
Zeg het! Word beter in 
lastige gesprekken



Wie ben ik? 
Lotte Freyee
Trainer/adviseur
CNV Academie 



Workshop Zeg het! 
Wat gaan we vandaag doen:
§ Kennismaking
§ Assertiviteit
§ Feedback
§ Warm Nee zeggen
§ Roos van Leary
§ Interactieve afronding



Kennismaking

Wat vind je lastig? 
Wat vind je interessant?
Wat lukt je al goed? 

Wie ben jij?



Assertiviteit

Waar denk je aan bij het woord: assertiviteit?



Assertiviteit
“Assertiveness is your ability to act in harmony with

your self-esteem without hurting others”
Opkomen voor jouw eigen mening, rechten of standpunten waarbij je de 
andere in zijn/haar waarde laat

Assertiviteit is een vaardigheid, geen persoonskenmerk
Leidt tot meer zelfvertrouwen en een gezonde relatie met jezelf en 
anderen



Assertiviteit = zelfopenbaring
Je laat iets zien van jezelf
Kan kwetsbaar, spannend zijn

Niet-assertief gedrag is vaak omslachtig, indirect en veel 
onthullend



Waar sta jij als het gaat om 
assertiviteit?
Schaal van 1-10

0-4
5-7
8-10



Uitwisseling in tweetallen
Hoe assertief ben jij?
In welke situaties zou je graag assertiever willen zijn?
Welke factoren maken het lastig om assertief te zijn?
Welke factoren maken het makkelijker om assertief te zijn?



Technieken en informatie die kunnen 
helpen
Feedback
Behoeftes kenbaar maken
Moralistisch oordelen
Geweldloze communicatie
Warm Nee zeggen
Roos van Leary



Feedbackregels
1. Gebeurtenis beschrijven
2. Effect op jezelf
3. Wat je graag wil/ je wens



Valkuil: moralistische oordelen

Filmpje Don’t judge too quickly



Uitwisselen + oefenen
Wat merk jij in jouw werk als het gaat om feedback geven 
en ontvangen?

Lukt het om objectief de situatie te omschrijven en een 
oordeel achterwege te laten? 



Warm Nee zeggen
‘Is nee zeggen egoïstisch?’ vroeg ze. 
‘Nee, dan zeg je ja tegen jezelf’, zei hij. 
‘Luisteren naar jezelf is toch eigenwijs?’ zei ze. 
‘Nee, dan versta je wat je hart zegt’, zei hij. 
‘Waarom zou ik naar mijn hart luisteren in plaats van naar 
de ander?’ vroeg ze. 
‘Dat heet ZELFLIEFDE. Alleen wanneer er in jouw hart 
liefde zit, kun dit ook aan een ander geven.’



Warm Nee zeggen
Nee voelt als afwijzing = stress

Warm nee

Belangrijk om aan te geven waar jouw ‘Ja’ zit



Oefenen plenair en met elkaar
Ga je met me mee op vakantie?

Kun jij volgende week vrijdag mijn dienst overnemen?

Wil jij de rol van projectleider overnemen in dit project? 

Welke vragen spelen binnen jouw werk? Oefen met je 
buurman/buurvrouw



Roos van Leary

Interactiemodel

Gedrag roept gedrag 
op

Hoe beïnvloed je 
gedrag?



Roos van Leary



Uitwisselen
Waar zit jij in de roos?
Wat doe jij in je gedrag waardoor je dat denkt?
Waar zitten jouw directe collega’s/leidinggevende? 



Training Zeg het! CNV Academie
Assertiviteit
Feedback geven
Behoeftes kenbaar maken
Geweldloze communicatie
Warm Nee zeggen
Roos van Leary
Oefenen met een persoonlijke casus 



Praktisch
9.30-16.00 uur
27 september, 25 oktober
Incl. lunch
Aanmelden via www.werkenaanjouwtoekomst.nl
"Het was een mooie training en je energie voelde goed. Ik ben fan van geweldloze 
communicatie. Dank!“

"Ik realiseer me na het volgen van de training dat ik invloed kan uitoefenen op mijn 
gedrag. Tot nu toe leefde ik in de veronderstelling dat je gewoon bent zoals je bent en 
dat alleen anderen (succesvolle mensen) dat kunnen. De training heeft mijn ogen 
geopend! Ben er zo blij mee!"

http://www.werkenaanjouwtoekomst.nl/


Afronding
Waar zou jij je graag in willen ontwikkelen?
Wat neem je mee uit deze workshop? 



Bedankt!

Een geweldige zomer gewenst en graag ontmoet ik jullie 
in de training Zeg het! Word beter in lastige gesprekken.


