
e wereld is gemaakt 
voor extraverte men-
sen. Voor druktema-
kers en tafelspringers. 
Op school ben je fl ink 
als je vaak je vinger 
opsteekt. Op het werk 
gaat de promotie naar 

degene die graag het hoge woord voert. 
Wie anders in elkaar zit, wordt vaak 
verkeerd begrepen en fout weggezet. 
«Men omschrijft introverte mensen wel 
eens als teruggetrokken, zwijgzaam, 
afstandelijk en soms zelfs arrogant», zegt 
Ellen Jan segers. «Introversie wordt vaak 
geassocieerd met verlegenheid, stil zijn, 
saaiheid en achter het behang willen 
kruipen. Maar dat is het dus allemaal niet. 
Introversie heeft te maken met waar je 
energie uithaalt. Extraverte mensen la-
den zich op als ze in groep zijn, genieten 
van een avond op café. Ze halen energie 
uit contacten met anderen. Introverte 
mensen hebben tijd voor zichzelf nodig 
en herbronnen graag in de stilte. Ze heb-
ben het nodig om af en toe alleen te zijn. 
Dat betekent niet dat introverten men-
senschuw zijn, of asociaal. Helemaal niet. 
Maar die sociale contacten zijn niet waar 
ze hun energie uithalen. Ik ben dol op 
mijn vrienden en familie. Ik ga af en toe 
graag naar feestjes. Maar dan ben ik de 
volgende dag wel doodmoe en heb ik wat 
me-time nodig.»

En voor alle duidelijkheid: introversie is 
geen ingesteldheid of keuze, het is een 
aangeboren karaktertrek.
«Wetenschappers nemen aan dat een 
 introverte natuur aangeboren is en gene-
tisch bepaald. De as introversie-extraver-
sie maakt deel uit van de big fi ve, de vijf 
kenmerken die onze persoonlijkheid 
bepalen. Samen met emotionele stabili-
teit, openheid, mildheid en ordelijkheid 
bepalen die karaktertrekken wie we zijn. 
Bekijk deze eigenschappen op een conti-
nuüm. Iedereen heeft ze in mindere of 
meerdere mate. Uiteraard heeft je opvoe-
ding ook nog invloed. Je kan als introvert 
je grenzen wel wat verleggen, maar je kan 
jezelf niet volledig veranderen. Dertig 
procent van de bevolking is introvert en 
wordt zo geboren.»

Het verschil introvert - extravert wordt 
ook in de werking van het brein gezien.
«Het introverte brein bleek gevoeliger 
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«Het is echt wel oké om   de ‘stille’ te zijn»
In een extraverte maatschappij waar luid roepen wordt aan-
gemoedigd, neemt Ellen Jansegers het voor de introverten 
op. Zwijgen is goud, een gesprek over de kracht van stilte.
Lene KEMPS

Journalist 
Ellen Jansegers (35)
• Ze is freelance schrijver, journalist en 
communicatiemedewerker. Ze werkte elf jaar 
als communicatiemedewerker bij verschillende 
bedrijven. Na een depressie en burn-out werd 
het duidelijk dat ze haar stille en 
gereserveerde kant niet langer 
kon en mocht wegduwen. 
Op www.hetstillemeisje.com
schrijft ze over introversie, 
hoogsensitiviteit, creativiteit 
en mentaal welzijn.
• Ze is auteur van ‘Zwijgen is 
goud, introvert in een extraver-
te wereld’ (Horizon, € 22,99).

voor dopamine, waardoor het simpelweg 
veel minder prikkels kan verdragen. In-
troverten zitten sneller aan hun optimale 
staat van arousal, opwinding. We hebben 
minder licht nodig, minder lawaai en 
minder sociale interactie. Ik aard niet in 
een drukke omgeving en krijg hoofdpijn 
van een onbekende stad waar er duizen-
den nieuwe prikkels op me afkomen. Op 
een citytrip zoek ik de rustige pleinen en 
parken op, en ga ik niet meteen in die hip-
pe bar aan de toog hangen. Betekent dit 
dat ik een dramaqueen ben? Nee, ik ben 
introvert. Wij ervaren de wereld anders.»

Een citytrip organiseer je zelf, maar je 
zal maar in zo’n kantoortuin zitten.
«De lockdown was voor veel introverten 
een verademing. Eindelijk vielen alle 
 sociale verplichtingen weg. Waren onze 
weekends leeg. Moesten we niet meer 
naar dat drukke kantoor vol telefoon-
gerinkel en inhoudsloos getater. Introver-
ten fl oreren in hun thuiskantoor. Extra-
verten snakken naar die babbel bij het 
koffi  eapparaat. Voor ons, introverten, is 
zoiets nutteloze afl eiding. Wanneer de 
verplichte kantoorpraat wegvalt, voelt 

dat als een verademing. Corona is een 
 katalysator geweest: zowel introverte 
mensen als hun werkgevers hebben 
ondervonden dat je op een andere manier 
kan werken, dat je niet altijd bij elkaar 
moet zitten in een kantoortuin. Veel 
bedrijven omarmen vandaag een vorm 
van hybride werken – thuis en op kantoor 
– en dat is een kentering.»

