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Module 7
In de theorie van de afgelopen modules is een aantal keer naar 
voren gekomen dat eenzaamheid voor veel onzekerheid kan zorgen. 
Als iemand eenmaal in de vicieuze cirkel zit heeft dat veel invloed 
op het eigen zelfbeeld. In het bespreken van de gedachten zijn er 
misschien ook gedachten over de eigen persoon naar voren zijn 
gekomen. 'Ik kan dat toch niet.' Of: 'Niemand vindt mij leuk.'  

Daarom wordt er in deze module aandacht gegeven aan de invloed 
van de eigen persoon van de hulpvrager.  Als iemand meer zicht heeft 
op eigen kwaliteiten en karaktereigenschappen kan diegene deze ook 
meer gebruiken in relaties met anderen, maar weet hij of zij ook beter 
wat bij hem of haar past.
Lees eerst de bijbehorende week in het werkboek en de opdrachten.  
Dat is voor deze module werkboek week 10 “Wie ben ik?” en het ex-
tra inlegvel “Wat zegt de Bijbel over mij?” Dit document kan door de 
hulpvrager tegelijk met het werkboek worden aangevraagd. Daarna 
zal er in een stukje theorie aandacht gegeven worden aan zelfvertrou-
wen, de sociometer en het kernkwadrant.  Ook zijn er nog links naar 
nog meer informatie en uitdagingen om mee aan de slag te gaan.

Veel succes!

Verder lezen? Dit is de gebruikte literatuur:
✓ https://www.nemokennislink.nl/publicaties/positief-zelfbeeld-speelt-belangrijke-rol-bij-het-omgaan-met-afwijzing/
✓ http://www.studietips.leidenuniv.nl/persoonlijk/pesten2.htm
✓ https://dspace.library.uu.nl/.../Masterthesis%20Kruiswijk%2C%20W-3140008.pdf?
✓ https://www.michellecoenen.nl/mind-and-body/whos-that-beautiful-person-in-the-mirror-oh-hey-its-me/
✓ https://patrickschriel.nl/2011/04/23/een-laag-zelfbeeld-en-de-negatieve-invloed-hiervan-op-je-relatie/
✓ https://www.competentiesvoorbeelden.nl/2018/01/30/kernkwadranten-uitgewerkt

Uitdagingen bij deze module:
● Vul voor jezelf eens een kernkwadrant in. Waar begin je mee? Je kwaliteit, je valkuil, je allergie of je uitdaging?
● Lees het verhaal van Franciska: www.eenzaam.nl/verhalen/francisca-kon-haar-problemen-niet-delen
  o Wat doet haar verhaal met jou?
  o Welke gedachten had zij over zichzelf?
  o Wat zijn haar kwaliteiten?
  o Hoe zie je bij haar de relatie tussen zelfvertrouwen en eenzaamheid
● Wat zou jij, met alles wat je in de afgelopen modules geleerd hebt, antwoorden op de vraag die op dit forum door Doodie gesteld wordt? 

www.startpagina.nl/v/gezondheid/psyche/vraag/376704/circel-negatief-zelfbeeld-eenzaamheid-doorbreken/

Invloed eigen persoon 
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Wie ben ik?
Doel: Ik heb inzicht in mijn positieve eigenschappen en   
 gaven en talenten die ik van God gekregen heb.
Tijdsduur:  2.5 uur

Opdracht 1
In deze opdracht ga je je gaven, talenten en positieve eigenschappen 
die je van God hebt gekregen eens verzamelen. Dank God ervoor! 
Onderstaande vragen kunnen jou hierbij helpen. 

1. Vink eens je positieve karaktereigenschappen aan en vul het even-
tueel aan (totaal minimaal vijf eigenschappen).  
Attent Betrouwbaar Eerlijk
Geduldig Hulpvaardig Vrijgevig
Bescheiden Rechtvaardig Trouw
Moedig IJverig Vredelievend 

2. Vraag aan twee of meer belangrijke mensen in jouw omgeving wat 
ze positief aan jou vinden of in jou waarderen.

 

3. Schijf eens drie dingen op waar jij goed in bent en waar je energie 
uit haalt. 

4. Hoe kun jij jouw positieve eigenschappen meer benutten of hoe 
kun je de dingen waar jij goed in bent een grotere plek laten innemen 
in je dagelijks leven? Bedenk ten minste twee goede voornemens.
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week 11

Mensen uit je omgeving 
Welke opmerkingen hebben bepaald hoe jij over jezelf denkt?
 Schrijf er ten minste 2 op.

