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Els Van Beveren is zaakvoerder 
van Walk Your Talk, een bedrijf dat 
coaching aanbiedt in situaties waar 
communicatie mis loopt. Ze geeft 
trainingen in businesscontext, maar 
ze begeleidt ook individuen, koppels 
en groepen. We vroegen haar aan 
de hand van vier stellingen naar wat 
kwetsbaarheid is en of je het kunt 
leren.

Kwetsbaarheid begint 
met de moed om je-
zelf te zijn en jezelf te 
laten zien
Els Van Beveren: “Kwetsbaarheid 
heeft te maken met eerlijk kijken 
naar jezelf en zien dat je niet per-
fect bent. Wanneer een collega een 
opmerking maakt en je voelt dat die 
opmerking iets met je doet, vraag 
jezelf dan af: wat gebeurt hier nu? 
Wat voel ik nu? Voel je boosheid en 
laat dat ook toe, zonder jezelf erin te 
verliezen. Het risico bestaat dat als 
je boos bent, je gaat oordelen over 
de andere én over jezelf: ‘die kan ook 
nooit iets positiefs zeggen’ of een 

zelfveroordeling als ‘ik doe mijn werk 
niet goed’. Maar als je zo reageert, 
verliest je jezelf in ruzie of in zelfver-
wijt en schaamte.
Maar wanneer je wel eerlijk kijkt 
naar jezelf en je gevoelens, kun je 
een keuze maken die vooral moed 
vraagt. Want uitspreken wat jij bij 
jezelf ziet als niet perfect, houdt een 
risico in: ik kan gekwetst worden met 
wat ik vertel over mezelf. Als ik dus 
een opmerking krijg en ik maak me 
kwetsbaar door te zeggen: ‘ik voel 
me onrustig nu ik deze opmerking 
kreeg van jou. Ik weet nog niet goed 
wat het is. Misschien maakt het mij 
gewoon heel onzeker of ik mijn werk 

wel goed doe...’, dan weet ik niet 
welke reactie ik zal krijgen. Zal men 
luisteren of zal men mij beoordelen 
als zwak en teergevoelig? De schrik 
voor de reactie van de ander en de 
angst niet goed genoeg te zijn, hou-
den ons tegen om kwetsbaar te zijn 
en te delen wat er in ons omgaat.”

Eenzaamheid kan 
de prijs zijn als je je 
kwetsbaarheid niet 
toelaat
Els Van Beveren:  “Vroeger streefde 
ik onbewust altijd naar perfectie: 
in mijn job, mijn relatie, mijn huis, 
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Helemaal jezelf 
zijn… wie durft?

In een ideale wereld waarin niemand gekwetst kan worden, wil ieder-
een zijn gevoelige kant wel tonen. Maar in het echte leven, waarin we 

maar al te graag ons imago van supervrouw of stoere vent staande 
houden, wil je toch liever niet tonen hoe kwetsbaar je diep vanbin-

nen bent. Els Van Beveren probeert ons te overtuigen om het wél te 
doen, en toont aan hoe dat kan.  

“Toen ik eindelijk durfde toe te geven 
aan een vriendin dat ik het moeilijk 
had, was ik bang dat ze me zou veroor-
delen. Maar ze bleek ontroerd door mijn 
eerlijkheid…”
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mijn uiterlijk... Tot ik kinderen kreeg 
en crashte. Ik wilde in alles blijven 
uitblinken én ook nog perfect mijn 
kinderen opvoeden. Maar het ging 
niet meer, ik zat aan de grond. Toch 
slaagde ik erin om dit te verbergen 
voor mijn omgeving, maar ook voor 
mijn dichte vrienden.  Ik vertelde 
niet dat ik niet meer kon en soms 
letterlijk niet meer rechtstond. 
Maar juist omdat ik dit voor ieder-
een verborg, vroeg niemand hoe 
het met mij was. Ik voelde me heel 
eenzaam en onbegrepen. Tot ik op 
een avond met een vriendin iets 
ging drinken. Het zat heel hoog en 
ik stortte mijn hart uit: ik vertelde 
eindelijk dat ik het moeilijk had. En 
het wonder gebeurde: ik die altijd 
dacht dat mensen mij alleen graag 
zouden zien als ik alles perfect deed, 
mocht voelen dat mijn vriendin mij 
niet veroordeelde. Integendeel, ze 
was ontroerd en zei: ‘Da’s nu de 
eerste keer dat gij zegt dat het niet 
goed met u gaat...’. Juist omdat ik 
durfde zeggen wat ik voelde, vragen 
wat ik nodig had en toegeven dat ik 
bang was, was ik echt en kon ik mijn 
vriendin de kans geven om de echte 
versie van mezelf lief te hebben.”

