit’, ‘niets’, ‘alles’ gebruikt. Dit zegt iets 

over je zelfbeeld. Gedachten met dit soort 

termen zijn onrealistisch. Er is namelijk 

niemand die niets kan. Het is nooit áltijd 

fout. Dit woordgebruik en de gedachte 

zorgt ervoor dat je onnodig negatief over 

jezelf gaat denken. 

 

2. Wees positief. Denk aan je positieve 

kanten, dingen waar je goed in bent. We 

kunnen niet overal goed in zijn, maar 

iedereen heeft zijn talenten. Maak een 

lijstje van alle dingen die jou goed afgaan, 

van alle eigenschappen waar jij trots op 

bent of van wat je allemaal al hebt bereikt. 

Lees dit ook regelmatig terug, hier krijg je 

toch een heerlijk gevoel van.  

 

3. Vergeef jezelf je fouten. Een vergissing is 

menselijk, we zetten allemaal wel eens een 

verkeerde stap. Kijk wat je van je fout 

kunt leren, zodat je volgende keer 

zelfverzekerder te werk kan gaan. 

Wanneer je je focust op dat wat je niet 

kunt of hebt, geef je je hersenen redenen 

om je zelfvertrouwen te verkleinen. 

Hierdoor voel je je kwetsbaarder en 

minder zelfverzekerd. 

 

4. Accepteer een compliment van een ander, 

verklein het niet door het compliment af te 

wimpelen. Als iemand zegt dat je een leuk 

shirt aan hebt, hoeft jij niet als 

tegenargument  te zeggen dat je het in de 

opruiming hebt gekocht. Accepteer dat 

het een leuk shirt is! Geniet van dit 

onverwachte ‘cadeautje’.   

 

5. Versterk je lichaamstaal. Hoe sta je erbij, 

heb je een krachtige open houding of heb 

je hangende schouders? Maak jezelf groot, 

zet je benen iets uit elkaar en zet je armen 

in je zij. Til je kin op en rol je schouders 
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naar achter. Door deze houding daalt je 

stresshormoon (Cortisol) en maak je het 

dominantiehormoon (Testosteron) aan. 

Het is dus niet alleen het uiterlijke beeld, 

maar het doet dus werkelijk ook echt iets 

ín je lichaam. 

 

6. Geef je mening. De meest veilige manier is 

om alleen maar te luisteren. Maar als je je 

mening geeft, kom je veel krachtiger over. 

Wanneer je in iedere vergadering/ 

bespreking tenminste één keer van je laat 

horen bouw je langzaam je 

zelfvertrouwen op, en word je bovendien 

beter in spreken in het openbaar. Dat geeft 

je zeker meer zelfvertrouwen! 

 

7. Trek iets comfortabels aan. Wanneer je 

goed gekleed gaat voel je je goed over 

jezelf en krijg je meer zelfvertrouwen. Als 

je vindt dat je er goed uit ziet verandert 

dat de manier waarop je met mensen 

omgaat. Je komt gewoon veel zekerder en 

vol zelfvertrouwen over. Het heeft al heel 

veel effect als je je lichaam goed verzorgt, 

schoon houdt en daarnaast in redelijk 

schone kleding rondloopt.  

Stap uit je comfortzone! 

Als je aan je zelfvertrouwen wilt werken, zul je  

soms uit je comfortzone moeten stappen. Je 

begeeft je vaker in het ‘onbekende’. Dat is 

angstig, dat vindt iedereen. Maar bedenk je wel 

dat iedereen wel eens minder vertrouwen in 

zichzelf heeft. Want waarom is de eerste rij bij 

een lezing altijd leeg? Niemand wil oog in oog 

staan met de spreker, want stel dat ze je eens 

iets vragen….nee beter achterin zodat je je kunt 

verschuilen achter de anderen. Het is goed om 

angsten te overwinnen. Je zult je fantastisch 

voelen en hierdoor groeit meteen je 

zelfvertrouwen! 

En nu….. 

Natuurlijk denken jullie 

allemaal na het lezen van 

deze nieuwsbrief: ‘Tja, daar 

zal ik ook eens mee aan de 

slag gaan’. Maar dan komt 

het gevaar: je sluit de e mail 

en zet de pc uit….en verder 

verandert er niets! 

Het vergroten van je zelfvertrouwen gaat niet 

vanzelf. Je zult hier iedere dag aandacht aan 

moeten besteden. Alleen het lezen van deze 

nieuwsbrief over het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen is niet genoeg. Wees er actief 

mee bezig, lees je lijstje van punt 2 regelmatig 

door. Denk aan je houding,  al sta je in de rij bij 

de kassa, ook daar kun je oefenen. Iedere dag 

bezig zijn met de kleine dingen, zorgt ervoor 

dat het automatisme gaat worden en geeft je 

een dosis zelfvertrouwen waar je trots op kunt 

zijn. 

Geef het zelfvertrouwen wat je nu hebt eens een 

cijfer en noteer in je agenda dat je over 2 

maanden weer een cijfer geeft. Eens kijken waar 

je dan staat! Je zult er wel voor moeten werken, 

anders is het cijfers ongewijzigd of wellicht 

zelfs naar beneden bijgesteld.  

Agenda: 

Workshop “Haal meer uit je LinkedInprofiel”. 

Mocht je interesse hebben, stuur me een mail, 

zodat ik je op de hoogte kan houden van datum 

en tijdstip (waarschijnlijk op een avond). 
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