Ervaringen uit het verleden hebben vaak invloed op hoe mensen 
over zichzelf in contact met anderen denken. Dat kan zijn door 
opmerkingen die er gemaakt zijn of door de houding van anderen 
tegenover de hulpvrager. Vaak is iemand hier zich niet eens altijd 
meer van bewust, maar blijft het wel onderhuids zeuren en is het 
nog van invloed. 

Hier wordt gevraagd om de opmerkingen op te schrijven. Daardoor 
komen ze boven tafel en kan er concreet naar gekeken worden: 
Wie heeft dat gezegd en wanneer? Waarom geeft de hulpvrager zo-
veel waarde aan deze opmerkingen? Eenmaal opgeschreven blijken 
ze vaak kleiner en minder belangrijk dan altijd gedacht.

Maar dat is niet altijd zo. Soms kan het opschrijven van zo’n opmer-
king of daar alleen al over nadenken van alles overhoop halen bij 
een persoon. Laat de hulpvrager daarom vooraf al deze opdracht 
lezen en zelf kiezen of hij of zij dit met jou als hulpbieder wil delen. 
Als de hulpbieder deze vraag wel met jou wil bespreken, hou het 
dan bij twee opmerkingen die gerelateerd zijn aan eenzaam zijn. 
Mocht er meer spelen dan dat, dan kan de hulpvrager dat het 
beste met een professionele hulpverlener bespreken. 

Jijzelf 
Schrijf eens een drietal waardes en/of prestaties op waaraan jij van 
jezelf moet voldoen om positief over jezelf te denken.

Uiteindelijk gaat het niet over wat anderen denken, maar over 
wat iemand zelf over zichzelf denkt. Als anderen vinden dat het 
niet hebben van betaald werk ervoor zorgt dat je niets te vertellen 
hebt, maar jij zelf vindt dat helemaal niet, dan doet zo’n opmerking 
niet zo veel. Maar als iemand dat stiekem zelf ook vindt, dan blijft 
zo’n opmerking haken en vergroot het het idee wat hij zelf ook al 
had. 

“Mijn ouders vonden werk erg belangrijk: ‘Wie niet werkt zal ook 
niet eten.’ Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan.’ Dat 
waren twee gevleugelde uitspraken bij ons thuis. Ik ben nu een 
aantal jaar volledig afgekeurd en werk dus niet meer. Dat maakt 
me heel onzeker, wie ben ik dan nog? Ik ben ontzettend bang dat 
mensen me maar lui vinden. Zo’n uitkeringstrekker. Ik durf eigenlijk 
niet naar een verjaardag of feestje. Want er wordt altijd standaard 
gevraagd: “En, wat voor werk doe jij?” Wat moet ik dan zeggen? 
Niks? Ik doe helemaal niks.”

Het is belangrijk om bewust te 
zijn van de waardes en presta-
ties waar je aan moet voldoen 
van jezelf. Als ze zwart op wit 
staan, dan kan er veel beter 
besloten worden of die waardes 
wel echt de moeite waard zijn.  
Moet de meetlat wel zo hoog, 
waardoor altijd tekort geschoten 
wordt. Misschien wordt het tijd 
om te aanvaarden wie je bent en te stoppen met vergelijken met 
anderen.

Voel je oké met jezelf: https://www.youtube.com/
watch?v=IVdOFmQw__U

Opdracht 1 
Vraag de komende week eens aan twee mensen of zij drie positieve 
eigenschappen van jou op kunnen schrijven, dingen die ze in jou 
waarderen.

Positieve feedback van anderen doet altijd goed. Soms is het lastig 
om het over jezelf te zeggen. Maar wat is het waardevol als ande-
ren dan iets positiefs over jou zeggen. Dus probeer de hulpvrager 
echt te stimuleren om dit ook echt te vragen aan mensen in zijn of 
haar omgeving, hoe spannend dit ook is. Eventueel kun je aanbie-
den om dit namens de hulpvrager bij zijn omgeving na te vragen; 
dan kun je als buffer fungeren en komt de eventuele afwijzing bij 
jou terecht en niet bij de hulpvrager zelf.  
Probeer door te vragen over de positieve eigenschappen. Hoe 
concreter ze zijn, hoe beter ze binnenkomen. Het is leuk om aardig 
genoemd te worden; het is nog mooier om te weten waarom 
iemand je aardig vindt.

