
 
 
Zelfvertrouwen versus faalangst 
 
Eén van de meest lastig te aanvaarden resultaten van een (ongeacht welke) competentietest 
is een lage score op het talent zelfkritiek. Anders gezegd, mensen met een lage score op het 
talent zelfkritiek hebben (bijna altijd) grote moeite om dat bij zichzelf te herkennen.  
 
Deels is dat verklaarbaar vanuit de score zelf. Als je beperkt zelfkritisch bent betekent dat in 
positieve zin namelijk ook dat je een redelijk (of zeer, al naar gelang je score) optimistisch en 
positief zelfbeeld bezit. Je bent dan dus geneigd jezelf, je vermogens, je talenten, je 
mogelijkheden tamelijk rooskleurig in te schatten en dat betreft dan logischerwijze ook je 
vermogen tot zelfkritiek. Het basisgevoel is dan ‘ik kan dat’ of op zijn minst ‘ik zou dat toch 
wel moeten kunnen’. Oftewel, het vergt de nodige zelfkritiek om zelf te kunnen zien dat je 
niet zo erg zelfkritisch bent. Omgekeerd, als je aan jezelf toegeeft dat je weinig zelfkritisch 
bent, getuigd dat van zelfkritiek. Zie daar de paradox. 
 
Maar er is ook nog een andere verklaring, namelijk: 
Karakterologisch zelfvertrouwen (of omgekeerd zelfkritiek) is niet hetzelfde als gevoeld 
zelfvertrouwen. Het eerste ligt redelijk vast in de tijd juist omdat die karakterologisch 
verankerd is. Het tweede, het gevoelde zelfvertrouwen kan per dag, per uur of zelfs per 
moment verschillen. Een eigenschap, talent zo je wilt, die zeer nadrukkelijk van invloed is op 
dat gevoelde zelfvertrouwen is verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee samenhangend 
‘faalangst’. Dat zit zo. 
 
Naarmate je verantwoordelijkheidsgevoel sterker is, is je behoefte om fouten te vermijden 
in datgene waar je verantwoordelijk voor bent dat ook. Er is maar heel weinig voor nodig om 
‘behoefte om fouten te vermijden’ te upgraden naar ‘bang zijn om fouten te maken’, naar 
faalangst dus. Dat gevoel is overigens niet per sé negatief. Als je faalangst je blokkeert en er 
dus voor zorgt dat je bepaalde dingen niet gaat doen, spreken we van een negatieve 
faalangst. Als je faalangst er voor zorgt dat je je steeds zeer goed voorbereid, zodat je 
beslagen ten ijs kunt komen en daarmee de kans op falen verminderd, maar wel gewoon 
gaat doen wat je wilt gaan doen, spreken we van een positieve faalangst. De invloed van je 
faalangst op de kwaliteit van je handelen is dan immers positief. 
 
In beide gevallen geldt dat die faalangst (soms ernstige) gevoelens van onzekerheid met zich 
mee kan brengen die zich slecht verhouden tot de mededeling dat je weinig zelfkritisch zou 
zijn. Je kunt je ondanks je natuurlijke zelfvertrouwen dus knap onzeker voelen over de vraag 
of ‘het wel goed komt’. 
 



Wellicht herken je je in dit voorbeeld: Je moet een praatje houden voor een groep mensen. 
Tot aan het trappetje van het podium sterf je zeven doden van de stress. Sta je eenmaal te 
praten, dan ebt dat gevoel snel weg en naderhand vraag je je af waar je je nou eigenlijk zo 
druk om gemaakt hebt.  
 
Veel mensen met de combinatie ‘lage zelfkritiek – hoge faalangst’ in hun profiel rapporteren 
dat ze deze tegenstrijdige gevoelens dikwijls in één en hetzelfde moment kunnen ervaren; 
‘als dit maar niet fout gaat’ versus ‘ik moet dit toch gewoon kunnen’. 
 
Daar komt nog bij dat een sterk verantwoordelijkheidsgevoel zich ook kan manifesteren in 
schuldgevoelens over zaken die niet goed gaan. ‘Het is niet goed gegaan terwijl ik daar 
verantwoordelijk voor ben en daar voel ik me schuldig over’. Terugkijkend op situaties die 
niet helemaal naar wens of verwachting verlopen zijn kan iemand met een van nature 
beperkte zelfkritiek dus tegelijk wel sterke schuldgevoelens ervaren.  
 
Dus: “Hoezo ben ik niet zelfkritisch? Ik voel me vaak onzeker, vooral als ik me op onbekend 
terrein moet begeven en ik me niet goed heb kunnen voorbereiden, en bovendien voel ik 
me vaak schuldig over zaken die misgaan!’ 
 
