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Dit is een gratis e-book. Dat betekent dat het gedeeld mag worden. Via Twitter, Facebook of LinkedIn. Je kunt het 

ook cadeau doen aan iemand anders. Laat het wel zoals het nu is en vermeld altijd de bron.
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Daarnaast ontvang je via de nieuwsbrief maandelijks nog meer informatie over Zelf-Leiderschap voor vrouwen en 

onderwerpen die daarmee samenhangen.
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Our Deepest fear is
NOt tHat we are 
iNaDequate. Our
Deepest fear is tHat
we are pOwerful
BeyOND measure. it
is Our DarkNess tHat
mOst frigHteNs us.
we ask Ourselves, 
“wHO am i tO Be
BrilliaNt, gOrgeOus
taleNteD, faBulOus?”
actually, wHO are 
yOu NOt tO Be?

-Marianne Williamson



Leiding geven aan jezelf, Zelf-Leiderschap, groeien 

en jezelf ontwikkelen, het beste uit jezelf halen, daar 

gaat het wat mij betreft om in het leven.  

Als vrouwenpsycholoog zet ik mij vol passie in voor de 

ontwikkeling van vrouwen. Ik doe dat vanuit de over-

tuiging dat wij als vrouwen een duidelijke plek op deze 

aarde hebben, die wij meer mogen en kunnen innemen 

dan wij nu doen. We hebben al heel wat bevochten en 

gerealiseerd. Het kiesrecht voor vrouwen lijkt zo van-

zelfsprekend, maar is pas in 1922 

gerealiseerd. Mijn moeder moest in 

1958 stoppen met werken toen ze 

ging trouwen. Dat kunnen we ons nu 

niet meer voorstellen. 

Wat betreft emancipatie en moge-

lijkheden voor vrouwen stonden wij 

anno 2013 op de 13e plaats op de  

Global Gender Gap Index. Vrouwen 

doen het beter op school, maar dit 

vertaalt zich niet door naar een be-

tere positie op de arbeidsmarkt. In 

gelijkwaardige functies verdienen 

vrouwen nog steeds veel minder dan 

hun mannelijke collega’s (-13%). In 

Nederland is sprake van een groot 

onbenut potentieel. En vrouwen… 

wat doen wij daar zelf aan?

Sta op

Laat jezelf zien

Toon lef*

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer 

wij de beste versies van onszelf zijn, 

wij nog meer kunnen bijdragen aan 

een betere wereld. En let op! Deze 

wereld heeft nog een flinke dosis van onze vrouwelijke 

energie nodig om zich te ontwikkelen.

Wie je bent, laat je zien. 

Weet jij wie je bent? Ben jij de beste versie van jezelf? 

Nog niet? Geen excuses meer, neem je verantwoorde-

lijkheid. Ga werken aan je persoonlijke ontwikkeling 

en groei. Haal het beste uit jezelf en het leven. Weg 

met die onzekerheden en negatieve overtuigingen. 

Ontdek en koester je talent, je passie, je waarden en 

normen. 

Gaat dat vanzelf? Is dat makkelijk? 

Uit eigen ervaring kan ik hier volmon-

dig NEE op zeggen. Het vraagt aan-

dacht, moed, geduld en bemoediging 

van andere mensen. Eén troost: het 

is te leren!

Wat je ervoor terugkrijgt is prachtig. 

Door Zelf-Leiderschap vergroot je je 

geluk, creativiteit, effectiviteit, vita-

liteit, krijg je meer zelfvertrouwen en 

verbeter je je relatie(s). 

Met dit e-book geef ik je inspiratie en 

handvatten om te zijn wie je het lief-

ste bent. Ga aan de slag. En geniet.  

Veel plezier ermee.

INLEIDING

* oorspronkelijk: show up, been seen, live brave; Brené Brown

Maak je 
geen zorgen 
om het feit 
dat jouw pad 
anders is 

dan dat van 
anderen. Het 
vraagt moed 
om jezelf te 
durven zijn en 
je leven niet 
in te richten 
als reactie 
op de sym-
pathieën en 
antipathieën 
van anderen.

Paul Ferrini
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INHOUDsOpGAVE

“Je moet 
uniek zijn, en 
bijzonder, en 
stralen op je 
eigen manier.”

Lady Gaga, 
zangeres
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BENODIGD MAtErIAAL

Natuurlijk kun je dit e-book gewoon doorlezen en 

naast je neerleggen. Het is echter zo gemaakt dat je 

er ook echt wat mee kunt doen. Ik daag je uit. Het is 

aan jou.

