
INTROVERT  

LIKE  A  BOSS

DAG  1  ZELFKENNIS

Wat je leert : Dit is de meest theoretische dag , met

veel uitleg over het verschil tussen introvert en

extravert, en waarom het zo fijn is om precies te

weten hoe je in elkaar steekt.   

 

• 4 misverstanden over introvert zijn 

• Wat is een introvert en HSP precies? 

• 5 FAQ over introvert zijn 

• 6 kenmerken die bij mij passen als introvert 

• 3 Mindfucks en hoe ik die tegenspreek 

• 5 luxe dingen die ik mezelf permiteer 

DAG  2  GRENZEN

Wat je leert : Ieder mens heeft bepaalde range aan

grenzen, daartussen is alles prima , er overheen gaan

is vervelend. Voor jezelf en daarmee voor anderen.

Vandaag leer je ze definiëren en aangeven. 

 

• Grenzen en je interne thermometer 

• Waarom ik elke dag aan De Sims denk 

• 6 signalen dat je tegen je grens aanzit 

• De 3 vragen die ik mezelf dan stel 

• De twee soorten grenzen: vast en flexibel 

• Hoe bedenk je grenzen? 

• 3x leren je grens aangeven 

• Grenzen van tevoren afbakenen zonder teleurstellen 

• Grens tussen jou & anderen: waar houdt jouw

verantwoordelijkheid op 

DAG  3  PRIKKELS  

Wat je leert : Als je snel overprikkeld raakt, kun je

jezelf als slachtoffer zien en denken dat je ‘niks ’

aankan. Je leert je HSP vandaag als kracht te zien en

manieren te vinden om je af te schermen en op te

laden. 

 

• 3 manieren om sociale afspraken te rocken 

• Hoe buig je situaties met teveel prikkels creatief

om? 

• Wat gebeurt er als je jezelf negeert? 

• 5 stappen-nood-plan voor overprikkeld zijn en je

bent (bijna) thuis 

• Overprikkeld, maar je kunt niet weg. Wat nu? 

• Prikkeloverload en anderen 

• 12 manieren om op te laden 

• Geld uitgeven aan HSP : zo zie ik dit 

• 3x Triggers om te vermijden voor ongezonde relatie

met eten 

DAG  4  ZICHTBAAR

Wat je leert : Je kunt jezelf vertellen dat zichtbaar zijn

‘niks voor jou is ’ of jij dat ‘niet durft’ maar dat heeft

niks met introvert te maken, maar met gebrek aan

zelfvertrouwen of een concreet doel. Je leert dat we

allemaal hetzelfde denken en dezelfde onzekerheden

hebben, en trucs om tóch daar doorheen te breken.  

 

• De 3 voordelen van introvert zijn voor je

werk/onderneming 

• 5 concrete salesacties om nu op te pakken voor

meer zichtbaarheid 

• 8 tips & mindtricks om meer zichtbaar te durven zijn 

• Vind je inner mentor & doel 

• 3 tips voor je Instagram  

• Tips voor jezelf durven filmen en stories maken 

• 4 dingen die je jezelf wijs maakt en niet kloppen  

• 5 tips voor public speaking 
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DAG  5  SOCIAAL  DOEN

Wat je leert : Extravert en een bloeiend sociaal leven

hebben is de norm , waardoor ik me vaak supersaai en

vriendloos kan voelen. Je leert deze dag helemaal

oké te zijn met hoe je bent en hoe vaak jij – en op

welke manier – behoefte aan sociaal contact hebt.  

 

• Mijn 3 regels voor sociale afspraken en balans 

• 3 pijnlijke situaties waarin ik bots met de extraverte

vrienden en hoe ik ermee deal 

• Hoe ik me voorbereid op sociale situaties 

• Op een feestje waar je niemand kent : stappenplan 

• 3 gedachtes die me door elke sociale awkward

situatie helpen 

• Zo zeg ik dat ik geen zin heb om te komen 

• Dit is waarom ik stilletjes van feestjes verdwijn 

• De drie lieve manieren om onder een afspraak uit te

komen 

• Creatieve overlevingstactieken voor

familieweekenden 

• Wanneer en waarom ik de extravert speel  - en de

voordelen daarvan 

DAG  6  EENZAAMHEID

Wat je leert : Op je eenzaam voelen ligt een enorm

taboe, maar het is een van de gevoelens die ik het

vaakste heb. Ik deel hoe ik ermee omga . Tegelijkertijd

kan ik enorm goed alleen zijn: hoe doe ik dat?  

 

• 6 situaties wanneer ik me het meest alleen voel 

• 12 dingen die me dan helpen 

• 2 dingen die absoluut niet helpen 

• 6 manieren om nieuwe vrienden te maken 

• Omgaan met eenzaamheid en introvert in een

relatie  

• Lol hebben in je eentje : beste wat er is  

DAG  7  

 

Wrap up & bonussen 
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