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Spreken voor een groep of klas, mengen in een 

gesprek met anderen. Jezelf voorstellen aan een 

onbekende, vertellen wie je bent. Het kan je  

behoorlijk onzeker maken. In deze column  

behandel ik een mooie vraag over ‘durven’.  

 

‘ik voel me niet prettig op school, ben onzeker  

wanneer er klassikaal iets gezegd moet worden en 

mengen in een discussie met klasgenoten vind ik  

vreselijk. Hoe durf ik meer te doen’? 

 

Deze vraag wordt vaker aan me gesteld. Waarbij het 

antwoord uiteraard per persoon verschillend is.  

Tijdens een kennismaking of sessie zoeken we onder 

andere uit wat je (wel) wilt, wat er bedoelt wordt met 

de vraag. Want de een wil ergens bijhoren en is op 

zoek naar handvatten, een ander wilt zich zekerder 

voelen in een lastige situatie of wilt  iemand leren hoe 

hij of zij haar grenzen kan aangeven. Wanneer dat 

duidelijk is kunnen we aan de slag.  

 

Is de vraag herkenbaar? Dan volgt hieronder alvast 

een oefening dat je in alle rust thuis kan doen: 

 

 Ga alvast voor een spiegel staan, een waarin je jezelf 

goed kan zien. Denk dan, met gesloten ogen, terug 

aan een moment dat je trots op jezelf was, een  

gevoel had dat je de wereld aan kon. Hoe voelde 

dat, waar voel je dat nu in je lichaam.  

 Doe dan je ogen weer open en kijk naar jezelf. Wat 

zie je, hoe kijk je, wat is de stand van je mond? Een 

grijs? Maak deze grijns maar tot een grote glimlach 

en zie wat er gebeurd. Zeg op dat moment hardop 

het eerste woord dat in je opkomt dat past bij je 

trotse gevoel.  

 Stap even opzij en ga kort wat anders doen, slokje 

water drinken bijvoorbeeld . 

 Wanneer je daarna weer voor de spiegel naar jezelf 

kijkt, zeg dan hardop nog een keer dat woord. Kijk 

en luister. Hetzelfde gevoel als de vorige keer?  

Super!  

 Wil je meer, oefen dan nog even verder. Krachtiger 

maken? Denk aan meer momenten waarin je trots, 

blij en een goed gevoel over jezelf had. 

 Stel je dan nu eens voor hoe het zal zijn wanneer je 

de volgende keer iets mag vertellen in de klas of 

voor een groep. Hoe goed je je dan voelt. Stel je 

voor dat je de tijd neemt om te antwoorden, wat je 

vertelt, hoe je er bij staat.  

 

Hoe meer je oefent, hoe meer je het in je  

systeem krijgt en het vanzelf gaat.  

 

Samen? 

Wil je hier samen een keer mee oefenen, contact me 

gerust. Ik geef je graag de handvatten die bij jou  

passen. Kom gerust langs, kennismaken is vrijblijvend. 

Je bent van harte welkom.  

 

Shelley Brandon 

Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 

 

Wil je ook een specifiek probleem, thema of 

vraag behandeld zien? Laat het me weten. 
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