


 
Ik vermoed dat je graag NEE wil leren zeggen zonder schuldgevoel, maar
dat je niet goed weet waar je moet beginnen.
Anders had je dit Ebook niet gedownload. 
 
Het is ook niet gemakkelijk. Je bent waarschijnlijk niet gewend
om nee te zeggen en je weet ook niet hoe de ander reageert op jouw
reactie..
 
Sinds 14 jaar heb ik een praktijk en heb al duizenden mensen geholpen. 
Maar wat ik ontdekt heb is, dat veel lieve zorgzame vrouwen vaak moeite
hebben om voor zichzelf op te komen. 
 
Ik herkende mij in hen en dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik deze groep 
het liefste help.

Hoi l ieve lezer,
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Maar hoe doe je dat dan…? Dat is vaak de eerste reactie. 
Maar het is ook belangrijk om te weten waarom jij het nu zo lastig vindt.
En wat je er nu aan kan doen.
 
Ik heb 1 ding ontdekt dat het allerbelangrijkste is:
Begrijp dat “Nee zeggen" niet erg is. 
Op zich is nee zeggen niet onbeleefd, gemeen of onverschillig. 
Er is geen reden om geen Nee te zeggen, zolang je het aardig en beleefd
zegt en je je maar bewust bent van hoe je het zegt.
 
Deze info heb ik zorgvuldig voor je samengesteld. Hier zit 14 jaar ervaring in.
 
Ik hoop dat het jou helpt in jouw zoektocht naar meer ruimte en tijd voor
jezelf. 

Groetjes,
Pamela Veldema
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Wil je meer weten hoe je positief kunt omgaan
met je gevoeligheid?
Nog meer inspiratie en tips nodig?

Verschillende manieren om Nee te zeggen.
Door “Nee zeggen” te oefenen kun je sterke gezonde relaties met
anderen opbouwen en onderhouden.

Neem de tijd die je nodig hebt om de juiste beslissing te nemen.
Bereken wat het je kost om Ja te zeggen.

Luister naar je gevoelens.
Geef jezelf toestemming om binnen je eigen grenzen te blijven.

Waarom je gewoon Nee kunt zeggen:
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Waarom vind je Nee zeggen moeilijk?
Je bent het aan jezelf en de mensen om je heen verschuldigd
om een duidelijke beslissing te nemen.

Inhoud 
01

Jouw grenzen:

Wanneer zeg je Nee?

Hoe zeg je nee?
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Je kunt gewoon “Nee” zeggen als je geen zin hebt. Behalve als iets verplicht
is voor je werk of school natuurlijk. 
- Of als je geen tijd hebt om een belofte na te komen.
- Of als je je ongemakkelijk voelt bij de vraag. Je hoeft nooit aan de
  wensen van iemand anders te voldoen.
-Nee zeggen als je iets niet wilt kopen van een verkoper , is oké.
 
Waarom vind je Nee zeggen moeilijk?
-Je maakt je zorgen over de consequenties die jouw Nee heeft. 
  (zorgen maken verandert niet de uitkomst)
-Je wilt niemand teleur stellen, maar je mag altijd voor jezelf kiezen.
-Je wilt aardig gevonden worden. Zal de ander je nog steeds leuk vinden? 
-Mis je misschien een belangrijke kans? 
-Iemand moet het toch doen?
  
Je bent het aan jezelf en de mensen om je heen verschuldigd om een
duidelijke beslissing te nemen. 
Weet dat, ongeacht wat je gaat zeggen, mensen toch wel wat van je vinden. 
Maar anderen weten niet hoeveel je aankan. Dus moet je duidelijk communiceren. 

Je vrienden doen dat tenslotte ook en je vindt ze nog steeds leuk. Gewoon
omdat het klikt. 

"Nee" zeggen is geen uiting van beter voelen t.o.v. de ander. 
Het is juist een uiting van wederzijds respect.

Waarom je gewoon Nee kunt zeggen:

01
Moeilijk?
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Als je je al overbelast voelt, kan Ja zeggen negatieve gevolgen hebben .
Lichamelijk en emotioneel.
Onthoud dat jouw gezondheid uiteindelijk belangrijker is dan de goedkeuring
van de ander.

 
Berekenen hoeveel tijd, moeite en energie het kost om de taak uit te voeren.
Heb je die tijd en energie?

Wanneer zeg je Nee?
02

Als je niet zeker weet of je Ja moet zeggen, zeg dan gewoon eerlijk dat je het
niet zeker weet. Neem dan de tijd om na te denken. Even uitstellen dus..

