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Checklist Assertief ‘nee’ zeggen 
 
Als je assertief ‘nee’ zegt, betekent dat dat je respect toont voor jezelf en de ander. Je laat merken 
dat je begrip hebt voor de moeilijke situatie van de ander, maar tegelijkertijd trek je een duidelijke 
grens. De ander zal een andere oplossing moeten zoeken en dat misschien niet zo leuk vinden. 
Tegelijkertijd is het voor haar wel zo prettig de je duidelijk bent, nu weet zij in ieder geval waar ze 
aan toe is. Hier volgen 11 stappen naar assertief ‘nee’ zeggen. 
 

1 Let op je gevoel 
Voel je enthousiasme? Dan gaat ‘ja’ in ieder geval niet tegen je gevoel in, maar het kan zijn dat je 
bijvoorbeeld wegens tijdgebrek toch ‘nee’ moet zeggen. 
Je lichaam liegt niet. Als je bijvoorbeeld een druk op je hoofd voelt of een zwaar gevoel in je buik, 
dan zegt je lichaam in ieder geval ‘nee’.  

2 Verzoek wel/niet inwilligen 
Bepaal of je het verzoek: 
- kunt en wilt inwilligen: zeg ‘ja’; 
- misschien kunt of wilt inwilligen, afhankelijk van de omstandigheden: je zegt ‘ja’ of ‘nee’; 
- het verzoek niet kunt of wilt inwilligen: zeg ‘nee’. 

3 Wel/geen antwoord geven 
Je hoeft niet meteen antwoord te geven. Je kunt aangeven dat je tijd nodig hebt om tot een be-
slissing te komen. Zeg dan bijvoorbeeld: 
- ‘Ik kan niet meteen antwoord geven, ik heb eerst meer informatie nodig.’ 
- ‘Hier moet ik even over nadenken. Ik bel je morgen terug.’ 

4 Irrationeel/rationeel 
Als je ‘nee’ wilt zeggen, maar merkt dat je dat moeilijk vindt, traceer dan jouw irrationele gedach-
ten en verander deze in rationele. Bijvoorbeeld: 
- Irrationeel: ‘Als ik ‘nee’ zeg, wordt ze vast boos.’ 
- Rationeel: ‘Als ze boos wordt als ik ‘nee’ zeg, is dat jammer maar niet het einde van de we-

reld.’ 
Of: 
- Irrationeel: ‘Ik moet hem helpen.’ 
- Rationeel: ‘Het is niet mijn taak om de problemen van anderen op te lossen.’ 

5 Zeg kort en duidelijk ‘nee’ 
Begin je zin met ‘nee’ en vermijd de woorden misschien, waarschijnlijk en ik weet niet. Zeg bij-
voorbeeld: ‘Nee, ik kan niet komen’ in plaats van: ‘Ik zal proberen er te zijn, maar waarschijnlijk 
haal ik het niet.’ 

6 Verklaar je weigering 
Geef, zo nodig, een korte verklaring voor je weigering. 
Je hebt het recht om ‘nee’ te zeggen, zonder daarbij uitleg te geven. Toch is het vaak prettiger 
voor de relatie die je met de ander hebt om een korte toelichting te geven. Bijvoorbeeld: 
‘Nee, ik heb net aan Joris beloofd dat ik vanavond de stukken met hem doorneem. Ik kan geen 
twee dingen tegelijk. Sorry.’ 
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7 Ga niet in de verdediging 
Ga je niet verdedigen en zeg: ‘Nee, ik heb vandaag geen tijd.’ 
In plaats van: ‘Sorry, ik hoop dat je niet boos wordt, maar ik heb al zoveel te doen vandaag. Ik 
kan er eigenlijk niets bij hebben. Ik loop al achter met mijn werk en als ik dit er ook nog bij moet 
doen, krijg ik het helemaal niet af.’ 

8 Begrip tonen 
Toon begrip voor de ander, maar voel je niet schuldig. 
Laat merken dat je beseft dat je weigering voor de ander niet leuk is. Hiermee geef je aan dat je 
niet alleen maar aan jezelf denkt. Als je je schuldig voelt, laat dit gevoel dan toe, sta er even bij 
stil en realiseer je dat je niet verantwoordelijk bent voor de problemen van de ander. Voorkom dat 
de ander misbruik maakt van jouw schuldgevoel. Houd voet bij stuk. Bijvoorbeeld: 
‘Ik vind het vervelend voor je dat je nu niet op vakantie kunt gaan, maar ik kan je geen vrij ge-
ven.’ 

9 Gevoelens tonen 
Je mag je gevoelens tonen, maar blijf bij je ‘nee’. 
Laten merken dat je moeite hebt om het verzoek te weigeren, hoeft geen afbreuk te doen aan je 
absolute ‘nee’. Bijvoorbeeld: 
‘Ik vind het pijnlijk om je dit te zeggen, gezien de moeite die je hebt gedaan, maar ik ga niet met 
je in zee.’ 

10 Oplossing zoeken 
Zoek eventueel naar een oplossing 
Je hoeft het probleem van de ander niet op te lossen, je kunt als je dat wilt wel meedenken over 
een oplossing. Bijvoorbeeld: 
- ‘Nee, ik zie het niet zitten om in die commissie plaats te nemen. Heb je al aan Diederik  

gedacht?’ 
- ‘Nee, je kunt deze computer niet gebruiken, ik heb hem zelf nodig. Is de computer in de 

stagekamer niet vrij?’ 
- ‘Nee, deze week zit ik helemaal vol. Volgende week heb ik wel tijd.’ 
 

11 Houd voet bij stuk  
Laat je niet van je stuk brengen, houd vol! 
Als de ander blijft proberen je op andere gedachten te brengen, kun je de techniek van de kapotte 
grammofoonplaat of cd gebruiken. Je blijft dezelfde zin steeds herhalen. Bijvoorbeeld: 
- ‘Nee, ik kan niet.’ 
- ‘Nee, ik kan echt niet.’ 
- ‘Ik vind het vervelend voor je, maar ik kan niet.’ 
 
Je kunt de ander ook aanspreken op zijn gedram en zeggen dat je dat vervelend vindt. Bijvoor-
beeld: 
‘Ik vind het vervelend dat je zo blijft aandringen. Waarom doe je dat? Ik heb toch duidelijk gezegd 
dat ik niet kan.’ 


