
Neem 1 concrete situatie in gedachten waarin je het lastig
vindt je grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld ‘wanneer mijn
leidinggevende mij vraagt om een taak op te pakken terwijl
ik eigenlijk al superdruk ben’.
 
Schrijf de situatie op:
- Wie zijn er betrokken?
- Wat is jouw oude patroon (Bv. direct ja zeggen zonder na
te denken over of je er tijd voor hebt)?
- Wat maakt het zo lastig om hier je grenzen aan te geven?
- Wat is het effect op je leven als je je grenzen in deze
situatie niet (helder) aan blijft geven?
 
Loop daarna het 5-stappenplan door.
 
 
 

 

LES 1.4 GRENZEN AANGEVEN

GOED GENOEG.

Voorbereiding



GOED GENOEG.

1) Koop tijd voor je een antwoord geeft.
Reageer niet direct, maar vraag ‘mag ik daar later bij je op 
terugkomen?’ Neem die tijd om goed te voelen wat je kunt en
wilt doen. Dit voorkomt dat je te snel 'ja' zegt.
 
2) Bedenk: Ja zeggen tegen dit, betekent nee zeggen tegen
iets anders.  
...en vaak is dat 'me-time'. Soms lijkt je agenda ‘vanzelf’ vol te
stromen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, het gebeurt
omdat jij ‘ja’ zegt tegen allerlei dingen.
 
3) Als je de situatie goed voor jezelf duidelijk hebt: Geef
vriendelijk & helder aan wat er NIET kan. 
Bv.: 'Leuk dat je me vraagt! Deze week zit al helemaal vol, dus
dat gaat helaas niet lukken'.
 
4) Indien van toepassing: Geef ook aan wat je WEL kunt doen.
Is er een alternatief dat wel goed voelt en past voor jou? 
(N.B.: 'Nee' is ook een antwoord!)
 
5) Beloof niet meer dan 50% van wat je denkt aan te kunnen.
Zeker als je net begint met het aangeven van grenzen en als je
last hebt van perfectionisme, is het fijn om niet teveel te
beloven.
 

IN 5 STAPPEN JE GRENZEN AANGEVEN:



- Hoe kun je de eerstvolgende keer dat je in die lastige
situatie zit, tijd kopen (i.p.v. direct toe te zeggen)?

 

LES 1.4 GRENZEN AANGEVEN

GOED GENOEG.

Stap 1: Tijd kopen

Stap 2: Wat betekent 'ja' zeggen?
- Wat kost het me als ik dit toezeg? (Me-time, ander werk,
mijn gezondheid, etc)
- Is dat het me écht waard?

Stap 3: Aangeven wat er NIET kan
- Helder: wat zou je willen zeggen als je zeker wist dat het
goed zou 'landen' bij de ander?
- Vriendelijk: hoe kun je diegene respectvol behandelen?
(Bv door te beginnen met begrip voor de vraag)



- Is er een alternatief dat wél past in jouw agenda/qua
energie? Bv.: 'een koffiedate gaat me niet lukken, maar we
kunnen wel een kwartiertje bellen.'
- Check: word je écht blij van dit alternatief? (Of kun je er in
elk geval goed mee leven?) Zo niet: niet aanbieden!

 

LES 1.4 GRENZEN AANGEVEN

GOED GENOEG.

Stap 4: (Eventueel) Wat kan wél?

Stap 5: Maximaal 50% beloven
- Herken jij dat je vaak te optimistisch bent over wat je in
bepaalde tijd kunt doen?
- Zo ja: bedenk dan wat ongeveer de helft is van wat je
denkt te kunnen doen (bv 'een halfuurtje overleggen' ipv een
uur, of 'ik heb het volgende week af' ipv 'het lukt deze week
nog wel'). Underpromise, dan kun je altijd nog overdeliveren
als je toch tijd genoeg hebt!



GOED GENOEG.

Als je nu denkt: 'Oef, ik weet niet of het me wel gaat lukken om
mijn grenzen aan te geven', rest assured. Het is heel normaal
dat dit in het begin lastig voelt!
 
Je grenzen aangeven is een skill die je kunt ontwikkelen. Zie
het als het trainen van een spier. Je zult niet direct na de
eerste work-out het idee hebben dat je superfit bent. Maar als
je blijft oefenen, kun je jezelf echt versteld doen staan!

IK KAN DIT NIET

JA MAAR IK VOEL ME SCHULDIG!

Wat belangrijk is om te weten: bijna alle perfectionisten
ervaren schuldgevoel wanneer ze beginnen met het aangeven
van grenzen. "Kan ik dit wel maken?" "Wat zullen ze van me
vinden als ik een keer 'nee' zeg?"
 
Ook dit is heel normaal! Vraag jezelf: 'Als mijn
vriendin(/collega/...) op deze manier 'nee' tegen mij zou zeggen,
zou ik het dan ok vinden?'. Zo ja: dan hoef je je niet schuldig te
voelen. En het is normaal als dat schuldgevoel de eerste tijd
toch blijft hangen. Je bent je brein aan het trainen om hier
anders mee om te gaan en dat kost gewoon tijd.
 
Wees dus vooral heel lief voor jezelf en blijf naar deze stappen
terugkeren. Het wordt echt makkelijker, dat beloof ik je!



Op de volgende pagina's vind je
de printvriendelijke versie van dit
werkboek. 
 
 

GOED GENOEG.

LES 1.4 GRENZEN AANGEVEN



Les 1.4 Grenzen aangeven

Voorbereiding:
 
Neem 1 concrete situatie in gedachten waarin je het lastig
vindt je grenzen aan te geven. 
 