Als je al te veel te doen hebt.

Bereken wat het je kost om Ja te zeggen.

Neem de tijd die je nodig hebt om de juiste beslissing te nemen.
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Als je het al erg druk hebt, bedenk
dan of je wel of niet de tijd hebt om
goed te doen wat er van je wordt
gevraagd.

Lukt het jou om het goed te doen?
Misschien doet een ander het wel veel
sneller en beter dan jij.

Als je niet zeker weet of je nee moet
zeggen, vraag het dan aan een goede
vriend of vriendin. 
Ze kunnen je helpen om "het grote
plaatje" te zien en kunnen vaak met
een frisse blik advies geven.

Ben je wel de juiste persoon 
waaraan ze het het beste
kunnen vragen?

Vraag om advies.

Kun je nog wel meer 
opdrachten aan?

pamelaveldema.nl



Denk eens na over alle momenten waarop je "ja"
hebt gezegd, maar er toch spijt van hebt gekregen.

Spijt:

Neem even de tijd om op te schrijven over
momenten dat je Ja hebt gezegd en waarbij je je
niet op je gemak voelde. 
Door op deze manier gebeurtenissen uit het
verleden te evalueren. Zo kun je een volgende
keer betere keuzes maken.

Je gevoelens vertellen je veel over waar je jouw grenzen moet stellen. Als je
een ongemakkelijk gevoel krijgt, vraag jezelf dan af: 
Waarom heb ik dit? 
Waarom voel ik dit?
Voel je je gebruikt of niet gewaardeerd? 
Reageer je op die manier vanwege de verwachtingen van iemand anders
over jou? 

Gevoelens van ongemak kunnen een signaal zijn dat je geen grenzen stelt
waar je dat wel zou moeten doen.

Luister naar je gevoelens:

Jouw grenzen: 03
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Geef jezelf toestemming om binnen je eigen grenzen te blijven. 
Heb je gevoelens ervaren van twijfel aan jezelf, angst of schuldgevoelens als
je Nee zegt?

Bedenk dat het niet egoïstisch is om Nee te zeggen en dat Nee zeggen een
manier kan zijn om voor jouw gezondheid te zorgen. 

Het is een “Ja” zeggen tegen jezelf.

voor jezelf zorgen
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Wees gewoon duidelijk. 
Zeg gewoon nee en daarna een korte uitleg.

Dat voelt niet goed en vaak heeft
diegene het snel door. Eerlijk en
oprecht zijn gaat je veel meer
opleveren. 

Je hoeft zelfs geen logische of
specifieke reden te hebben. 
 
“Nee, het spijt me: ik kan niet”. 
 

"Ik doe het niet want ik heb een
andere afspraak".

Houd je uitleg simpel. 

"Het spijt me, dat werkt gewoon
niet voor mij."

"Nee, dan kan ik niet." Of "Nee, dat
kan ik niet."

Deze werkt ook perfect: "Nee,
bedankt." 😉

Hoe zeg je nee?

Wees beleeft en nogmaals: Je
bent niet verantwoordelijk voor
zijn/haar reactie of gevoelens.

Wees duidelijk en beleefd
met een reden.

Ga niet liegen of een 
excuus verzinnen.

 
Als je groepsdruk voelt, zeg je:
“Nee hoor, ik voel me er niet prettig
bij. Ik ga!”
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·Je zou kunnen zeggen: 'Ik kijk even
in mijn agenda. Ik denk dat ik dat
weekend al een afspraak heb. "

·Probeer gewoon tot drie te tellen
voordat je reageert. Op deze manier
lijkt het alsof je de vraag in
overweging neemt.

 

Als je onmiddellijk nee zegt, kan het
lijken alsof je de vraag niet eens hebt
overwogen. Om respectvol te zijn,
neem even de tijd om over je
antwoord na te denken. 

Neem een pauze en zeg dan
vriendelijk nee.

"Sorry, ik moet mijn eigen presentatie
afmaken. Het lukt me niet om te
helpen met die van jou."

Geef ze een duidelijk antwoord.
Geef nooit valse hoop.

Denk na voordat je spreekt.
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In plaats van: Nee, waarom zou ik dat
doen? Kun je zeggen: "Dat is zo
aardig van je om aan me te denken,
maar ik ben er echt niet in
geïnteresseerd om te leren skiën." 

