
training

werkboek

Solve, Think, Act&do, Act&dare, Relax... and repeat!

Act&dare
Dit boekje is van



Samenvatting Act&dare

• Om er achter te komen of angst bij jou ook werkt als een alarm kun je een 5G-schema invullen, hierin staat de 

Gebeurtenis (situatie), je Gedachte, je Gevoel, je Gedrag en het Gevolg.

• Bij jongeren met sociale angst gaan sociale situaties vaak anders dan bij de meeste mensen.

 • Je denkt bijvoorbeeld dat je iets verkeerd doet of dat je vreemd of raar gevonden wordt (Gedachten).

 • Door dit soort gedachten gaat als het ware een alarm af, wat er voor zorgt dat je je anders gaat voelen. 

 Je voelt je misschien bang worden en merkt dat je rood wordt en gaat zweten (Gevoel).

 • Het alarm zorgt er ook voor dat je je anders gaat gedragen. Zo merk je misschien dat je niets meer 

  durft te zeggen en het liefst uit de situatie weg wilt (Gedrag).

 • Doordat je merkt dat je je anders voelt en gedraagt dan normaal ga je nog meer op jezelf letten 

  (Blik op jezelf).

 • Daardoor gaat het alarm nog harder af en word je nog meer gespannen of bang (Gevolg).

• Als je bang bent, ga je dat waar je bang voor bent het liefst uit de weg; dit noemen we vermijding. Helaas is 

het gevolg van vermijding vaak dat je je angst in stand houdt en dus bang blijft.

• Soms kun je een situatie niet vermijden. Dan kan het zijn dat je dingen in die situatie doet om je veiliger te 

voelen (bijv. tijdens een spreekbeurt zo veel mogelijk filmpjes laten zien zodat je zelf bijna niets hoeft te 

vertellen). Dat zijn trucs die je doet, omdat je denkt dat de situatie daardoor beter zal gaan en jij je minder 

bang zult voelen. Maar deze trucs helpen je niet om over je angst heen te komen; het zijn dus eigenlijk 

neptrucs.

• Je kunt oefenen met situaties waar je bang voor bent door te proberen deze situaties aan te gaan zonder 

vermijding en neptrucs. Juist door te oefenen kun je testen of het ergste wat jij je kunt voorstellen, gebeurt of 

niet. Ook kun je door te oefenen gaan testen of áls het ergste wat jij je kunt voorstellen toch een keer gebeurt, 

dat waarschijnlijk minder erg is dan je dacht en je dat dus wel aankunt.

• Door stap-voor-stap te oefenen met steeds wat spannendere situaties kun je langzaam wennen aan de 

situatie en leer je hoe je in die situaties beter met je angst om kunt gaan. Zo zorg je dat je uiteindelijk 

stapsgewijs je angst overwint!



Act&dare: bijeenkomst 1

 Doelen:

• Je weet dat angst werkt als een soort alarm.

• Je weet welke 5G’s horen bij jouw angst.

• Je weet wat vermijding is en hoe je die kunt doorbreken door challenges aan te gaan.

• Je hebt challenges bedacht om over jouw angst heen te komen.

 Wat gaan we doen vandaag?

1.1 Start       2 min.

1.2 Wat is angst?      20 min.

1.3 Challenges bedenken     20 min.

1.4 Evaluatie      5 min.

1.5 Thuisoefeningen     3 min.

1.1 Start 

In deze bijeenkomst leer je wat angst is en bedenk je welke oefeningen jij gaat doen om over jouw angst heen te 

komen. 

1.2 Wat is angst?

OEFENING 1: Waar kun je allemaal bang voor zijn?

Iedereen bedenkt iets waar mensen bang voor kunnen zijn. Noem om de beurt wat je hebt bedacht en schrijf de 

dingen waar jij ook bang voor bent hieronder op:

UITLEG: Angst als alarm 

Angst is een gevoel dat alle mensen kennen. Iedereen is wel eens een keer zenuwachtig, gespannen of bang. 

