
 
 
 
 

© Your Passion  •  Stelberg 4  •  4724 DJ Wouw  •  Tel. 0165-308038  •  Mob. 06-81934470  •  www.yourpassion.nl  •  info@yourpassion.nl 

KvK Breda nr.201.65.437  •   BTW nr NL. 1551.55.209.B01  •   ABN-AMRO nr.  56.70.46.168 Pagina 1/3 

   

 

g g g
 

 

Een andere kijk op zelfvertrouwen 
 

 
 

Mijn persoonlijke zoektocht naar zelfvertrouwen 
 
Vijf jaar geleden ging ik overspannen van mijn werk naar huis. Ik ontdekte dat ik te weinig zelfvertrouwen 
had. Vanuit deze periode in mijn leven ben ik me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Allereerst 
kwam ik in aanraking met een psychologe. Zij vertelde me dat zelfvertrouwen afhankelijk is van je 
gedachten. Door anders te denken krijg je meer zelfvertrouwen. Via mindfullness en meditatie ben ik 
daarna hard aan het werk gegaan om mijn negatieve gedachten te stoppen. Ik ontdekte dat ik veel 
onhandige gedachten had waardoor mijn zelfvertrouwen niet kon groeien.  
 
Via internet kwam ik in aanraking met NLP, wat staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Ik raakte 
enthousiast over de technieken van NLP. Deze zijn perfect om je brein te programmeren en anders te 
gaan denken. NLP heeft me inderdaad veel technieken gebracht en heeft mijn zelfvertrouwen aanzienlijk 
verhoogd. NLP is dan ook een perfect stuk gereedschap wat ik zeker iedereen kan aanraden. 
 
Na mijn NLP opleiding was mijn zelfvertrouwen nog lang niet optimaal. Als ik tegenslagen had of 
afgewezen werd door bedrijven verdween mijn zelfvertrouwen als sneeuw voor de zon. Naar mijn idee 
had ik nog niet genoeg kennis en vaardigheden. Vanaf dat moment is mijn persoonlijke ontwikkeling qua 
kennis enorm verhoogd. Ik begon aan een opleiding als transformatie coach en NLP Master Teacher. Ik 
volgde allerlei workshops zoals sjamanisme, familieopstellingen, EMDR, passie, symbolic-coaching, 
innerlijk-kind, bezinningsweekeinden, liet me op allerlei manieren coachen, las boeken en zocht naar 
technieken en vaardigheden op het internet. Mijn zelfvertrouwen groeide enorm!  
 
Maar op het moment dat ik weer diepe tegenslagen had, of dat er iets naars gebeurde in mijn leven, bleef 
er van mijn zelfvertrouwen niets over. Ik viel vervolgens in een diepe put. Het duurde me daarna vaak 
enkele dagen om mezelf weer op te beuren. 

Bij tegenslag had ik niets aan deze opgedane kennis! 
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Mijn misvatting over zelfvertrouwen 
 
Vanaf dat moment realiseerde ik me dat kennis en ervaring niet voldoende zijn. Ik besloot op onderzoek 
te gaan bij mensen waarvan ik dacht dat zij een groot zelfvertrouwen hebben. 
 
De eerste die in me opkwam was een kennis van me. Hij was commando in hart en ziel en in mijn ogen is 
hij een perfect voorbeeld van een persoon met zelfvertrouwen. Toen ik hem interviewde was ik stom 
verbaasd dat hij destijds juist heel onzeker was. Zijn gedrag verborg zijn onzekerheid. Hij liep als een 
macho, gedroeg zich stoer deed van alles om bij de groep te horen. Alles wat hij deed, deed hij om zijn 
onzekerheid te maskeren. Hij vertelde me dat dit bij de meeste commando’s zo  is.  
 
