
 

Meer informatie vind je in de Werkwijzer Assertiviteit, Marion Nieuwenhuizen, isbn 901304350. 
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Checklist Assertiviteit 
 
Hou je vaker rekening met anderen dan met jezelf? 
Vind je ‘nee’ zeggen moeilijk? 
Vind je het moeilijk om voor je mening uit te komen? 
Denk je vaak achteraf ‘Ik had … moeten zeggen’? 
 
Als je deze vragen met ‘meestal’ of ‘ja’ hebt beantwoord, probeer dan eens wat vaker voor jezelf 
op te komen. 
 
Assertiviteit wordt vaak ten onrechte verward met egoï sme en agressie, maar assertiviteit heeft al-
les te maken met respect. Respect voor jezelf én respect voor de belangen van anderen.  
 
Assertiviteit is geen persoonlijkheidskenmerk waarmee je wel of niet geboren wordt. Het is gedrag. 
Het voordeel hiervan is dat gedrag aangeleerd kan worden. 
 
Assertief gedrag levert zelfbewustzijn, zelfrespect, doortastendheid en zelfverzekerdheid op. 
Je kunt: 
• ‘nee’ zeggen; 
• een verzoek doen; 
• kritiek geven en ontvangen; 
• grenzen aangeven; 
• complimenten geven en ontvangen.  
 
Als je besluit assertiever te worden, zul je ook echt iets moeten doen. 
 
Assertieve rechten 
Ieder mens heeft het recht zichzelf te zijn en voor zijn behoeften uit te komen. Zolang zij anderen 
daarmee geen schade berokkenen. 
 
Je hebt het recht: 
• uiting te geven aan je gevoelens en uit te komen voor je mening 
• zelf te oordelen over je gedrag, gedachten en gevoelens 
• je niet verantwoordelijk te voelen voor andermans problemen 
• je niets aan te trekken wat anderen van je denken 
• fouten te maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen 
• te zeggen dat je het niet weet 
• te zeggen dat je het niet wilt 
• met respect behandeld te worden 
• op juiste informatie 
• ‘nee’ te zeggen, zonder je daar schuldig over te voelen 
• uitleg te vragen als je het niet begrijpt 
• te vragen wat je wilt en de ander heeft het recht om te weigeren 
• geen uitleg of excuus voor je gedrag en beslissingen te geven 