Volwassenen, kinderen, jongeren, iedereen heeft dat gevoel wel eens. Het is handig om soms bang te zijn, want een 

bang gevoel helpt je om te reageren op gevaarlijke dingen. Eigenlijk werkt angst of bang zijn als een soort alarm. 

Alarmen waarschuwen ons voor gevaar: ze zeggen “wees voorzichtig” of “let op”. Maar het gebeurt ook vaak dat er 

niets aan de hand is: een vals alarm. Het schoolalarm gaat af, maar misschien is het alleen maar een oefening. Dan 

word je bang, zonder dat het eigenlijk nodig is. Net zoals bij het schoolalarm weet je bij angst ook niet altijd of er echt 

wat aan de hand is of dat het een vals alarm is. Het kan zijn dat het alarm bij jou wat te ‘gevoelig’ staat afgesteld als 

het om situaties gaat die jij spannend vindt. Dat betekent dat jouw alarm al snel zomaar afgaat, zoals bij een gevoelig 

brandalarm dat al afgaat als je alleen maar pannenkoeken aan het bakken bent. Dan is het belangrijk om goed uit te 

zoeken of er wel echt gevaar is of niet. 
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OEFENING 2: 5 G’s

Het nadeel van een vals alarm is dat je denkt dat er echt gevaar is, voelt dat er echt gevaar is en doet alsof er echt 

gevaar is, terwijl dat er niet is. Of dat bij jou ook zo is, kun je onderzoeken aan de hand van de volgende 5 G’s:

Gebeurtenis. Wat vind jij een spannende gebeurtenis of situatie? Denk aan een situatie waarin jij zenuwachtig, 

gespannen of bang bent.

Gedachten. Wat denk jij als je zenuwachtig, gespannen of bang bent in zo’n situatie? Vaak begint een gedachte met 

“Als... dan...”

Gevoel. Wat merk jij in je lichaam als je zenuwachtig, gespannen of bang bent in zo’n situatie? 

Gedrag. Wat doe jij als je zenuwachtig, gespannen of bang bent in zo’n situatie? 

Gevolg. Wat gebeurt er daardoor of daarna in zo’n situatie?
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UITLEG: Schema

Sommige jongeren zijn angstig of gespannen in sociale situaties. Soms is dat een specifieke situatie, zoals het 

geven van een spreekbeurt of presentatie, en soms zijn dat meerdere verschillende situaties, zoals naar plekken gaan 

waar onbekenden zijn. Om te begrijpen hoe het kan dat sommige jongeren in zulke situaties telkens angstig worden, 

gebruiken we een schema:

Jongeren met sociale angst hebben in sociale situaties 

andere gedachten dan de meeste mensen. Ze denken 

vaak dat ze iets verkeerd doen of dat ze vreemd of raar 

gevonden worden (gedachten). Door dit soort gedachten 

gaat het alarm af, wat er voor zorgt dat je je anders gaat 

voelen en anders gaat gedragen. Je voelt je misschien 

bang worden en merkt dat je rood wordt en gaat zweten 

(gevoel), ook merk je misschien dat je niets meer durft 

te zeggen en het liefst uit de situatie weg wilt (gedrag). 

Doordat je merkt dat je je anders voelt en gedraagt dan 

normaal ga je nog meer op jezelf letten (blik op jezelf), 

waardoor het alarm nog harder af gaat en je nog meer 

gespannen of bang wordt. 

UITLEG: Vermijding

Als je bang bent, ga je dat waar je bang voor bent het liefst 

uit de weg. Dit noemen we vermijding. Maar daardoor kom 

je er niet achter of de sociale situatie waar je bang voor 

bent ook echt zo spannend of bedreigend is. Daardoor 

blijf je hier juist bang voor. Dat is jammer, want hierdoor 

leer je niet dat je angst daalt als je de sociale situatie toch 

aangaat. Of dat de kans niet zo groot is dat dat waar jij bang 

voor bent ook echt gebeurt. Ook leer je niet dat als dat waar 

jij bang voor bent toch een keer gebeurt, je dat wel aankan. 