Wat heb je nodig als je ermee aan de slag wilt?

• Een blanco notitie boek (A5), met stevig papier

• pennen, stiften, stickers, 

• Verf, kwasten en penselen

•  Verder alles wat je maar geweldig vindt om creatief 

mee te zijn.

Geef je rechterhersenhelft, je creatieve kant, je associ-

atieve kant, je beeldende en nieuwsgierige kant, eens 

flink de ruimte en aandacht. Het linkerdeel van onze 

hersenen, waar we analyseren, plannen en logisch 

denken komt al voldoende aan bod.

“je moet doen 
waar je van 
droomt, zelfs 
al jaagt het 
je angst aan”

Arianne Huffington, 
oprichter van ‘the 
huffington post’
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Je kent de volgende uitspraak vast wel: ‘zonder doel 

geen richting’. En zoals Ben tiggelaar altijd zegt: ‘Dro-

men, Durven, Doen’. Een doel heeft een droom nodig. 

Een richting heeft een doel nodig. En actie kan alleen 

als we weten in welke richting we willen gaan (droom 

-> doel -> richting -> actie).

Het begint dus met je droom. Meestal bevat je droom 

ook je zingeving, je waarom je hier op aarde bent, 

waarom je dat wilt doen wat je wilt doen, je Big Why.

Het onder woorden brengen van je grote droom is niet 

makkelijk en vergt wat onderzoek en tijd. Dat hoeft 

niet te betekenen dat je dan nu maar stopt. Je kunt 

ook beginnen met iets minder grote dromen. Afhanke-

lijk van je leeftijd en levenssituatie verandert je droom 

ook.

Over dromen 

Ook ik heb een dro
om en ik vind ‘m 

best spannend. Onla
ngs las ik: ‘if 

your dreams don’t 
scare you, they 

are not big enough
. Nou, spannend is 

ie, bang ben ik er 
niet voor. 

Mijn droom is dat 
ik in de komende 

5 jaren veel vrouw
en in hun Zelf-

Leiderschap kan st
imuleren via mijn 

nieuwsbrief, website
, workshops en 1:1 

begeleiding. En (het
 spannendste deel) 

dat ik met mijn ve
rhaal over Zelf-

Leiderschap voor v
rouwen op het 

podium sta. Om nog
 concreter te zijn

.

Ik droom ervan da
t ik in 2015 op 

het podium sta bij 
TEDxAmsterdam-

Women om te praten
 over Zelf-Lei-

derschap voor vro
uwen. 

Oefening pak je notitieboek en noteer eens alles wat in je opkomt als je nadenkt over ‘later als ik  groot ben dan….’

probeer vervolgens uit al je aante-keningen en woorden eens de rode draad te vinden. Krijgt je droom vorm? Hoe ziet het eruit? Welke droom wil jij leven?

Een andere (iets minder vrolijke) vari-ant is dat je je eigen grafrede schrijft. Dit klink heftig, maar werkt vaak wel.

stAp 1   |   LEEf JE DrOOM
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Velen van ons zijn opgevoed met de uitroepen van ‘pas 

op’, ‘kijk uit’, ‘doe voorzichtig’. We werden vooral aan-

gestuurd op wat we niet konden in plaats van wat we 

al wel konden. Ik ook. En nee, ik neem het mijn ou-

ders niet kwalijk. Zo was het toen en zo is het jammer 

genoeg nu ook nog vaak. Wat we goed doen is van-

zelfsprekend en wat we fout doen moet gecorrigeerd 

worden.

In mijn vakgebied psychologie kwam hetzelfde ver-

schijnsel voor. Er werd tot voor kort vooral gekeken 

naar ziektes en onvolkomenheden. talenten en mo-

gelijkheden kregen weinig aandacht. Met de komst 

van de positieve psychologie, door onderzoekers als 

Martin seligman en sonja Lyubomirsky ontstond er 

een trendbreuk. Zij deden en doen nog steeds veel on-

derzoek naar geluk. 

Een mooi voorbeeld van positief denken is het vol-

gende. Een paar jaar geleden was ik bij een lezing van 

Marc Lammers, toenmalig bondscoach dames hockey-

team. Ik hoorde hem uitleggen dat hij zijn speelsters 

vooral trainde op wat ze al goed konden en verbeterde 

dat, in plaats van zijn en hun aandacht te richten op 

wat niet zo goed ging. Zijn resultaten waren verbluf-

fend dat hebben we allemaal gezien: 2006 1e op het 

WK en in 2008 kampioen Olympische spelen in Beij-

ing. 

