
 

Voorwoord 
 
Onzekerheid en angst liggen, naar mijn mening, dicht bij elkaar. Door je 
onzekerheid durf je bepaalde stappen niet te nemen. Of écht de persoon te zijn 
die je wilt zijn. 
 
Vaak denk je over jezelf: ‘durf ik dat wel?’ ‘kan ik dat wel?’ ‘Wat heb ik nou te 
bieden’ ‘ik ben toch niet goed genoeg’.  
 
Onzekerheid kan voorkomen in elk gebied van je leven; je relaties, werk, sociale 
leven, in je business. Zelfs op social media kun je soms twijfelen of je dat bericht 
wel durft te plaatsen.  
 
Onzekerheid komt voort uit situaties die je mee gemaakt hebt. Mensen die je 
tegen bent gekomen en daar heb je uiteindelijk jouw eigen draai aan gegeven.  
 
En laten we eerlijk zijn, elke situatie is neutraal… maar is jouw kijk op de situatie 
die er een oordeel aan geeft. Vervolgens ga je naar dat oordeel leven. 
 
Je kent het vast wel, die ene persoon die lijkt te barsten van het zelfvertrouwen. 
Schijt heeft aan wat andere van haar denken en doet wat voor haar goed voelt.  
 
Jij denkt hierbij: Wow! dat wil ik ook! En dat kan… Met dit stappenprogramma 
kan je niet alleen de knop omzetten met je onzekerheid, maar ga je ook steeds 
meer stappen nemen naar dat gelukkige gevoel. De schoonheid die jij van 
binnen hebt, naar buiten brengen. Zelfs je omgeving zal dit gaan merken.  
 
Zelfs naar het leven waar je van droomde, kan stapje voor stapje steeds 
makkelijk in jouw realiteit komen. Niets is onbereikbaar of onmogelijk, maar het 
zijn jouw gedachten die limieten maken in je hoofd.  
 
In elk hoofdstuk heb ik een uitleg waar je inzichten uit kan halen en oefeningen 
die je elke dag kan doen. Het is zeer belangrijk dat je deze goed en regelmatig 
uitvoert. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je niet het maximale resultaat 
behaald. Het is jouw keuze.  
 
Ik zou het zonde van je tijd en geld vinden als je niet het maximale eruit zou 
halen. Zorg dus voordat je aan deze training begint, je wel je motivatie hoog hebt 
zitten. Het is begrijpelijk dat het op sommige momenten minder kan zijn, maar 
breng dat de discipline om op voor je doel te gaan.  
 
 
 



 

 
Het zit namelijk zo; als je deze oefeningen vaak genoeg doet, krijg je controle 
over het piekeren, het stemmetje in je hoofd en meer bewustzijn. Met de 
oefeningen ga je nieuwe gedachtenpaadjes maken in je hersenen, waardoor de 
oefeningen na verloop van tijd automatisch gaan. Het gaat een soort tweede 
natuur worden, waardoor je sneller een shift maken van negatief naar positief. 
 
Stel dat je merkt dat je niet lekker in je vel zit, of negatief denkt. Dan kan er 
ineens een oefening in je hoofd naar boven komen die je hier tegen bent 
gekomen. Dat is dan de oefening die jou weer helpt om beter in je vel te komen. 
 
De bedoeling van dit wekelijkse trainingsprogramma is om je onzekerheid te 
leren erkennen, herkennen en om te zetten. 
 
Je zal altijd wel een negatief stemmetje blijven houden, maar de controle 
hierover krijgen en je bewust worden ervan is de sleutel tot succes. Uiteindelijk 
zal het negatieve stemmetje niet meer op de voorgrond staan, maar op de 
achtergrond. Doordat je leert dat je er niet naar hoeft te luisteren. 
 
Wanneer je deze cursus hebt afgerond, zal je zelfvertrouwen gegroeid zijn. Mits 
jij de nodige moeite en energie in het programma stopt natuurlijk. Je zal merken 
dat je (bijna) geen gehoor meer geeft aan het negatieve stemmetje of zelfbeeld.  
 
It works if YOU work it!   
 
Your #1 fan, 
Tessa Brehm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voorbereiding: Hoe vaak komt het voor en wat is je motivatie? 
 
Voordat we aan de oefening gaan beginnen wil ik je graag uitleggen hoe je 
onzekerheid kan herkennen. Iedereen is wel eens onzeker. Onzeker over hoe je 
overkomt op anderen, hoe je prestaties zijn, hoe je er uit ziet, je lichaam en ga zo 
maar door. Hieronder een paar kenmerken waar je onzekerheid aan kan 
herkennen:  
 