Nu zou je kunnen denken dat het niet zoveel uitmaakt of iemand nou zelfkritisch is op basis 
van het talent zelfkritiek of op basis van verantwoordelijkheidsgevoel (en faalangst) maar 
dat maakt wel degelijk uit. 
 
Zelfkritiek op basis van faalangst heeft namelijk de neiging zich te beperken tot een ‘over-all’ 
oordeel: ‘Het ging niet goed.’ Om vervolgens de blik weer naar voren te werpen, hopende 
dat het morgen beter zal gaan. 
Terwijl zelfkritiek op basis van het talent zelfkritiek leidt tot ‘inzoomen’: ‘wat ging hier 
precies niet goed, wat daarin was mijn aandeel, wat zou ik morgen anders kunnen doen, 
etc.’ 
 
Drie dingen nog hierover: 
 

1. Er lijkt een correlatie te liggen tussen een beperkte zelfkritiek en een hoge faalangst. 
2. Je kunt faalangst terug dringen door zelfkritischer te worden. 
3. Zelfkritiek gaat niet alleen over wat er fout gaat (schuldgevoel wel). 

 
Correlatie: 
De combinatie lage zelfkritiek hoge faalangst komt opvallend vaak voor, te vaak om toevallig 
te zijn. Hoewel (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd, zie ik twee mogelijke oorzaken. 
Soms is één van beiden aan de hand soms beiden tegelijk. 
 

• Mensen met (iets te) optimistische kijk op hun eigen mogelijkheden zijn eerder 
geneigd uitdagingen aan te gaan die net te hoog gegrepen zijn en lopen daardoor 
een grotere kans op ‘faal-ervaringen’. Vervolgens zijn ze niet automatisch geneigd de 
oorzaak van dat falen bij zichzelf te zoeken en dat levert een ‘onveilige’ wereld op.  
Er kunnen immers ‘zomaar’ dingen misgaan ondanks het feit dat ik er goed in ben.’ 



• Mensen met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en daaruit voorkomende 
faalangst, zien eerder (dan anderen) beren op de weg en zijn geneigd daarop te 
focussen. Soms zo sterk dat er eenvoudigweg geen energie en aandacht meer over is 
voor reflectie; “Beer is dood, gelukkig. Pffff……. Oh daar is alweer een nieuwe beer.” 

 
Faalangstreductie: 
Hoe tegenstrijdig dat ook moge klinken, uit het bovenstaande volgt logischerwijze dat je 
faalangst aan moet pakken met zelfkritiek. Dwing jezelf om in te zoomen en expliciet de tijd 
moet nemen om je af te vragen (liefst samen met anderen): ‘wat ging hier mis (of juist 
goed), ‘wat’ was mijn aandeel hierin, ‘wat’ kan ik morgen anders doen (of herhalen) om te 
onderzoeken of dat een beter resultaat oplevert?’  
Oftewel: “Als je tijd neemt om te onderzoeken hoe je er in geslaagd bent de beer van 
gisteren te doden, wordt je vanzelf minder bang voor de beren die je morgen onherroepelijk 
weer op de weg ziet.” 
 
Kijk niet alleen naar ‘fout’: 
Het is op zichzelf logisch om te denken dat zelfkritiek en reflectie vooral gaat over dat wat 
niet naar wens en verwachting verlopen is. Voor mensen met de combinatie zelfvertrouwen 
(lage zelfkritiek) – faalangst is dat zeker zo. De kritische terugblik en het daaruit 
voortkomende schuldgevoel gaat vooral over wat er mis ging. Wat goed gaat past immers bij 
de oorspronkelijke positieve inschatting en is dus ‘normaal’. Hoeven we niet meer naar te 
kijken, ligt achter ons. 
Het is alleen niet terecht. Reflecteren en daardoor leren en ontwikkelen zou net zo goed 
moeten gaan over wat er goed ging. Neem het succes niet als vanzelfsprekend aan maar 
vraag je af ‘waarom’ iets goed gegaan is, ‘wat’ daar aan heeft bijgedragen, ‘wat’ jouw 
aandeel daarin was en of dat succes überhaupt wel op je eigen handelen terug te voeren is 
(of per ongeluk goed ging). Zodat je de handelingen en gedragingen die tot succes hebben 
geleid morgen opnieuw kunt inzetten, toetsen, aanscherpen, fijnslijpen. Ontwikkelen dus.  
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Dit document is gedownload van www.petervonk.com en auteursrechtelijk beschermd.  Ik 
heb er evenwel geen bezwaar tegen als dit vrijelijk wordt verspreid. Daarbij wel het 
vriendelijk verzoek om de bron correct te vermelden.  
 
Heb je dit documentje doorgestuurd gekregen, zelf nog geen talent-assessment gedaan en 
ben je nieuwsgierig ‘hoe het bij jou zit’? Kijk dan op onze website en/of neem contact met 
ons op. 
 