Opdracht 2
Hieronder tref je een lijst met positieve eigenschappen. Omcirkel 
eens vijf eigenschappen die op jou van toepassing zijn. 

Nadat er gevraagd is wat anderen vinden, is het ook belangrijk dat 
de hulpvrager zelf kan vertellen wat zijn positieve eigenschappen 
zijn. Dat mogen natuurlijk best dezelfde eigenschappen zijn als die 
hij gehoord heeft van anderen. Het omcirkelen van de eigenschap-
pen is een statement maken. Het laat zien dat iemand echt ook 
wel wat te bieden heeft en dat zelf ook ziet. Zo wordt er met een 
positieve bril gekeken naar vaardigheden en eigenschappen die van 
betekenis zijn voor het opbouwen van een persoonlijk netwerk en 
het vormgeven van een bevredigend leven.

Wat zegt het werkboek van week 10 

module 7
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Wat zegt 
de bijbel over mij?
Doel:  Ik weet wat de bijbel zegt over mijn identiteit.
Tijdsduur:  2.5 uur.

Wie	of	wat	bepaalt	jouw	identiteit?
Waarschijnlijk ben je er de afgelopen week achter gekomen dat veel 
van jouw gedachten komen doordat je negatief naar jezelf kijkt. Tijd 
om deze week eens stil te staan bij jouw zelfbeeld. 

In je leven tot nu toe heb je een zelfbeeld opgebouwd aan de hand 
van een door jou zelf ontworpen meetlat. Ingrediënten voor deze 
meetlat heb je overal gekregen waar je mensen ontmoette. (familie, 
leerkrachten, vrienden, klasgenoten.) Voorbeelden van ingrediënten 
zijn: ‘Je bent lief als je …’ ‘Je moet meedoen… anders hoor je er niet 
bij’. ‘Je bent iemand… als je carrière maakt’. ‘Veel bezit betekent 
status’. ‘Als je huilt ben je zwak’. En vul het voor jezelf maar in. Jezelf 
naast je eigen meetlat leggen leidt vaak tot problemen. Je voldoet 
er niet aan en je voelt je minderwaardig, je wordt jaloers, kwaad en 
gefrustreerd, onzeker en bang, omdat je niet kunt voldoen aan de ver-
wachtingen van een ander. Als je jouw zelfbeeld naast deze meetlat 
blijft leggen blijft je zelfbeeld onzeker en wordt deze voortdurend af-
hankelijk van de omstandigheden. Zo blijf je kwetsbaar. Als je gelooft 
in Jezus en in de bijbel als de onafhankelijke waarheid vind je daar 
een vast en stevig fundament voor je zelfbeeld. Wanneer je nieuwe 
contacten aangaat of contacten probeert te verdiepen maak je jezelf 
kwetsbaar. Je kunt te maken krijgen met verdriet en/of teleurstelling. 
De winst die je boekt is de kans op nieuwe relaties waardoor jouw 
gevoel van eenzaamheid afneemt. 

Wees je ondertussen wel bewust dat jouw identiteit niet afhangt van 
de mate van succes die jij boekt met betrekking tot jouw eenzaam-
heid, maar dat jouw identiteit een vaster fundament heeft. Gods 
liefde voor jou is onvoorwaardelijk en oneindig groot. 

Opdracht 1
In de Bijbel staan ontzettend veel waardevolle dingen die gaan over 
jouw identiteit.
In deze opdracht gaan we hiernaar op zoek. Als je al christen bent, 
hoop ik dat het je zal helpen om stil te staan bij jouw identiteit in 
Christus en hierin de basis te vinden voor je leven. Ben je nog geen 
christen en ben je meer geïnteresseerd in de beloften die God voor 
jou heeft, dan hoop ik dat het je zal aansporen God te gaan zoeken en 
Hem de basis van jouw identiteit te laten zijn! 

Lees onderstaande teksten goed door en schrijf daarna op wat jij 
hiervan leert over jezelf en jouw identiteit in Christus.

Johannes 1:12
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gege-
ven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Genesis 1:27
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 
schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

1 Johannes 4:9,10
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn enig-
geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven 
door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, 
maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze 
zonden.
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HEER, oog als de hemel is uw liefde, 
tot in de wolken reikt uw trouw…
Uit: Psalm 36

week 10

Blijft iemand erg hangen in het benoemen van negatieve eigen-
schappen, dan kun je met behulp van een kernkwadrant dit om-
draaien naar de bijpassende kwaliteit. Want negatieve eigenschap-
pen hebben een positieve keerzijde. In de verdiepende theorie 
wordt dit verder uitgewerkt.