Bijvoorbeeld ‘wanneer mijn leidinggevende mij vraagt om
een taak op te pakken terwijl ik eigenlijk al superdruk ben’.
 
Schrijf de situatie op:
- Wie zijn er betrokken?
 
 
- Wat is jouw oude patroon (Bv. direct ja zeggen zonder na
te denken over of je er tijd voor hebt)?
 
 
- Wat maakt het zo lastig om hier je grenzen aan te geven?
 
 
- Wat is het effect op je leven als je je grenzen in deze
situatie niet (helder) aan blijft geven?
 
 
 
Loop daarna het 5-stappenplan door.
 
 
 

GOED GENOEG.



1) Koop tijd voor je een antwoord geeft.
Reageer niet direct, maar vraag ‘mag ik daar later bij
je op terugkomen?’ Neem die tijd om goed te voelen
wat je kunt en wilt doen. Dit voorkomt dat je te snel
'ja' zegt.
 
2) Bedenk: Ja zeggen tegen dit, betekent nee
zeggen tegen iets anders.
...en vaak is dat 'me-time'. Soms lijkt je agenda
‘vanzelf’ vol te stromen. Maar dat gebeurt natuurlijk
niet zomaar, het gebeurt omdat jij ‘ja’ zegt tegen
allerlei dingen.
 
3) Als je de situatie goed voor jezelf duidelijk hebt:
Geef vriendelijk & helder aan wat er NIET kan.
Bv.: 'Leuk dat je me vraagt! Deze week zit al
helemaal vol, dus dat gaat helaas niet lukken'.
 
4) Indien van toepassing: Geef ook aan wat je WEL
kunt doen. 
Is er een alternatief dat wel goed voelt en past voor
jou?
(N.B.: 'Nee' is ook een antwoord!)
 
5) Beloof niet meer dan 50% van wat je denkt aan te
kunnen. 
Zeker als je net begint met het aangeven van
grenzen en als je last hebt van perfectionisme, is het
fijn om niet teveel te beloven.

GOED GENOEG.

IN 5 STAPPEN JE GRENZEN AANGEVEN:



Les 1.4 Grenzen aangeven

Stap 1: Tijd kopen
 
- Hoe kun je de eerstvolgende keer dat je in die lastige
situatie zit, tijd kopen (i.p.v. direct toe te zeggen)?
 
 
 
 
 
Stap 2: Wat betekent 'ja' zeggen?
 
- Wat kost het me als ik dit toezeg? (Me-time, ander werk,
mijn gezondheid, etc)
 
 
 
 
 
- Is dat het me écht waard?
 
 
 
 
 
 
 
 
 GOED GENOEG.



Les 1.4 Grenzen aangeven

Stap 3: Aangeven wat er NIET kan
 
- Helder: wat zou je willen zeggen als je zeker wist dat het
goed zou 'landen' bij de ander?
 
 
 
- Vriendelijk: hoe kun je diegene respectvol behandelen?
(Bv door te beginnen met begrip voor de vraag)
 
 
 
 
Stap 4: (Eventueel) Wat kan WEL?
 
- Is er een alternatief dat wél past in jouw agenda/qua
energie? Bv.: 'een koffiedate gaat me niet lukken, maar we
kunnen wel een kwartiertje bellen.'
 
 
 
 
- Check: word je écht blij van dit alternatief? (Of kun je er in
elk geval goed mee leven?) Zo niet: niet aanbieden!
 
 

GOED GENOEG.



Les 1.4 Grenzen aangeven

Stap 5: Maximaal 50% beloven
 
- Herken jij dat je vaak te optimistisch bent over wat je in
bepaalde tijd kunt doen?
 
 
 
 
- Zo ja:  wat is ongeveer de helft van wat je denkt te kunnen
doen?
Bv 'een halfuurtje overleggen' ipv een uur, of 'ik heb het
volgende week af' ipv 'het lukt deze week nog wel'.
 
 
 
 
Underpromise, dan kun je altijd nog overdeliveren als je
toch tijd genoeg hebt!
 
 
 
 

GOED GENOEG.



Als je nu denkt: 'Oef, ik weet niet of het me wel gaat
lukken om mijn grenzen aan te geven', rest assured. Het
is heel normaal dat dit in het begin lastig voelt!
 
Je grenzen aangeven is een skill die je kunt
ontwikkelen. Zie het als het trainen van een spier. Je
zult niet direct na de eerste work-out het idee hebben
dat je superfit bent. Maar als je blijft oefenen, kun je
jezelf echt versteld doen staan!

GOED GENOEG.

IK KAN DIT NIET

JA MAAR IK VOEL ME SCHULDIG

Wat belangrijk is om te weten: bijna alle perfectionisten
ervaren schuldgevoel wanneer ze beginnen met het
aangeven van grenzen. "Kan ik dit wel maken?" "Wat
zullen ze van me vinden als ik een keer 'nee' zeg?"
 
Ook dit is heel normaal! Vraag jezelf: 'Als mijn
vriendin(/collega/...) op deze manier 'nee' tegen mij zou
zeggen, zou ik het dan ok vinden?'. Zo ja: dan hoef je je
niet schuldig te voelen. En het is normaal als dat
schuldgevoel de eerste tijd toch blijft hangen. Je bent je
brein aan het trainen om hier anders mee om te gaan
en dat kost gewoon tijd.
 
Wees dus vooral heel lief voor jezelf en blijf naar deze
stappen terugkeren. Het wordt echt makkelijker, dat
beloof ik je!