Bovendien durf je hierdoor sommige dingen niet te doen of 

alleen te doen als er iets of iemand is om je te helpen.

1.3 Challenges bedenken

UITLEG: Challenges

Misschien was je vroeger wel bang om te gaan fietsen of zwemmen, en ontdekte je dat je angst veel minder werd of 

zelfs verdween toen je het eenmaal deed. Wat we in deze module gaan doen, lijkt hierop: je leert omgaan met datgene 

waar je bang voor bent door de sociale situaties niet meer uit de weg te gaan, maar juist op te zoeken. Dit noemen we 

challenges. Dat klinkt eng, maar vaak merk je dan dat de sociale situatie niet echt zo spannend en bedreigend is en 

dat dat waar je bang voor bent eigenlijk niet gebeurt. En als dat waar je bang voor bent toch een keer gebeurt, zul je 

zien dat je dat eigenlijk wel aankunt. Hierdoor durf je straks waarschijnlijk dingen te doen die je nu nog niet (alleen) 

durft. We gaan dus oefenen met de dingen die jij eng vindt om te doen. We beginnen met iets wat je eng vindt, maar 

wat je waarschijnlijk gemakkelijker durft dan andere enge dingen. Daarna gaan we stapje voor stapje oefenen met die 

engere dingen, zodat je uiteindelijk je angst overwint! 

 

Gedachten

Gedrag Gevoel

Sociale Situatie

Je alarm gaat af!

Blik op jezelf
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OEFENING 3: Challenges bedenken

Probeer eens te bedenken van welke angst je geen last meer wilt hebben. Als je bijvoorbeeld geen last meer hebt van 

sociale angst, wat durf je dan (weer) te doen? Je doel is datgene waar je nu nog het meest bang voor bent, maar wat 

je graag zou willen durven. Je doel gaan we proberen in kleine stappen te bereiken. Door in kleine stappen naar je 

doel toe te werken, kun je langzaam wennen aan de situatie en zo beter met je angst leren omgaan. Elke stap wordt 

iedere keer iets moeilijker. Alle stappen bij elkaar vormen een trap. Uiteindelijk probeert iedereen de hoogste trede 

van de trap te bereiken, want daar staat je doel. We gaan samen bedenken wat voor soort oefeningen je allemaal zou 

kunnen doen om te leren omgaan met jouw angst. Dus: stel je bent bang om een vraag te stellen in de klas, wat zou je 

dan kunnen oefenen? En wat zou een tussenstap kunnen zijn? Vul de bedachte oefeningen in op de treden van jouw 

trap. Dit worden de stappen die je in de training gaat zetten om aan het einde van de training jouw doel te halen. Zet 

de stappen van makkelijker naar moeilijker, dus begin met iets wat je eng vindt, maar waarschijnlijk gemakkelijker 

durft dan andere enge dingen! Je vindt de lege angsttrap op de volgende bladzijde.

Tips voor moeilijke challenges:

• Om uitleg vragen aan de leraar in de klas (bij verschillende docenten, terwijl de rest van de klas wel/niet luistert).

• Vragen of je naar de WC mag (bij verschillende docenten, terwijl de rest van de klas wel/niet luistert).

• Een vraag stellen in de klas op een ‘gekke’ manier: expres haperen, expres heel lang nadenken voor je iets zegt.

• Iets vertellen over jezelf of je weekend of iets wat je hebt gezien, gehoord of gedaan (bij klein groepje/grote 

groep, bekenden/onbekenden, kort/lang).

• Je mening over iets geven aan een vriend/vriendin, aan de klas, aan een groepje bekenden/onbekenden.

• Op social media iets posten waarvan je weet dat het de aandacht trekt (een gekke foto, iets persoonlijks, etc.).

• Kleding aan doen die je normaal nooit aan hebt en waarvan je weet dat het de aandacht trekt.