Opdracht 3a
Kijk naar wat je in de vorige opdracht omcirkeld hebt. Bedenk bij 
elke eigenschap een voorbeeld waaruit die eigenschap blijkt.

Zoals net al genoemd werd, hoe concreter hoe beter. Concrete 
situaties overtuigen meer dan algemene woorden en ze helpen 
ook om het te onthouden. Daarnaast gelden niet alle eigenschap-
pen voor alle situaties. Iemand kan heel behulpzaam zijn door veel 
met iemand mee te willen denken of te helpen, maar wel op de 
gebieden die bij die persoon passen. 

Opdracht 3b
Denk eens na over andere activiteiten die je zou kunnen doen, waar-
bij je gebruik maakt van je positieve eigenschappen. Probeer deze 
activiteiten komende week eens uit.

Deze opdracht sluit aan bij opdracht 2 van week 7. Toen werd er 
gezocht naar activiteiten in de buurt om bij aan te sluiten en werd 
al benoemd: zoek de mensen daar waar jij ook gevonden wilt wor-
den. Deze opdracht gaat nog een stapje verder door niet alleen een 
activiteit te zoeken die bij de interesses van de hulpbieder past, 
maar ook bij de kwaliteiten. Door eigen kwaliteiten in te zetten 
wordt de eigenwaarde vergroot. Wie jij bent en wat je kunt doet er 
toe! 

Bedenk samen met de hulpvrager activiteiten die passen. Is iemand 
praktisch met groene vingers? Dan kan diegene zich misschien in-
zetten als tuinvrijwilliger voor bijvoorbeeld mensen die dat zelf niet 
kunnen. Dat kan zowel als individu of ook in een groep. Is iemand 
daarnaast ook geduldig en behulpzaam, dan is vrijwilliger op een 
zorgboerderij misschien wel wat. Kijk samen naar wat de hulpvra-
ger energie geeft en bedenk hoe hij dingen waar hij goed in is, een 
grotere plek kan laten innemen zijn leven. 

Opdracht 4
Wil je meer lezen over identiteit? Leestip: ‘4 stappen naar een sterke 
identiteit’ van dr. Henry Cloud.1

In dit boek worden 4 basisstappen naar een sterke identiteit 
besproken. Cloud noemt: gehechtheid aan anderen, grenzen en 
individuatie, inzicht krijgen in goed en kwaad in onszelf en anderen 
en verantwoordelijkheid nemen als volwassen persoon. Elke stap 
wordt toegelicht en de problemen die kunnen ontstaan als de stap 
niet wordt genomen worden besproken. Het doel van de schrijver 
is dat ieder mens tot zijn recht komt als beelddrager van God. 

1 Lees een samenvatting van het boek hier: http://www.jtro.nl/nieuwsbrief/Boeksamenvatting%204%20stap-

pen%20sterke%20identiteit.pdf

Wat zegt het werkboek van week 10 (vervolg) 
     Extra: wat zegt de Bijbel over mij? 

module 7

Lees het extra inlegvel ‘Wat 
zegt de bijbel over mij?’
Dit extra inlegvel kan, in tegen-
stelling tot wat in het werkboek 
staat, niet los gedownload 
worden op de website, maar 
kan tegelijk met het werkboek 
worden aangevraagd. 

Wat zegt de Bijbel over mij? 
In de Bijbel staan ontzettend 
veel waardevolle dingen die 
gaan over jouw identiteit. In 
deze opdrachten gaan we 
hiernaar op zoek. Lees onderstaande teksten goed door en schrijf 
daarna op wat jij hiervan leert over jezelf en jouw identiteit in 
Christus.