- Je vindt dat je niet goed genoeg bent 
- Je durft niet voor je eigen mening te staan en gaat mee met de mening 

van anderen 
- Denkt dat andere je niet aardig, leuk of gezellig genoeg vinden 
- Je bent een perfectionist die denkt: het is goed of helemaal fout. Er is 

geen middenweg. Alles moet goed zijn en de lat wordt enorm hoog 
gelegd 

- Je vergelijkt jezelf en je leven met anderen 
- Je mag geen fouten maken 
- Je zelfbeeld is slecht. Je praat negatief tegen jezelf en over jezelf 
- Je gaat vaak over je eigen grenzen heen, 
- Bent een people pleaser  
- Durft daarbij niet aan te geven wat jij echt wilt. Durft geen nee te zeggen. 
- Je richt je op wat niet gelukt is en wat je niet kan. In plaats van wat je al 

wel kan en bereikt hebt 
- Feedback neem je heel persoonlijk en kun je slecht mee omgaan 
- Je bent snel boos, geïrriteerd of onzeker als mensen, in jouw ogen, iets 

verkeerds tegen je zeggen.  
 
Dit zijn een paar kenmerken waar je het aan kunt herkennen. Je hoeft niet alle 
kenmerken te hebben, 1 is soms al voldoende. Het kunnen er ook meer zijn. Er 
is geen goed of fout. Onzekerheid zit namelijk in heel veel dingen.  
 
Soms kan je onzekerheid zo ver doorslaan dat je je niet meer vrij voelt om te 
doen wat je echt wilt. Zoals nee zeggen en voor jezelf opkomen. Je gaat continue 
over je grenzen heen en dit kan zelfs gevolgen hebben voor je gezondheid. 
Zoals depressies, paniek, angsten, niet lekker in je vel zitten, vaak erg moe zijn 
etc.  
 
Hieronder zijn een paar kleine oefeningen om mee te starten. Zodat je meer 
inzicht krijgt in waar je nu staat en waar je heen wilt. Elke week heb ik 
oefeningen in het programma zitten die je kunt doen.  
 
 
 



 

 
Oefeningen:  
 
Turven 
Nu je weet wat onzekerheid is en hoe je het kan herkennen, gaan we starten met 
wat kleine voorbereidings- oefeningen. Niks is verplicht, maar wil je het 
maximale resultaat eruit halen raad ik je zeker aan om het te doen. Turven is een 
belangrijke oefening om inzicht te krijgen in hoe vaak je onzeker bent. Dit kun je 
doen, zodat je na de cursus nog duidelijker kan zien of er veranderingen hebben 
plaats gevonden. Neem hier een 4/5 dagen voor en ga bij elke keer dat je je 
onzeker voelt, een streepje zetten. Het maakt niet uit waarom je onzekerheid 
wordt, alleen turven ALS je het bent.   
 
Bereidheid 
Wat ik al eerder zei, is het erg belangrijk om je motivatie hoog te houden. Je hebt 
3 voorwaarden nodig om te veranderen. Willen, kunnen en klaar zijn om te 
veranderen. Bij deze oefening is het handig om de volgende vragen te 
beantwoorden:  
 

- Wat hoop je met deze cursus te bereiken? 
- Wat heb je als doel voor ogen?  
- Wat zijn de nadelen van je onzekerheid?  
- Wat zijn de voordelen van veranderen? Denk hierbij aan hoe je leven er 

uit zou zijn, hoe je anders zou reageren, in welke situaties je onzekerheid 
anders of weg is. Dus waar zou je willen staan? 

- Kan je veranderen? Wil je veranderen? Ben je er klaar voor om te 
veranderen?  

 
Daarna wil ik dat je een cijfer gaat geven aan je motivatie. Als deze lager dan een 
7 is, denk dan eens waarom? Wat houdt je tegen?  
 
Mocht je op dagen merken dat je motivatie laag is, geen zin hebt en moe bent… 
Wil ik dat je naar de bovenstaande antwoorden gaat kijken. Waarom doe je dit 
ook alweer? Is je doel niet mooi genoeg om verder te gaan? Waar je hard voor 
wil werken? 
 
Beschrijf je doel dus zo goed en motiverend mogelijk. Motiveer jezelf. Plak 
overal in huis motivatiekaartjes, waardoor je door gaat met de oefeningen. Of 
maak een visioenbord met plaatjes waar jij gelukkig van wordt, met dingen die je 
nu nog niet volledig durft te doen door je onzekerheid en die in het zicht hangen 
of plakken. Niet alleen leuk om creatief mee bezig te zijn, maar ook goed voor je 
motivatie.   
 



 

 
De oefeningen heb ik per week ingedeeld. Het is niet verplicht om ze per week te 
doen. Als jij langer de tijd nodig hebt voor een oefening, vooral doen. Er is geen 
goed of fout.  
 
Pas wanneer jij het gevoel hebt, dat je die week onder de knie hebt, dan ga je 
verder. Al doe je er een jaar over. Dat is helemaal niet erg. Kies voor jouw tempo, 
waar jij een goed gevoel bij hebt.  
 
 
 
 
 

Veel succes en je kan het! 
 
 
 
 

 

 
“De snelste manier om zelfvertrouwen te creëren, 

is om precies datgene te doen waar je bang voor bent.” 
 
 
 