• Expres een fout maken (een domme vraag stellen, verkeerd antwoord geven, struikelen etc.).

• Expres iets raars doen of zeggen (in de klas, buiten de klas op school in de gang of op het schoolplein).

• Een vraag stellen aan de conciërge, teamleider of directeur van de school.

Plekken waar moeilijke challenges kunnen worden geoefend:

• Op school

• Op straat

• In het OV

• In een winkel(centrum)

• In een café, restaurant of de kantine

• In de bioscoop, het theater of de concertzaal

• Met vrienden, familie, collega’s of met onbekenden

1.4 Evaluatie

Wat zou je graag weer willen kunnen of durven na deze training?

Wat wordt jouw doel (stap 10)?
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Waar ben jij het meest bang voor dat zal gebeuren als je nu zou moeten oefenen met jouw doel (stap 10)? (Als… dan…)

Wat maakt de kans het grootst dat dit gebeurt?

Hoe zeker weet jij dat dit zal gebeuren?

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helemaal niet zeker Heel zeker

Hoe erg zou jij het vinden als dit zal gebeuren?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helemaal niet erg Heel erg

Wat is daar dan zo erg aan?

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over
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1.5 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Vragen beantwoorden

Vul voor de volgende bijeenkomst de volgende vragen in.

Welke situaties ga jij het liefst uit de weg?

Waarom ga je die situaties het liefst uit de weg?

Stel, je kunt die situaties niet uit de weg gaan, wat helpt jou dan om de situaties toch te doorstaan? Schrijf minstens 

drie dingen op die jou helpen.
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Act&dare: Bijeenkomst 2

 Doelen:

• Je begrijpt waarom we challenges gaan oefenen zonder neptrucs.

• Je oefent met de eerste paar challenges in de training.

• Je weet hoe je de eerste paar challenges ook buiten de training kunt aangaan.

 Wat gaan we doen vandaag?

2.1 Start     2 min.

2.2 Thuisoefeningen bespreken  5 min.

2.3 Uitleg over de challenges  5 min.

2.4 Challenges oefenen   40 min.

2.5 Evaluatie    5 min.

2.6 Thuisoefeningen   3 min.    

2.1 Start

In deze bijeenkomst ga je de eerste stappen zetten in het overwinnen van jouw angst. 

2.2 Thuisoefeningen bespreken

We beginnen deze bijeenkomst met het bespreken van de thuisoefeningen.

2.3 Uitleg over de challenges

UITLEG: Vermijden

Als je in de situatie komt waar je bang voor bent, dan probeer je die situatie te vermijden. Vermijden betekent dat je 

de situatie uit de weg gaat. Je kunt je misschien wel voorstellen dat wanneer je weet dat je iets spannends moet gaan 

doen, zoals je eerste schooldag, je daar dan van tevoren zenuwachtig over bent en het liefst niet naar school gaat, 

maar lekker thuis blijft. Het voordeel van vermijden is dat jij je een stuk veiliger voelt, want je hoeft voorlopig even 

geen enge dingen meer te doen. Zo voorkom je dat datgene gebeurt waar jij bang voor bent. Het fijne is dus dat je op 

dat moment even niet angstig wordt. Het nadeel is dat je er nooit achter komt of de door jou gevreesde situatie wel 

echt zo’n spannende of bedreigende situatie is, dus of het geen vals alarm is. Misschien blijf je dan wel je hele leven 

bang terwijl dat niet nodig is.

UITLEG: Neptrucs

Soms kun je een situatie niet of moeilijk vermijden. Dan kan het zijn dat je dingen in die situatie doet om je veiliger 

te voelen. Je gaat bijvoorbeeld wel een spreekbeurt of presentatie houden, maar je laat de anderen uit je groepje zo 

veel mogelijk doen en leest zelf alleen een stukje voor van papier, of je laat vooral filmpjes zien zodat je zelf zo min 

mogelijk hoeft te praten. Sommige jongeren bereiden het zó goed voor, en oefenen het zó vaak, dat er eigenlijk niks 

mis kán gaan. Dat zijn dus trucs die je doet, omdat je denkt dat de situatie daardoor beter zal gaan en jij je minder 

bang zult voelen. Helaas helpen deze trucs je niet om over je angst heen te komen, het zijn dus eigenlijk neptrucs. 