Hulpvragers die dat willen kunnen deze extra opdracht invullen. 
In week 10 wordt gekeken naar de identiteit, wat bepaalt dat 
en gestimuleerd dat er meer gekeken wordt naar kwaliteiten en 
positieve eigenschappen. Deze gaven en talenten heeft God ons 
gegeven en zijn waardevol om ze te beseffen en dankbaar voor te 
zijn. Maar uiteindelijk zijn ook kwaliteiten en eigenschappen maar 
een wankele basis om de identiteit op te bouwen. Stel dat iemand 
bepaalde eigenschappen verliest, bijvoorbeeld door hersenbloe-
ding, of bepaalde vaardigheden door ziekte. Maakt dat dan dat de 
persoon minder waarde heeft?
De bijbel wijst nog een andere weg: Het vinden van onze identiteit 
in God. Hij is onze Schepper en heeft elk mens uniek gemaakt. 
Alleen daarom al heeft ieder mens waarde. Er wordt wel gezegd: 
“Wat iemand er voor over heeft bepaald de waarde.” God had Zijn 
Zoon voor ons over, de hoogste prijs is voor ons geboden. Maakt 
dat ons niet ontzettend kostbaar?
Dat lezen we ook in de Bijbel. Daarom zijn er in deze opdracht  8 
bijbelverzen uitgeschreven waarin lessen staan over identiteit. 
Deze kun je de hulpvrager alleen laten opzoeken of samen lezen 
en zoeken naar de betekenis. Misschien ben je gewend om de 
bijbel te bespreken met anderen, misschien helemaal niet. Wees 
niet bang dat je alle antwoorden moet hebben. Juist niet, dan kun 
je samen met de hulpvrager optrekken en zoeken naar betekenis. 
Praat er samen over door. 
Vragen die je kunt stellen:
- Wat haal je uit een tekst?
- Welke teksten spreken aan? Welke juist niet? En waarom?
- Durf je alle teksten op jezelf te betrekken? Welke wel en welke     
  niet?
- Wat betekent het voor je om geschapen te zijn naar Gods beeld?
- Maakt het uit of je je waarde in God zoekt of niet?

Kijk ook eens deze video over zelfaanvaarding:
https://cip.nl/41897-zelfaanvaarding
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Zelfvertrouwen
Doordat de positieve eigenschappen en 
vaardigheden van de hulpvrager in kaart 
worden gebracht kan er beter gezocht 
worden naar passende contacten en activi-
teiten om het eigen netwerk te vergroten. 
Daarnaast geeft het kennen van eigen 
waarde en kwaliteiten het zelfvertrouwen 
een positieve boost. Dit zelfvertrouwen is 
enorm belangrijk in contact met anderen. 
Niet alleen hebben we eerder gezien dat 
angst beperkt en dat zelfvertrouwen helpt 
in het durven aangaan van contacten. Ook 
helpt zelfvertrouwen in het omgaan met 
afwijzing. Een afwijzing roept altijd nega-
tieve gevoelens op, maar uit onderzoek 
blijkt dat bij mensen het zelfvertrouwen na 
een afwijzing vrijwel ongewijzigd blijft bestaan. 

Sociometer
Mensen hebben namelijk een soort ‘sociometer’ een intern waar-
schuwingssignaal dat controleert in welke mate je door andere wordt 
geaccepteerd. Deze sociometer slaat uit bij een afwijzing en dat gaat 
gepaard met vervelende gevoelens. Maar bij voldoende zelfvertrou-
wen wordt de sociometer alleen aangepast, waardoor je beter weet 
hoe je je bij een bepaald soort mensen moet gedragen. Op die manier 
helpt deze sociometer tekenen van dreigende afwijzing te herken-
nen en kan het gedrag tijdig worden bijgesteld.  Als er sprake is van 
sociale angst staat de sociometer erg gevoelig afgesteld, dit heeft een 
negatieve wisselwerking. Want niet alleen stelt deze persoon zich dan 
meer terughoudend op, ook wordt een gebeurtenis eerder als een 
afwijzing ervaren.

Positief of realistisch zelfbeeld?
Een goed zelfbeeld kan hier dus helpen. De neiging is om bij een goed 
zelfbeeld te denken aan ontzettend positief zijn over zichzelf. Zeker 
is het fijn om positief  te zijn over jezelf, maar het is ook erg belang-
rijk dat het zelfbeeld reëel is. Misschien vindt iemand zichzelf heel 
betrouwbaar, iemand die altijd zijn afspraken nakomt, maar in de rea-
liteit heeft deze persoon elke keer herinneringen nodig om de afspra-
ken na te komen.  Dan zit er een gat tussen eigen, positieve zelfbeeld 
en de werkelijkheid en kan er daardoor juist irritatie ontstaan. Er kan 
pas aan zelfvertrouwen gewerkt worden als er eerst sprake is van 
zelfacceptatie. Dat is inclusief de minder leuke eigenschappen. Anders 
valt iemand zichzelf elke keer weer tegen en als er iets minder goed 
gaat wordt het zelfvertrouwen aangetast. 

Extra achtergrondtheorie
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