
Herontdek je eigenwaarde 
Amazone Counselling 
 
Voor jezelf opkomen is voor de één makkelijker dan de ander. Vind jij het moeilijk? Dat hangt vaak 
samen met een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde. Het maakt de balans in je relaties (privé en werk) 
vaak ongelijkwaardig. In mijn praktijk in Den Haag kijken we samen hoe jij je eigenwaarde opnieuw 
kunt ontdekken. 

Met eigenwaarde durf je jezelf weer te laten zien. Foto: Raphael Schaller, Unsplash.com 

‘Ik heb moeite met zeggen wat ik denk en voel’ 

Een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde kan lang onopgemerkt blijven. Je merkt het vaak pas als het 
niet lekker loopt in je leven. Bijvoorbeeld: 

 jij bent altijd degene die toegeeft en dat begint je op te breken 
 je wilt je grenzen aangeven maar durft het niet 
 je krijgt lichamelijke klachten als gevolg van stress 

Op die momenten merk je dat je zelden zegt wat jij denkt, voelt en nodig hebt. En áls je het zegt laat 
je je weer snel overdonderen en geef je weer toe. Zo ga je voortdurend voorbij aan wie je bent en 
wat jij nodig hebt. Vaak praten we onze terughoudendheid in opkomen voor onszelf 
goed. Misschien herken je bijvoorbeeld gedachten als: 

 ik vraag misschien ook wel teveel 
 ik moet gewoon niet zo moeilijk doen 
 ik ben bang voor ruzie, dus laat ik maar toegeven 
 het gaat vanzelf wel weer over 
 zo belangrijk is het nu ook weer niet 



Als je dit structureel doet, binnen je relatie of op andere levensterreinen, kan ik je één ding 
aangeven: vroeg of laat gaat dit gaat je opbreken. Het gaat ten koste van je emotionele gesteldheid, 
heeft negatieve invloed op je fysieke welzijn en als je kinderen hebt zullen ook zij merken dat jij niet 
lekker in je vel zit. 

Wat geef jij je kinderen mee over zelfrespect? Foto: Philp Bota, Unsplash.com 

Een gezond gevoel van eigenwaarde 

Met een gezond gevoel van eigenwaarde ga je makkelijker opkomen voor jezelf. Je vindt een conflict 
misschien nog steeds niet leuk maar je kiest er tóch voor om jezelf uit te spreken. Je krijgt andere 
gedachten: 

 ik heb het recht om mijn grenzen aan te geven 
 ik kan het aan om een pijnlijk gesprek te voeren 
 wat ik voel doet ertoe, ik neem mezelf serieus 
 ik durf moeilijke keuzes te maken in het belang van mijn eigen welzijn 

 
Opkomen voor jezelf is uiteindelijk óók opkomen voor je relatie of voor welke situatie waarin iemand 
anders is betrokken. Want als je niet voor jezelf opkomt lieg je uiteindelijk zowel jezelf als de ander 
voor. 

Zo ga jij weer opkomen voor jezelf 

Eigenwaarde versterk je door inzicht te krijgen in jezelf en door in veilige situaties te gaan oefenen 
met het herkennen van en handelen naar je eigen grenzen en wensen. In een counsellingstraject 
gaan we dit doen aan de hand van onder meer de volgende vragen: 

 



 hoe ziet jouw gevoel van eigenwaarde er nu uit, hoe sterk voelt het op een schaal van 0 tot 
10 

 hoe is eigenwaarde van huis uit gestimuleerd of ontmoedigd bij jou 
 in welke situaties vind je het lastig, eng of moeilijk om je eigen grenzen en wensen aan te 

geven; wat maakt dat je dit lastig vindt 
 wat is je doel: wat moet er in je leven veranderd zijn ten opzichte van nu als je een sterk 

gevoel van eigenwaarde hebt ontwikkeld 
 

Aan de hand daarvan gaan we bekijken hoe we aan de slag gaan. We gaan nieuwe, helpende 
gedachten ontwikkelen en oefenen. En je gaat oefenen om emoties als verdriet en boosheid te 
verdragen en een ‘constructieve’ plek te geven in je leven. 

Theoretische basis: verbindende communicatie en Transactionele Analyse 

Ik werk vanuit onder meer verbindende/geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg) en 
Transactionele Analyse (Eric Berne). Dit geeft je duidelijke modellen en handvatten om jouw 
gedachten, gevoelens en hoe je jezelf uitdrukt verder te ontwikkelen. Verbindende communicatie 
helpt je om je verlangens en grenzen zó aan te geven dat je zowel de ander als jezelf respecteert en 
constructief met elkaar in gesprek kunt. Transactionele Analyse geeft je inzicht in de rollen die je 
vaak aanneemt in relatie tot anderen en waar dit jou helpt of juist hindert, waardoor je dit verder 
kunt ontwikkelen. 

Je gaat je eigen behoeften en grenzen sneller aanvoelen én ernaar handelen. Je gevoel van 
eigenwaarde mag er weer zijn. Opkomen voor jezelf gaat steeds makkelijker. Zo kun je 
ongelijkwaardige relaties of situaties in de kiem smoren en je hier ook sterk en goed bij voelen! 

 

 


