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Emotionele intelligentie 

 

Zelfbeeld 

Betreft het vermogen jezelf fundamenteel te respecteren en accepteren. Zelfrespect 

betekent dat je jezelf in essentie aardig vindt. Zelfacceptatie is de bekwaamheid om je 

positieve en negatieve kanten te accepteren, net als je mogelijkheden en beperkingen. 

 

Emotioneel bewustzijn 

Emotioneel bewustzijn heeft betrekking op het vermogen je gevoelens te herkennen en te 

kunnen definiëren. Je weet wat je voelt en waarom. Je weet wat je gevoelens veroorzaakt 

heeft. Als je emotioneel bewust bent, ben je beter in staat om te bereiken wat je wilt. 

 

Assertiviteit 

Assertiviteit heeft betrekking op de bekwaamheid om gevoelens, opvattingen en gedachten 

te uiten en je eigen rechten op een constructieve manier te verdedigen. Assertieve mensen 

zijn in staat hun gevoelens te tonen zonder agressief of beledigend te zijn. Assertiviteit 

bestaat uit drie componenten: 

• Het vermogen gevoelens te uiten zoals woede en warmte. 

• Het vermogen om opvattingen en gedachten openlijk uit te drukken, zoals je mening 

geven, het oneens zijn, een standpunt innemen. 

• Het vermogen om voor je eigen rechten op te komen. 

 

Onafhankelijkheid 

Onafhankelijkheid is de bekwaamheid om jezelf richting te geven, jezelf te controleren in 

denken en handelen en vrij te zijn van emotionele afhankelijkheid. 

 

Zelfactualisatie 

Zelfactualisatie betekent dat je uit jezelf kunt halen wat er in zit. Het blijkt uit betrokkenheid 

bij bezigheden die tot een rijk en gevuld leven bijdragen. Zelfactualisatie is een doorlopend, 

dynamisch proces, waarin gestreefd wordt naar maximale ontwikkeling van je eigen 

vaardigheden, capaciteiten en talenten. Iemand ervaart zichzelf als een project dat 

gedurende de levensloop gestalte gaat krijgen. 
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Empathie 

Iemand die een hoge mate van empathie bezit, is zich bewust van de gevoelens van 

anderen, kan zich inleven in een ander, en de ander begrijpen en accepteren. Een empatisch 

mens heeft het vermogen zich af te stemmen op wat mensen voelen en begrijpt waar deze 

gevoelens vandaan komen. 

 

Sociale verantwoordelijkheid 

Sociale verantwoordelijkheid is het vermogen jezelf te tonen als een coöperatief en 

constructief lid van een sociale groep waaraan je ook jouw bijdrage levert. 

 

Interpersoonlijke relaties 

Interpersoonlijke relaties gaat over het vermogen om bevredigende relaties tot stand te 

brengen en te onderhouden. Deze relaties kenmerken zich door het geven en ontvangen van 

genegenheid, warmte en affectie. Dit betekent ook het vermogen vriendschappelijke relaties 

met anderen aan te gaan, je hierin gemakkelijk en comfortabel voelen en positieve 

verwachtingen te koesteren van je relaties. 

 

Toetsing van de eigen realiteit 

Realiteitstoetsing is het vermogen om onderscheid te maken tussen de eigen waarneming en 

de waarneming van de ander, en het nagaan van de eigen interpretatie aan de realiteit.  

 

Flexibiliteit 

Flexibiliteit verwijst naar de algemene bekwaamheid van de persoon om zich aan te passen 

aan onbekende, onverwachte en dynamische omstandigheden. Flexibele mensen zijn 

behendig, bereid tot samenwerken en in staat te reageren op veranderingen zonder star te 

zijn. Ze staan in het algemeen open voor nieuwe ideeën, ideologieën, gebruiken en 

gewoonten. 

 

Probleemoplossend vermogen 

Het probleemoplossend vermogen bestaat uit vier stappen: 

• het probleem onderkennen  

• het probleem in kaart brengen  

• een effectieve oplossing bedenken  

• de oplossing in praktijk brengen  
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Stresstolerantie 

Stresstolerantie betreft het vermogen om bestand te zijn tegen stressvolle situaties en 

gebeurtenissen. Mensen met voldoende stresstolerantie bieden crises en problemen het 

hoofd in plaats van zich over te geven aan gevoelens van hulpeloosheid, hopeloosheid en 

negativiteit. 

 

Impulscontrole 

Impulscontrole gaat over weerstand bieden aan of uitstel te verdragen van opwellingen of 

driften. 

 

Optimisme 

Optimisme als aspect van emotionele intelligentie, verwijst naar het vermogen om de 

positieve kanten van het leven te zien en een positieve houding te blijven innemen. 

 

Geluk 

Geluk gaat over de bekwaamheid voldoening te voelen over je eigen leven en je werk, jezelf 

en anderen te vermaken en plezier te hebben bij de dingen die je doet. Geluk, opgewektheid 

en enthousiasme hangen nauw samen. 