Je kunt ook zeggen: 'Nee, dat gaat
me niet lukken. Je hond is een
schatje, maar ik denk niet dat mijn
kat het daarmee eens is."

"Wauw! Een housewarming klinkt als
een leuk idee! Jammer dat ik niet kan
komen. Het klinkt alsof ik iets leuks
ga missen."
‘Ik zou willen dat ik kon, maar helaas!’

Vriendelijk en positief een
mooie combi:

Maak duidelijk dat je het echt op
prijs stelt dat ze je vragen. 
Als je iemand afwijst, bedank dan
dat ze in de eerste plaats aan je
hebben gedacht. 

Je zou iets kunnen zeggen als: ”Lief
dat je aan me denkt, maar dan kan
ik niet"

'Ik waardeer het dat je me vraagt.
Maar ik heb andere plannen."

Maak duidelijk dat je het op 
prijs stelt.
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Pas op dat je anderen niet de schuld
geeft. Je kunt het wel gewoon
gebruiken om je eerdere
verplichtingen uit te leggen.
 
"Bedankt, maar mijn voetbalteam
vindt het geen goed idee om een
training over te slaan”

"Ik zou het heel leuk vinden, maar ik
heb mijn dochter beloofd om samen
zondagmiddag te gaan zwemmen."

Pas op dat je anderen niet de schuld
geeft. Je kunt het wel gebruiken om
je eerdere verplichtingen uit te
leggen.

Als je het vervelend vindt om nee te
zeggen, kun je je andere
verplichtingen uitleggen. Vooral als
iemand je probeert onder druk te
zetten. 
Zeg: "Ik moet tot zeven uur werken,
dus ik kan echt niet naar de winkel
gaan." 
Als je wel graag wilt, zeg dan:
“Deze tijden werken niet voor mij.
Kun je me meer data sturen? Ik zou
graag willen komen."

“Ik kom om 13.00 uur, maar om
14.30uur moet ik weer weg.“

Gebruik iemand anders als
reden.

Leg je schema uit:Geef eventueel een 
eindtijd aan.
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Soms zeg je nee voor je eigen
bestwil, maar dat betekent niet dat
je niet geïnteresseerd bent. 

Geef een andere optie: Stel voor om
minder tijd te besteden aan helpen
of bied aan om iets anders te doen
als je wel tijd en zin hebt.

'Ik kan morgen proberen het project
af te maken, maar alleen als jij 's
ochtends de mappen opruimt.'

'Wil je mijn auto lenen om naar de
tandarts te gaan? Die heb ik
morgen toch niet nodig.'

'Ik kan niet naar je feestje gaan,
maar ik wil graag bijpraten dit
weekend na mijn afspraak. Zullen
we gaan lunchen? Ik hoor er graag
alles over.' 

"Ik kan niet uit eten, maar ik wil wel
een drankje doen om 20.00 uur." 

"Het spijt me, ik heb die avond al
plannen. Maar zullen we dit
weekend gaan eten?"

Nee is niet onbeleefd. 
Leg gewoon uit waarom en het
komt dan niet onbeleefd over. 
·Gebruik een vriendelijke stem. 
Niet grof of ongeduldig.

·Laat je niet onder druk zetten om
iets te doen dat je niet wilt doen.

Je kunt

tegelijk een

liefdevol en

aardig

persoon zijn

én

Nee zeggen

Zeg "Nee" gevolgd door
"sorry".

Geef ze een alternatief

Sluit een compromis.
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Door kort uitleg te geven, begrijpt
de ander waarom je niet kunt doen
wat hij wil. Wees gewoon eerlijk. 

'Ik kan dit project vanavond niet
afmaken omdat ik dit rapport voor
middernacht moet afronden.'

'Ik kan je morgen niet naar je
afspraak brengen, want mijn man
en ik vieren die avond onze date-
night.'

Houd altijd een standaard excuus
bij de hand. Dat kan iets heel
algemeens zijn zoals: "Ik heb een
andere afspraak." Altijd handig.

Gebruik dezelfde stem als je
telefoonstem. Gewoon kalm en
duidelijk. 
Als je stem niet hard of boos klinkt,
zal de ander jouw uitleg veel eerder
accepteren.

Leg kort uit waarom je het
niet kunt.

Hou standaard een reden 
bij de hand.

Praat rustig en duidelijk.

Duidelijke lichaamstaal.

