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  Het ontwikkelen van meer veerkracht   

 

Er zijn verschillende manieren om veerkracht te omschrijven, maar dit zijn de meest 

gebruikelijke:   

• Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en 

daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over 

‘terugveren’ naar de oorspronkelijke positie, maar ook om 

doorgroeivermogen. 

• Het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met 

een probleem om te gaan en de draad weer op te pakken  

 

In 5 stappen naar meer veerkracht  

 

Om succesvol tegenslagen te overwinnen, moet je volgens psycholoog Al Siebert 5 

stappen doorlopen. Zo ontwikkel je meer veerkracht.  

 

• Stap 1: Zorg voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid  

 

Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Doe dingen waarvan jij je ontspannen 

voelt en die bij je passen. Je kunt jezelf hierbij 2 vragen stellen: ‘Hoe voel ik me over 

wat er gebeurt?’ en ‘Wat onderneem ik om voor mezelf te zorgen?’ 

 

• Stap 2: Ontwikkel goede probleemoplossingsvaardigheden  

 

Je kunt je probleem het beste op 3 manieren benaderen: Analytisch, creatief en 

praktisch. Je kunt jezelf daar een aantal vragen bij stellen, waardoor je goede 

probleemoplossingsvaardigheden kunt ontwikkelen.  

 

Analytisch:  

• Wat zijn de feiten?  

• Hoe erg is het?  

• Ben ik wel degene die het moet oplossen?  

 

Creatief:  

• Wat zou een belachelijke oplossing zijn?  

• Wat zou er gebeuren als ik volledig het tegenovergestelde zou doen?  

• Wat is er grappig aan deze situatie?  
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Praktisch:  

• Hoe kan ik mijn emoties even opzijzetten?  

• Hoe kan ik de realiteit onder ogen zien en accepteren?  

• Stap 3: Ontwikkel meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld 

 

Veerkrachtige mensen weten dat ze in moeilijke momenten op zichzelf kunnen 

vertrouwen. Het is dus goed om je zelfbeeld te versterken. Dit kun je bijvoorbeeld 

doen door al je kwaliteiten op een rijtje te zetten en jezelf complimenten te geven voor 

je talenten. Je zelfvertrouwen vergroot je hier ook mee.  

 

Verder kun je ook dagelijks doelen stellen op allerlei gebieden die je uitdagen om uit je 

comfortzone te stappen en in je leerzone te groeien en nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen. Let op dat je het jezelf niet té moeilijk en ook niet té makkelijk maakt. 

Zoek de grens op tussen de comfortzone en leerzone en ga daar steeds net een stukje 

overheen.  

 

• Stap 4: Ontwikkel je nieuwsgierigheid en optimisme  

 

Je kunt leren om goed met veranderingen om te gaan, door jezelf nieuwsgierig op te 

stellen en optimistisch te zijn. Stel veel vragen. Geniet van het proces waar je 

doorheen gaat, al lukt niet alles in een keer. Maak het niet zwaarder dan het is. En 

probeer oplossingen te verzinnen die niet alleen goed voor jezelf zijn, maar ook voor de 

mensen om je heen.  

 

• Stap 5: Ontdek je talent om het positieve te ontdekken in tegenslag 

 

Volgens Al Siebert is dit het hoogste niveau wat je van veerkracht kunt behalen. In 

deze fase is het goed om jezelf de volgende vragen te stellen:  

• Waarom kan ik dankbaar zijn voor wat er gebeurde?  

• Wat heb ik tijdens dit proces geleerd?  

• Hoe heb ik mijn zelfvertrouwen verder ontwikkeld?  

• Welke nieuwe vaardigheden heb ik ontwikkeld?  

• Heb ik meer empathie ontwikkeld voor mezelf en anderen?  
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Citaat van Boeddha 

 

“In ons leven is verandering onvermijdelijk, 

Is verlies onvermijdelijk. 

In het aanpassingsvermogen en het 

gemak waarmee we verandering ondergaan, 

liggen ons geluk en onze vrijheid” 

 

Vakspecialist Playfulness  

 

Ik vind het belangrijk dat ik me ook op persoonlijk vlak blijf ontwikkelen. Daarom ben ik 

op september 2021 gestart met de 2-jarige opleiding tot Vakspecialist Playfulness. Dit 

zorgt ervoor dat ik mijn veerkracht verder ontwikkel, maar nog veel meer: Playfulness 

stimuleert creativiteit, prikkelt de verwondering, versterkt de intuïtie, stimuleert 

reflectie, vergemakkelijkt relaties, leert je dealen met je onzekerheid en biedt ruimte 

voor authenticiteit.  

 

Ik heb ook de opleiding ‘Psychologie van hoogsensitiviteit’ gevolgd. Deze 2 

opleidingen samen zorgen er weer voor dat ik mezelf beter ken, meer zelfvertrouwen 

en veerkracht heb voor in moeilijke momenten en daarnaast weet ik zeker dat ik 

hierdoor een nog betere coach zal zijn die anderen makkelijker kan laten voelen in 

plaats van alleen maar alles te beredeneren met het brein. Ja, ook ik ben hier 

regelmatig schuldig aan.  

 

Ik wil ook meer veerkracht ontwikkelen! 

 

https://www.lessons4you.nl/diensten/coaching/

