
	  
EEN	  ECHTE	  DAME	  ZEGT:	  

NEE!	  
	  



PROGRAMMA:	  
	  
• ACHTERGROND	  ‘NEE	  ZEGGEN’	  
• EFFECT	  VAN	  ’NEE	  ZEGGEN’	  
• HOE	  ASSERTIEF	  BEN	  JIJ?	  
• MANIEREN	  VAN	  ‘NEE	  ZEGGEN’	  
• TIPS	  



STELLINGEN 
1. Vrouwen zijn van nature minder assertief  
2. Mannen zijn succesvoller als ondernemer 
3. Vrouwen lopen nog steeds tegen een glazen plafond aan 
4. 30% quota is de manier om vrouwen aan de top te krijgen 
5. Vrouwen ondersteunen elkaar te weinig in hun carrière 



VECHTEN OF VLUCHTEN? 

•  IRRITANTE LEIDINGGEVENDEN 

•  OPDRINGERIGE BUREN 

•  BOZE PARTNERS 

•  BEMOEIZUCHTIGE 

SCHOONMOEDERS 

•  ARROGANTE VERKOPERS 



WAAROM IS NEE ZEGGEN MOEILIJK? 
 
•  Je wilt het de ander naar de zin maken 
•  Je wilt de ander niet kwetsen 
•  De ander is de baas 
•  Er komt ruzie van 
•  Het is ontzettend eng 
•  Opvoeding of beleefdheid 
•  Je bent niet overtuigd van je gelijk 
•  Je hebt geen recht om nee te zeggen 
•  Je voelt je schuldig 
	  



	  
HOE	  ASSERTIEF	  BEN	  JIJ?	  

	  



BEN JIJ ASSERTIEF? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ik hou me altijd aan de regels Ja/Nee 

Ik probeer altijd alles te doen Ja/Nee 

Ik werk vaak harder dan ik aankan Ja/Nee 

Ik wil graag dat iedereen me aardig vindt Ja/Nee 

Ik hou me regelmatig op de vlakte Ja/Nee 

Ik spreek niet graag uit wat ik echt wil Ja/Nee 

Ik wacht gedurig op mijn salaris, verhoging & promotie Ja/Nee 

Ik vermijd de confrontatie Ja/Nee 

Ik maak me druk om de mening van anderen Ja/Nee 

Ik neem niet graag risico Ja/Nee 





DE EFFECTEN: WAAROM ZEG JE WEL ‘NEE’? 
 
•  Nee zeggen is een kwestie van zelfrespect 
•  Nee zeggen schept duidelijkheid voor alle partijen 
•  Nee zeggen voorkomt dat je met tegenzin je werk doet 
•  Nee zeggen zorgt voor balans 
	  



	  
3	  MANIEREN	  VAN	  NEE	  ZEGGEN	  
•  SUB	  ASSERTIEF	  
•  AGRESSIEF	  
•  ASSERTIEF	  

	  



	  
	  

SUB ASSERTIEF 
•  Grapje 
•  Negeren 
•  Roddelen 
•  Stille hints 

 Niet voor jezelf opkomen 
 Gericht op de relatie:  
 Relatie wordt behouden, maar wordt het doel bereikt? 

	  
	  
	  



	  
	  

AGRESSIEF 
•  Overlopen van de emmer 
•  Schelden / vloeken 
•  Cynisch / sarcastisch 
•  Botte opmerkingen 

 
Opkomen voor jezelf zonder rekening te houden 
met de ander 
 
Gericht op doel. Doel wordt bereikt, maar wordt relatie 
behouden?	  
	  
	  



	  
	  

ASSERTIEF 
 

•  Vanuit een ik-boodschap 
•  Duidelijk en concreet – wat zijn de gevolgen? 
•  Benoem wat je wel kunt doen 

 
Opkomen voor jezelf zonder de ander te kwetsen 
 
Gericht op de relatie en op het doel. Doel wordt bereikt en  
de relatie wordt (op lange termijn) behouden.	  
	  
	  



Opkomen	  voor	  jezelf	  	  
(Doel	  bereiken)	  

RelaIe	  wordt	  
behouden	  

Sub	  Asser)ef	   Nee	   Ja	  

Agressief	   Ja	   Nee	  

Asser)ef	   Ja	   Ja	  



TIPS VOOR NEE ZEGGEN! 
 

•  Nee met een glimlach 
•  Kom zelf met een alternatief 
•  Geef een korte verklaring 
•  Geef feedback op de situatie 
•  Toon begrip 

	  



 
KORTOM…   

 
• Wees eerlijk naar jezelf 
• Stel jezelf een doel 
• Oefen in veilige situaties 
• Werk met een ik-boodschap 
• Denk aan wat het je oplevert 
 



	  

STEL	  JE	  DOEL	  
EN	  LAAT	  JE	  NIET	  
BELEMMEREN	  

	  