Video tip: Marc Lammers over sylvia Karres

Over voornemens
Als ik mijzelf iets 

voorneem aan het begin 
van de dag werkt dat 

sterk motiverend voor mij. 
Het geeft duidelijkheid, 
betekenis en richting aan 

de dag. 

Een voornemen is altijd 
positief geformuleerd en 

ook wel uitdagend.
Een voorbeeld: “Vandaag 
werk ik verder aan mijn 
e-book, ook al vind ik 

het lastig en is het veel 
werk en voel ik tijdsdruk. 
Ik doe het omdat ik 
het heerlijk vind om met 
creativiteit en humor te 
vertellen over de dingen 
die ik belangrijk vind”.

Oefening 

pak iedere dag voor je gaat slapen je 

notitieboek. schrijf 3 mooie positieve 

ervaringen van die dag op en slaap 

in met dit in je hoofd. Wat zal dat 

heerlijk zijn. Welterusten!

pak iedere dag aan het begin van 

de dag je notitieboek. schrijf een 

positief voornemen op. Check tussen 

de middag dit voornemen nog even. 

Lig je op koers?

Gebruik je creativiteit om je notities 

en aantekeningen op te leuken.

stAp 2   |   DENK pOsItIEf
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Ontdekken wie je in essentie bent is een ontdekkings-

reis. Een reis naar je innerlijke zelf. Zoals er vele we-

gen naar rome leiden, zo leiden er ook vele wegen 

naar jouw kern. 

 

Brené Brown geeft in haar boek “De moed van imper-

fectie” een mooie definitie van authenticiteit:

“Authenticiteit is: dag in, dag uit loslaten wie je denkt 

te moeten zijn, en accepteren wie je werkelijk bent.”

Verder zegt zij: 

“ Wat je nodig hebt om te kunnen kiezen voor authen-

ticiteit is:

•   de moed om imperfect te zijn, grenzen te stellen en 

jezelf toe te staan om kwetsbaar te zijn

•   de compassie die voortkomt uit de wetenschap dat 

we allemaal onze sterke en zwakke kanten hebben, 

en

•   de verbondenheid die alleen mogelijk is wanneer je 

erin gelooft dat je goed genoeg bent.”

Doordat je leiding neemt over jezelf (Zelf-Leiderschap) 

bepaal jij de weg die je hebt te gaan naar authenticiteit.  

Mijn eigen essentie-foto
Al enige jaren liep ik met de wens rond om een verre buitenlandse reis te maken en daar 

een deel van mijn tijd te besteden aan vrijwilligerswerk. In 2012 was het zover. Ik heb mijn 
rugzak gepakt en ben in mijn uppie voor 2 maanden naar Sri Lanka gegaan. Het tijdstip van 
vertrek kwam voor mij heel goed uit. Ik was net gescheiden, was mijn leven weer vorm aan 

het geven en wist even niet hoe ik verder wilde met mijn bedrijf.

Na wat eerste heftige en confronterende weken in 
zo’n vreemde omgeving kwam ik weer uit bij  mijzelf. Ik 

realiseerde mij weer wie ik was en dat er heel veel mensen 
van mij hielden. Klinkt gek, maar dat gevoel was ik volledig 

kwijtgeraakt. 

Als ik naar mijn foto kijk zie ik mijn positieve energie en 
enthousiasme weer terug. De Birgitta, die graag nieuwe 

dingen leert en ontdekt. Ik ben weer gelukkig, heb plezier 
en ervaar mijn kracht als vrouw. 

Oefening In de loop van ons leven ontwikkelen we onszelf, en 
raken we het een en ander van onszelf kwijt. Weet je 
nog wie je was als meisje van 8? Wat vind je leuk aan 
haar? Heb je dat nog steeds bij je? Is dat zichtbaar? 

Zoek een foto van jezelf op, waarop jij jouw essen-
tie ziet. Zo’n foto waarvan je denkt “hé, ja, dat ben 
ik!” Dat kan er één zijn van toen je jong was, of mis-
schien wel ééntje van nu. pak je notitieboek erbij. 
Neem twee blanco pagina’s voor je en plak de es-
sentie-foto op één van de pagina’s. Laat je creatieve 
zelf op deze fotopagina weer even lekker haar gang 
gaan. stel je zelf eens de volgende vragen en schrijf 
op de naastgelegen pagina je antwoorden.• Wat zie je als je naar deze foto kijkt?

• Wat vind je zo leuk aan degene die je ziet?
• Waarin schittert ze?• Wat kun je doen om voor haar te zorgen?