Sta rechtop en maak oogcontact
met de persoon terwijl je 'nee' zegt
om te laten zien dat je het meent. 
 Door te friemelen met je handen 
 of de ander niet aankijken, zie je er
onzeker uit.

'Ik kan niet naar je feestje omdat ik
de volgende ochtend een toets
moet doen'.
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Als ze maar door
blijven gaan, kun je
deze zin gebruiken.
Deze is best bot en de
ander zal er niet altijd
blij mee zijn.

Maar soms heb je
geen keus. 

“Jammer dat je mij
niet respecteert,
maar welk deel van
Nee begrijp je niet?”

Zorg dat je duidelijk over komt.
Weten wanneer je nee moet
zeggen kost tijd en oefening. 
  
Geef een korte duidelijke reden om
nee te zeggen en wees eerlijk in
plaats van een excuus te
gebruiken.
Wees respectvol als je Nee zegt. Je
kunt laten weten dat je diegene
waardeert, maar dat je niet kan
doen wat van je gevraagd wordt.

Zeg gewoon sorry of
het spijt me. Door het
teveel te herhalen
komt je beslissing
onzeker over.

Welk deel van Nee begrijp je niet?

Oefen met nee zeggen.

Niet teveel sorry 
zeggen.
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Weten wanneer je nee moet zeggen kost tijd en oefening. 
Na een tijdje kun je leren om je vaardigheden aan te scherpen, zodat je
beter in staat bent de situaties te herkennen waarin je nee kunt en moet
zeggen. 
Oefen duidelijk in Nee te zeggen, zodat de ander niet in de war raakt en
denkt dat je later Ja zult zeggen. 
Geef een korte duidelijke reden om nee te zeggen en wees eerlijk in plaats
van een excuus te gebruiken.

Wees respectvol als je Nee zegt. Je kunt laten weten dat je diegene
waardeert, maar dat je niet kan doen wat van je gevraagd wordt.

Oefen met nee zeggen. 
Zorg dat je duidelijk over komt.
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Dus…..

Als je respectvol, duidelijk en to-the-point blijft dan heb je je
best gedaan.
Wat de ander daarvan vindt, daar heb je geen invloed meer op. 
Dat zegt dan meer over de ander. Ze mogen teleurgesteld zijn. 
Ze kunnen niet altijd hun zin krijgen en er zullen vast nog meer mensen aan
wie ze het kunnen vragen. 
 
Door “Nee zeggen” te oefenen kun je sterke gezonde relaties met anderen
opbouwen en onderhouden. Dus wat gaat vaker “Nee zeggen” je
opleveren?
 
Zo leer je ondertussen wanneer je “Nee” kan zeggen, maar vooral wanneer
je volmondig “Ja” kunt zeggen. 
Hoe meer je Nee zegt tegen anderen, hoe meer je Ja zegt tegen jezelf. 
 
Het is altijd een balans die je in stand moet houden. 
Bij teveel Nee zeggen nemen mensen afstand van je en
bij teveel Ja zeggen put je jezelf uit en heeft niemand meer wat aan je.

Dus blijf oefenen en geef jezelf en de ander de tijd om hieraan te wennen. 
Soms moet je voet bij stuk houden en je omgeving een beetje heropvoeden.
Het werkt pas goed als je het volhoudt.
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Ja,l i jkt me leuk

Word lid van de Facebookgroep

Meld je dan aan bij mijn gratis Facebookgroep waar ik gevoelige
vrouwen inspireer om met hun gevoeligheid om te gaan, zichzelf te
begrijpen en gevoelig zijn zelfs als een talent te zien.

Dan herken je vast het volgende:
-Je hebt altijd zelf als eerste door
als er iets dwarszit ook al zegt de
ander het niet.
-Je bent zorgzaam en sterk gericht
op je omgeving
-Je wilt geen aansteller zijn maar
de wereld overweldigd je soms.
-Je bent gevloerd na een dag vol
indrukken
 

En… heb je nieuwe dingen geleerd?
Of nieuwe handvaten gekregen?

Ben je zorgzaam en neem jij
jezelf en je gevoeligheid
serieus?
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https://www.facebook.com/groups/rustinjezelf


Ja, graag >>

Heb je nog vragen of is er iets anders waarmee ik je kan helpen?
 

Neem dat gerust contact met me op.

meer weten?

Lieve groet,

Connecten met Pamela

www.pamelaveldema.nl    info@pamelaveldema.nl
       
https://www.facebook.com/groups/rustinjezelf 

https://www.instagram.com/pamelaveldema
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