Want ze lijken eerst wel te werken, maar uiteindelijk blijf je bang: je blijft denken dat het alleen maar goed ging omdat 

je ging voorlezen of omdat je vooral filmpjes liet zien, terwijl je zou willen dat je ervaart dat het ook goed komt als je 

de hele presentatie zelf doet: zonder anderen, zonder voor te lezen en zonder filmpjes. 
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UITLEG: Challenges

Het is vervelend als je niet leert omgaan met je angstige gevoelens, want dan blijf je er last van houden. Daarom gaan 

we oefenen met de situaties waar je bang voor bent. We gaan situaties opzoeken die je eng vindt en proberen deze 

aan te gaan zonder vermijding en neptrucs. Het zal nu in het begin waarschijnlijk spannend zijn om de oefeningen 

te doen. En omdat je deze situatie nooit of al lang niet meer bent aangegaan, weet je eigenlijk niet of dat waar je 

bang voor bent echt zal gebeuren. Je zult juist door te oefenen gaan testen of het ergste wat jij je kunt voorstellen, 

bijvoorbeeld dat je wordt uitgelachen, gebeurt of niet. Ook zul je door te oefenen gaan testen of áls het ergste wat jij 

je kunt voorstellen – zoals uitgelachen worden - toch een keer gebeurt, dat waarschijnlijk minder erg is dan je dacht 

en je dat dus wel aan kunt. 

2.4 Challenges oefenen

OEFENING 1: Challenges oefenen

We beginnen zo met een situatie die je wel spannend vindt, maar die je waarschijnlijk gemakkelijker durft dan 

andere situaties, dus iets onderaan de trap, op trede 1, 2 of 3. Als dat gelukt is en je de challenge meteen helemaal 

hebt gehaald, kun je de volgende challenge gaan oefenen. Als dat niet gelukt is en je de challenge nog niet meteen 

helemaal hebt gehaald, dan doen we de challenge nog een keer totdat je hem wel helemaal hebt gehaald. Zo proberen 

we om aan het einde van de training uiteindelijk je doel te halen. Het is niet erg als het je uiteindelijk niet lukt om je 

doel te bereiken, het belangrijkste is dat je oefent en dat doe je ook al door de andere challenges te proberen.

Let op: met gelukt bedoelen we of het jou is gelukt om de challenge te oefenen, en niet of het resultaat goed was. 

Bijvoorbeeld: je stelt een vraag in de klas maar je begrijpt het antwoord niet. Dat is wel vervelend, maar jij hebt je 

challenge dan wel gehaald! Je hebt het resultaat niet altijd in de hand, maar wel of jij de challenge aangaat of niet.

De schema’s die horen bij de challenges vind je op de volgende bladzijden.
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Voorbereiding

CHALLENGE #1

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #1        CHALLENGE #1

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #2

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #2        CHALLENGE #2

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #3

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #3        CHALLENGE #3

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 

  

  

14



Voorbereiding

CHALLENGE #4

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #4        CHALLENGE #4

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #5

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #5        CHALLENGE #5

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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2.5 Evaluatie

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

2.6 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Challenges aangaan

Vandaag heb je met de eerste challenges geoefend. Het is belangrijk om niet alleen in de training, maar juist ook 

daarbuiten te oefenen. Daarom krijg je als thuisoefening voor komende week om de challenges die je vandaag hebt 

geoefend ook zelf buiten de training aan te gaan. Voordat je thuis gaat oefenen, beantwoord je de volgende vragen. 

Oefen daarna de challenges en vul dan in hoe het daarmee is gegaan in het rechter schema op de vorige bladzijden.

Waarom is het slim om de challenges ook buiten de training aan te gaan?