• Wat ben je van haar kwijtgeraakt?

stAp 3   |   WEEs JEZELf
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Mens sana in corpore sana, een gezonde geest in 

een gezond lichaam. Vitaliteit is de mate waarin je je 

krachtig en energiek voelt. Oftewel, de mate waarin 

het lekker gaat met je. Zowel fysiek, als psychisch. 

In het proces van stappen op weg naar je beste zelf 

kun je en mag je de vitaliteit van je eigen lijf en geest 

niet vergeten. Hoe vitaler, hoe creatiever, gelukkiger, 

scherper en gezonder je bent. In de drukte en de waan 

van de dag schiet aandacht voor vitaliteit er vaak bij in. 

Je slaat de sportschool een weekje over, je eet minder 

gezond, je werkt te lang door, je slaapt onrustig en te 

kort, de stress schiet in je lijf, je dendert maar door. 

Voel je je adrenaline al omhoogschieten?!

Adem in, Adem uit!

Wat ga je anders doen?

Hier wat tips om mee te beginnen 

(en natuurlijk ken je ze al, maar ga er maar weer eens 

mee aan de slag! )

•   Beweging sporten, fietsen naar je werk, de trap 

 nemen (misschien wel een keer ex- 

 tra), lopen met de hond etc.

•   Voeding vers, veel groente, weinig vlees of  

 vis, géén geraffineerde suikers

•   LOL Liefde-Ontdekken-Lachen

•   Ontspanning ‘me-time’, yoga, meditatie, lezen, 

 breien, haken (ja, het is hot!)

•   Slaap neem de tijd om te gaan slapen, tut- 

 tel wat voor je naar bed gaat,  maak  

 je hoofd leeg bijvoorbeeld door dat  

 wat je nog bezighoudt op te schrijven  

 in je notitieboek

Groene smoothiesIn 2013 zat ik qua energie niet 
lekker in mijn vel. Ik ontdekte dat 
mijn eetpatroon (vooral veel suiker) 
daar zeer waarschijnlijk aan ten grondslag lag. Ik ben mij uitgebreid gaan verdiepen 

in gezonde voeding en heb een plan 
gemaakt. Belangrijkste onderdelen daaruit zijn: geen geraffineerde 

suikers meer, minder koolhydraten en meer verse groente en fruit. Ik begin nu iedere dag met een groene smoothie. Inderdaad, het ziet er niet uit, maar het is supergezond en ik voel me er prima bij.

Oefening 

pak je notitieboek en bedenk hoe 

jij de komende tijd goed voor je lijf 

gaat zorgen. Hoe ziet jouw ‘me-time’ 

eruit? slaap je goed en genoeg?  

Lach je voldoende? Maak concrete 

afspraken met jezelf. Maak bijvoor-

beeld een weekplan alleen voor dit 

onderwerp. 

soms helpt het als je je voornemens 

deelt met anderen, zodat ze jou erbij 

kunnen helpen of dat je dingen on-

derneemt samen met iemand anders. 

stAp 4   |   ZOrG GOED VOOr JE LIJf
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‘spelen is niet gebonden aan man of vrouw zijn, het 

is serieus en gevaarlijk leuk. spelen is een zandbak 

voor nieuwe ideeën’ (New York times Magazine, 2008).

Hiermee begint stuart Brown, pionier op het gebied 

van spelen zijn tED talk. Volgens hem is spelen meer 

dan plezier, het is essentieel. Het zorgt voor meer ge-

luk en het maakt ons slimmer. Brené Brown zegt in 

haar boek ‘de moed van imperfectie’ zelfs dat spelen 

essentieel is voor een bezield leven. 

spelen is belangrijk om stress los te laten, om te ge-

nieten, om nieuwe ideeën op te doen. Moet ik nog 

meer zeggen over het belang van regelmatig ‘spelen’? 

Nee toch.

Video tip: 

tED talk van stuart Brown over spelen (mei 2008)

 

Spelen 

Voor mij betekent 
spelen dingen doen 

die nieuw 

zijn, waar ik geen
 eisen aan stel. D

ingen die mij 

mogelijk iets breng
en, maar dat hoe

ft niet. 

Zo ben ik gestart 
met salsa les. Ik

 ben gek 

op dansen en op s
alsamuziek. Salsa

dansen was 

voor mij helemaal 
nieuw. Ik kende nie

mand bij 

de dansschool wa
ar ik ging dansen 

en had geen 

danspartner. Voor
 mij veel uitdaginge

n. Ik heb 

nu een aantal wek
en les en inmiddels

 een vaste 

danspartner. Ik h
eb vreselijk veel lo

l met 

iedereen en geniet 
met volle teugen. 