Wil je kwetsbaarder 
leren zijn, dan zul je 
in de modder moeten 
blijven staan
Els Van Beveren: “Kwetsbaar zijn en 
jezelf aanvaarden zoals je bent, is 
een proces dat je moet leren met 
vallen en opstaan. Het vraagt dage-
lijks oefenen om die dikke muur af 
te breken die rondom je authen-
tieke zelf is opgebouwd. Maar als 
je eerlijk kijkt naar wat er diep in 
jezelf leeft en de moed vindt om 
het te vertellen, breek je telkens 
een steentje af van die dikke muur. 
Omdat we niet leven in die ideale 
wereld waarin niemand gekwetst 
wordt, is zo’n steentje weghalen 
niet alleen moedig, het maakt je ook 
fragiel. Niemand kan je zeggen dat 
mensen empathisch zullen reageren 
op je gevoelens. Hierdoor zul je dus 
altijd opnieuw verleid worden om 
het gat in je muur dicht te laten of 

het opnieuw dicht te maken. Wil je 
groeien in kwetsbaarheid, dan zul je 
telkens opnieuw moeten stilvallen 
bij jezelf, niet oordelen en onmiddel-
lijk uitspreken wat je voelt. Want net 
zoals een lotusbloem pas mooi wordt 
als ze met haar wortels in de modder 
staat, zo worden ook mensen alleen 
maar mooier door in de modder te 
staan!”

Als je kwetsbaar durft 
te zijn, zien mensen 
ook je kracht
Els Van Beveren: “Kwetsbaarheid 
leidt tot authenticiteit, tot écht jezelf 
kunnen zijn en dat geeft kracht. 
Maskers vallen af en er is minder 
moeten. Het brengt je in contact 
met wat je hart zegt. Enkel zo kun je 
het leven leiden dat je wilt, en niet 
het leven dat van je verwacht wordt. 
Ben je dan egoïstisch? Neen, want 
je sluit je niet af voor de gevoelens 
van anderen. Als iemand boos op 
je is, kun je daar uiteraard naar luis-
teren, maar je moet er jezelf niet 
in verliezen. Je kunt voelen wat die 
boosheid met je doet en dit gevoel 
in woorden vatten. En juist omdat 
je zelf niet begint te roepen of in je 
schulp kruipt en je laat verteren door 
schuldgevoelens, blijf je in verbinding 
met de persoon die kwaad op je is. 
Op die manier 
kunnen ook de mensen rondom jou 
kwetsbaar zijn en helemaal zichzelf 
zijn in de relatie. Schijn hoog houden, 
wordt dan overbodig.”

Zin in meer?  
•	 Lees	De	kracht	van	kwetsbaar-

heid en De moed van imperfec-
tie van Brené Brown.

•	 Kijk	naar	de	TED–talk	van	
Brené Brown op Youtube.

•	 Organiseer in je afdeling De 
moed van imperfectie (kvlv.be).

Kom naar de workshop De moed 
van imperfectie, een workshop 
gebaseerd op de boeken van 
Brené Brown.

Wil jij graag wat meer jezelf zijn 
en loslaten wie je denkt te moe-
ten zijn?
Krijg je graag inzicht in wat je 
daarin tegenhoudt?
En word je graag meegenomen 
in de eerste stappen om écht 
jezelf te zijn?
Dan is deze workshop zeker voor 
jou!

Datum: 15 oktober van 9u30 
tot 16u30
Locatie: Abdij Grimbergen 
(Ostzaal), Abdijstraat, 
1850 Grimbergen
Begeleiding: Els Van Beveren, 
trainer in verbindende commu-
nicatie
Prijs:	€	60,	KVLV-leden:	€	45	
(lunch zelf meebrengen)
Max. aantal deelnemers: 12
Inschrijven via kvlv.be

‘Het is niet de criticus die telt, 
niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt 
of wat de man van de daad beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, 
zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed,
die zich kranig weert, 
die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is,
die desondanks toch probeert iets te bereiken, 
die een groot enthousiasme en grote toewijding kent, 
die zich helemaal geeft voor de goede zaak,
die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, 
en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…’ 
(Theodore Roosevelt)