Wat kan er anders lopen tijdens het oefenen buiten de training?

Wat ga je doen om dat op te lossen?
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Act&dare: Bijeenkomst 3
 Doelen:

• Je oefent de volgende challenges in de training.

• Je weet hoe je de volgende challenges ook buiten de training aan kunt gaan.

• Je bent weer een stap dichterbij in het overwinnen van je angst.

 Wat gaan we doen vandaag?

3.1 Start     2 min.

3.2 Thuisoefeningen bespreken  5 min.

3.3 Challenges oefenen   40 min.

3.4 Evaluatie    5 min.

3.5 Thuisoefeningen   3 min.    

3.1 Start

In deze bijeenkomst ga je verdere stappen zetten in het overwinnen van jouw angst. 

3.2 Thuisoefeningen bespreken

We beginnen deze bijeenkomst met het bespreken van de thuisoefeningen.

3.3 Challenges oefenen

UITLEG: Challenges oefenen

We gaan verder met oefenen en beginnen bij de challenge waar je vorige keer bent gebleven. Pas als je de challenge 

gehaald hebt, ga je door met de volgende. Kijken of het lukt om alle challenges te halen en daarmee je doel te 

bereiken!

OEFENING 1: Challenges oefenen

De schema’s die horen bij de challenges vind je op de volgende bladzijden.
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Voorbereiding

CHALLENGE #6

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #6        CHALLENGE #6

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #7

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #7        CHALLENGE #7

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #8

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #8        CHALLENGE #8

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #9

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #9        CHALLENGE #9

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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Voorbereiding

CHALLENGE #10

1. Wat ga je doen? 

2. Waar ga je dat doen? 

3. Wanneer ga je dat doen?  

4. Wie of wat zijn daar voor nodig? 

5. Hoe lang of hoe vaak ga je dat doen? 

6. Waar ben je bang voor dat kan gebeuren? 

7. Wat krijg je als beloning als je de challenge hebt gedaan? 

8. Hoe ga je deze challenge buiten de training oefenen? 

Challenge in de training     Challenge buiten de training
  

CHALLENGE #10        CHALLENGE #10

1. Hoe is de challenge jou gelukt?     1. Hoe is de challenge jou gelukt? 

  

  

2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?    2. Is dat waar jij bang voor was gebeurd?

  

  

3. Wat is er verder gebeurd?      3. Wat is er verder gebeurd?

  

  

4. Wat heb je geleerd?       4. Wat heb je geleerd? 

  

  

5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet?     5. Ga je dit vaker doen? Waarom wel/niet? 
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3.4 Evaluatie

Wat was jouw doel (stap 10)?

Waar ben jij het meest bang voor dat zal gebeuren als je nu zou moeten oefenen met jouw doel (stap 10)? (Als… dan…)

Hoe zeker weet jij dat dit zal gebeuren?

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helemaal niet zeker Heel zeker

Hoe erg zou jij het vinden als dit zal gebeuren?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helemaal niet erg Heel erg

Wat is daar dan zo erg aan?

Wat kun of durf je nu weer doordat je er mee hebt geoefend in de training?
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Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over

3.5 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Challenges aangaan

Vandaag heb je verder met jouw challenges geoefend. Het is belangrijk om niet alleen in de training, maar juist ook 

daarbuiten te oefenen. Daarom krijg je als thuisoefening voor komende week om de challenges die je vandaag hebt 

geoefend ook zelf buiten de training te oefenen. Beantwoord voordat je thuis gaat oefenen de volgende vragen. 

Oefen daarna de challenges en vul na het oefenen in hoe het daarmee is gegaan in het rechter schema op de vorige 

bladzijden.

Wanneer je merkt dat je over een tijdje bepaalde situaties weer spannend(er) of eng(er) gaat vinden, wat zou je dan 

kunnen doen?

Welke oefeningen uit de training zou je dan kunnen gebruiken?

Zijn er nog andere spannende of enge situaties waar je in de toekomst mee zou willen oefenen?
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