
In contact met wat je nodig hebt 
We vinden het heel vanzelfsprekend dat een baby aangeeft wat hij nodig heeft; dat 
hij huilt als hij honger heeft of als hij aandacht wil of gewoon een schone luier. En 
dat hij ook gewoon krijgt wat hij vraagt.  
Als het kind ouder wordt, leert het sociaal gedrag aan, zodat het tussen en met 
andere mensen leert leven. Als dit te ver doorschiet, dan leren mensen zich wel 
heel goed aan te passen aan wat er van hen wordt verwacht, maar raken ze kwijt 
wat ze zelf zouden willen. Het gevolg: ze durven geen eigen standpunt meer in te 
nemen, niet hun eigen grenzen aan te geven, of ze durven geen kritiek te geven uit 
angst de ander te kwetsen. Maar ook zijn ze zowel emotioneel als fysiek het 
contact kwijt met hun eigen behoeften en sluiten ze zich af van de ander omdat 
“die ander toch niet naar hen luistert”. Niet zelden ontwikkelen zich dan klachten 
als hoofdpijn, nekpijn, buikpijn, slecht slapen, hyperventilatie of zelfs angst- en 
paniekaanvallen.  

Assertiviteit 
Dit is het moment om aan een assertiviteitstraining deel te gaan nemen. 
Assertiviteit noemen we de overtuiging dat je het recht hebt voor je eigen 
belangen, meningen en gevoelens op te komen en dat je je dat recht door anderen 
niet moet laten ontnemen. Maar wel met respect voor de ander en jezelf! 
We leren je weer te luisteren naar je eigen behoeften, uiting te geven aan je eigen 
wensen, grenzen te ervaren en aan te geven, kritiek te geven en kritiek te 
ontvangen, conflicten te hanteren en nog veel meer. We doen dit door tijdens de 
bijeenkomsten veel te oefenen met praktijksituaties, ondersteund door heldere 
theorie en huiswerkopdrachten die je in praktijk gaat brengen. Dit alles binnen de 
veiligheid van je groep en onder deskundige begeleiding.  

Praktisch 
De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, gevolgd 
door een terugkombijeenkomst na circa zes weken. Maximale grootte van de groep 
is zes deelnemers. Er zijn verschillende startdata door het jaar heen. De kosten 
zijn € 350,00, inclusief cursusmateriaal.  
Praktijk Querido vind je aan de Larenseweg 14 in Hilversum. Voor vragen kun je 
bellen naar het secretariaat 035-6422284 of mailen naar info@praktijkquerido.nl.

 