Na mijn illusie over zelfvertrouwen ben ik een aantal topsporters gaan intervieuwen. Daar had ik 
wederom een totaal verkeerd beeld van. De meeste sporters zijn juist enorm gespannen, uiterst 
prestatiegericht en gefocust op slechts één ding en dat is winnen. Een mooi voorbeeld is Leontine van 
Moorsel die anorexia heeft gehad, een ziekte die vaak voorkomt bij mensen met een laag zelfbeeld. 
Hoeveel doping wordt er niet gebruikt tijdens het wielrennen? Vertrouwen sporters wellicht niet meer op 
hun eigen kracht? Hoeveel moeite kost het een coach een sporter weer gemotiveerd te krijgen als een 
sporter een tegenslag heeft? Is het Nederlands elftal hier niet een prachtig mooi voorbeeld van als ze een 
paar doelpunten achter staan? 
 
Daarna ben ik me gaan verdiepen in het bedrijfsleven. Hierbij heb ik een aantal mensen bestudeerd 
waarvan ik dacht dat zij veel zelfvertrouwen hebben. Ik ben geschrokken van wat ik daar tegen kwam.  
Managers die handelden uit angst omdat hun bedrijf failliet zou kunnen gaan. Directeuren die verbitterd 
en gevoelloos zijn. Een ondernemer die alleen aan geld denkt. Een autoritaire manager waar het 
personeel geen nee tegen durft te zeggen. Een directrice die er alles aan deed haar concurrente voor te 
blijven. Een manager die zelf geen beslissingen durft te nemen en dit overlaat aan zijn personeel. Het 
centrale thema van al deze mensen is angst, het wegstoppen van gevoelens en emoties. Een ding wist ik 
zeker op deze manier wordt mijn zelfvertrouwen niet groter. 

Als ik mijn zelfvertrouwen niet kan vergroten met de kennis en vaardigheden die 
ik tot nu toe heb, hoe ga ik dan wel steviger in mijn schoenen staan? 

 
 

 
 

Het antwoord op mijn vraag was eigenlijk heel simpel. 

Het geheim van zelfvertrouwen zit in het woord zelfvertrouwen zelf. 
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Het woord “zelfvertrouwen” bevat meerdere woorden zoals “zelf”, 
“vertrouwen”, “trouwen”, “trouw” en “rouwen”. 
 
“Zelfvertrouwen” is eigenlijk niets meer als je “zelf vertrouwen”. Maar hoe doe je dat? 
 
Als je met iemand gaat “trouwen” dan doe je een belofte dat je er voor elkaar bent in lief en leed. Je bent 
lief voor elkaar. Je zorgt goed voor elkaar. Je luistert naar elkaar. Je hebt begrip voor elkaar. Je troost 
elkaar. Je accepteert je partner zoals deze is met mooie kanten en minder mooie kanten. Je valt elkaar 
niet af. Je houdt van elkaar en probeert daar waar mogelijk elkaar te plezieren. Je zorgt voor elkaar als 
een van de twee ziek is. Samen “rouwen” jullie als er iets ernstigs is gebeurd. Etc.. 
 

Als je “trouw” aan je “zelf” bent, doe je precies hetzelfde maar dan met je “zelf”. 
Je belooft dat je er voor jezelf bent in lief en leed. Je zorgt goed voor jezelf. Je bent lief voor jezelf. Je 
luistert goed naar jezelf en je lichaam. Je troost jezelf als je verdrietig bent of iets naars mee maakt. Je 
accepteert jezelf volledig zoals je bent. Je valt jezelf niet af. Je probeert jezelf te verwennen en te 
plezieren daar waar mogelijk. En je staat je jezelf ook toe om te “rouwen” om onverwerkt verdriet. Etc.. 

Als je overal en altijd trouw aan je zelf bent, heb je minder last van angst! 
Als je trouw aan jezelf bent dan weet je dat je altijd voor jezelf klaarstaat als het mis gaat. Je hebt dan 
voldoende kracht in huis om jezelf te troosten en jezelf op te vangen. Je zult dan beslist minder last 
hebben van angst. Je luistert meer naar je lichaam en weet wat deze te vertellen heeft. Je kan intuïtie 
vervolgens scheiden van je emoties en kun je vaker de juiste beslissing nemen.   

Trouw aan jezelf zijn is je “zelf” “verzekeren” voor het geval het mis gaat! 

Je kunt jezelf dan opvangen en troosten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wil jij weten hoe je kunt leren om meer zelfvertrouwen te hebben, dan drink ik graag bak koffie met je. 
 

Fijne dagen, 
 

Martin de Werker 


