
November was op sociaal vlak een rustige maand. En ook al zal de kerstperiode er 
dit jaar anders uitzien, december zal vast en zeker drukker zijn. Hoe goed je alles ook 
plant, er komen altijd last minute nog uitnodigingen binnen. Een belangrijk onderdeel 
van grenzen stellen (met name in deze tijd van het jaar) is nee leren zeggen, zodat je 

prioriteit kunt geven aan jezelf en je doelen én toch je relaties in stand houdt.
DIT KUN JE DOEN

Volg onderstaande stappen wanneer je een aanbod op een effectieve manier wilt afslaan 
zonder de ander te kwetsen.

Nee leren zeggen 
Grenzen stellen

Hoe ga jij deze maand ergens nee tegen zeggen? Deel het in je 
Studio-groep in Connect!
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Erken het perspectief van de 
ander en wat hij/zij met de 
situatie wil bereiken.

Voorbeeld: “Je hapjes zien 
er echt verrukkelijk uit – ik 
vind het echt knap dat je 
deze helemaal zelf hebt 
gemaakt!”

Voorbeeld: “Je uitnodiging 
was heel mooi en feestelijk.”

Als je een verzoek van 
een goede vriend(in) 
afslaat, stel dan een 
alternatief voor.

Voorbeeld: “Mag ik wat 
hapjes mee naar huis 
nemen voor later?”

Voorbeeld: “Ik bel je 
graag later deze week om 
bij te kletsen!”

Wees zo transparant als je zelf 
prettig vindt en leg uit waarom je 
nee zegt.

Voorbeeld: “Ik sla deze hapjes  
even af, want ik probeer te  
stoppen met eten zodra ik me 
aangenaam voldaan voel.”

Voorbeeld: “Ik spendeer voor 
mijn werk erg veel tijd voor mijn 
computer en ik probeer daarom het 
aantal privé-videogesprekken te 
verminderen.”

Beschrijf je situatie in neutrale 
bewoordingen, zodat emoties 
niet hoog oplaaien en je geen 
verwijten maakt.

Voorbeeld: “Ik waardeer het 
dat je me deze lekkere hapjes 
aanbiedt.”

Voorbeeld: “Wat aardig dat je 
me hebt uitgenodigd voor je 
online kerstborrel.”
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Aardappel-wortelkoekjes  
Klaar in 45 minuten | 16 stuks

1  1  0

450  g aardappelen, 
geschild en geraspt

225  g wortels, geschild en 
geraspt

1  ui, geschild en geraspt
1  ei
30  g bloem
2  kl zeste van citroen of 

sinaasappel
2 kl olie
150 g magere kwark
Peper, zout

1. Verwarm de oven voor op 
220 °C. Bekleed 2 bakplaten 
met bakpapier.

2. Bekleed een vergiet met 
keukenpapier of een schone 
theedoek. Laat de geraspte 
aardappelen, wortels en ui 
uitlekken in het vergiet en 
druk het vocht met je handen 
eruit.

3.  Meng in een grote kom  
het ei met de bloem,  
1 koffielepel zeste van citroen 
of sinaasappel, peper en zout. 
Roer het aardappelmengsel 
erdoor.

4. Schep hoopjes van het 
aardappelmengsel op de 
bakplaten en druk elk hoopje 
plat tot een koekje van ø 7,5 
cm (ongeveer 5 mm dik).

5. Vet de koekjes in met de 
olie en bak 15 minuten in de 
oven. Wissel de bakplaten van 
plaats in de oven en bak nog 
15 minuten, totdat de koekjes 
bruin en krokant zijn.

6. Meng de kwark met de rest 
van de zeste en kruid met 
peper en zout. Serveer met de 
koekjes.

per stuk
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