Mooier kan 

niet, ik word hier 
erg blij van.

Iedere woensdaga
vond voel ik mij we

er een blij 

meisje, op weg naa
r de ‘speeltuin’. 

Oefening Een vriendin van mij is ondernemer en heeft op dit 
moment een sabbatical. Zij is aan het ontdekken 

wat zij nu echt wil met haar werk en leven. Wat ik 
geweldig vind is dat zij zichzelf toestemming heeft gegeven om te spELEN.spelen is jezelf toestaan om dat te doen wat in je 
opkomt. Je kunt het ook ontdekken noemen, of 
experimenteren, of kliederen, of dagdromen.

pak je notitieboek en laat je ideeën de vrije loop als je denkt aan het woord spelen.schrijf ongeremd al je ideeën op. Maak er weer 
eens een dolle boel van en probeer wat speels uit! 

stAp 5   |   GENIEt EN spEEL
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Boeken tips

Ben tiggelaar  Dit wordt jouw jaar!

   Dromen, durven, doen  www.tiggelaar.nl 

Brené Brown  De moed van imperfectie

   De kracht van kwetsbaarheid  www.brenebrown.com 

Janette sybrandy   Hoe word ik een powervrouw  www.janettesybrandy.nl 

Joanna Barsh, 

susie Cranston  Vrouwelijk leiderschap  www.trulyamazingwomen.com 

Judith Webber  Laat jezelf zien   www.puurondernemen.nl 

paulien Assink   Uit het harnas   www.paulienassink.nl 

sheryl sandberg  Lean in 

simon sinek  start with why   www.startwithwhy.com 

 

Video tips

Brené Brown over: schaamte en de kracht van kwetsbaarheid (tED talk).

Oprah Winfrey over: Your most truthful expression of yourself.

Overige boeken en video tips kun je vinden op mijn website.

tIps   |   BOEKEN & VIDEO

“Er is 
helemaal geen 
zoektocht. 

Het enige wat 
je moet doen 

is zijn”

Nazmiye Oral, 
schrijfster
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En? Ben je flink aan de slag geweest? Vormt zich al een 

mooi notitieboek met aantekeningen en creativiteit? 

Ik hoop dat je een start hebt gemaakt. Weet dat het 

een ontdekkingsreis is waarmee je nooit klaar bent. Je 

mag er je hele leven over doen en aan werken.

Dit e-book is een aanzet tot de beste versie van jezelf. 

Wil je meer? Bekijk dan het aanbod van het tij keert of 

maak een afspraak.

Ik werk samen met andere vrouwelijke 

professionals binnen het tij keert. Ieder 

vanuit onze eigen kracht en deskundig-

heid, maar met als gezamenlijk doel het 

versterken en zichtbaar maken van de 

vrouw in meerdere facetten.

We dragen graag bij aan je Zelf-Leider-

schap, je zelfontwikkeling, je stressma-

nagement, je zichtbaarheid, je uiterlijk 

en nog veel meer onderwerpen die ons 

vrouwen raken.

regelmatig organiseer ik bijzondere 

events, ronde tafel gesprekken en (een-

malige) workshops. Houd mijn website 

in de gaten voor het laatste nieuws. 

Nog makkelijker is het, mocht je dat nog niet gedaan 

hebben, om een gratis abonnement te nemen op de 

nieuwsbrief van het tij keert. Iedere maand staat in 

de nieuwsbrief, naast artikelen en tips, een bijzonder 

interview met een krachtige vrouw. Je ontvangt ook 

automatisch de laatste versie van dit e-book. Op de 

website vind je een scala aan artikelen, blogs en nog 

meer tips.

Wil je mij volgen via sociale me-

dia? Klik dan op een of meerdere 

van de links. 

Heel veel plezier en succes op je 

weg naar de beste versie van jezelf 

en graag tot ziens!

tOt sLOt

“Shoot for 
the moon. 
Even if you 
miss, you’ll 
land among 
the stars.”

Brian Littrell
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Naam Drs. Birgitta tijhaar  

 registerpsycholoog NIp/ Arbeid en Organisatie

Website  www.hettijkeert.nl

E-mail info@hettijkeert.nl 

Telefoonnummer 06 5511 2510

LinkedIn www.linkedin.com/birgittatijhaar 

Twitter @birgittatijhaar

Facebook www.facebook.com/hettijkeert 

CONtACtINfOrMAtIE

“Geven 
Gunnen 
Groeien 
Genieten 
Geluk”

Birgitta Tijhaar
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