Jij baseerde het boek op je eigen erva-
ringen, met de bedoeling om meer be-
grip te krijgen voor introversie. Waar-
om vond je dat nodig?
«Omdat we in een erg extraverte maat-
schappij leven. Ik heb altijd heel sterk het 
gevoel gehad dat de extraverte mensen 

kan als introvert echt wel bereiken wat je 
wil in het leven, zonder je natuur geweld 
aan te doen. Het vraagt misschien meer 
planning. Stijn Baert vertelt dat hij al zijn 
media-optredens zorgvuldig voorbereidt 
en exact weet wat hij zal zeggen. Hij klimt 
zonder problemen het podium op, maar 
stel hem geen vragen als je hem op straat 
ontmoet. Dan klapt hij dicht.»
«Zelf voelde ik me vroeger snel overwel-
digd op een vergadering. Er werd over 
mijn ideeën heen geschreeuwd en als me 
iets gevraagd werd, zat ik met mijn mond 
vol tanden. Intussen weet ik hoe belang-
rijk een goede preparatie voor me is. Als ik 
de onderwerpen ken en op de hoogte ben 
van de agenda, verloopt een meeting voor 
mij veel vlotter. Onlangs ging ik naar een 
netwerkreceptie. Daar moet ik me enorm 
voor forceren, maar ik probeer zulke 
events nu op mijn manier te benaderen. 
Ik gooi me niet meteen in het gewoel, 
maar bekijk het eerst even. Wie staat er 
nog alleen? Met wie zou ik kunnen 
praten? Voor mij is er veel veranderd 
toen ik mezelf toestond om de zaken 
op mijn manier aan te pakken. Toen ik 
mezelf als introvert aanvaardde en 
zei: ‘Het is oké, ik mag mijn tijd 

nemen en observeren’. Ik ben opge-
houden met mezelf te vergelijken 

met de vlotte, extraverte 
babbelaars die op zo’n event 
aan wezig zijn. Ik zal nooit aan wezig zijn. Ik zal nooit 

meer aandacht kregen, dat er het meest 
naar hen geluisterd werd. Zij laten van 
zich horen, dus zij bepalen het ideaal. 
Ik voelde me vaak niet gezien of gehoord, 
en dat leidde tot veel frustraties. Daarom 
heb ik mezelf gepusht om extraverter te 
zijn dan ik was, en dat heeft me voor een 
stuk geholpen. Ik heb mijn grenzen wat 
verlegd. Maar ik ben ook de voeling met 
mezelf kwijtgeraakt, ben continu over 
mijn limieten gegaan, en dat heeft pijn 
gedaan. Ik merk dat veel mensen zich in 
dat verhaal herkennen, dat continu 
‘moeite doen’ om erbij te horen, terwijl 
het op lange termijn toch niet lukt. Ik wil 
duidelijk stellen: je hoeft je als introvert 
niet aan te passen. Je moet niet verande-
ren. Je mag zijn wie je bent. De wereld 
heeft nood aan introverten, aan mensen 
die kunnen observeren, die bedachtzaam 
en behoedzaam zijn. Uiteraard kan je 
groeien, het is niet dat je als introvert 
geboren wordt en geen millimeter kan 
‘stretchen’, of nooit eens een extraverte 
activiteit kan doen. Je kan zelf uitdagin-
gen aangaan, je omgeving kan je stimule-
ren. Doe dat niet tegen je zin, omdat je 
denkt dat het moet. Blijf trouw aan jezelf.»

Er staan verrassende namen in het rijtje 
introverten: Emma Watson, Barack 
Obama en Bill Gates... Zelf sprak je on-
der anderen met premier Alexander De 
Croo, tv-persoonlijkheid Stephanie 
Coorevits en economieprofessor Stijn 
Baert.
«Het zijn stuk voor stuk succesvolle men-
sen, leidersfi guren die er niet voor terug-
deinzen om voor een groot publiek te 
staan. Ik wilde de clichés ontkrachten. Je 

«Ik ben opgehouden met mezelf 
te vergelijken met de vlotte, 
extraverte babbelaars. Ik zal 
nooit een supersociaal wezen 
zijn. Sinds ik daar vrede mee 
heb, gaat alles veel beter»

INTROVERTEN HALEN HUN ENERGIE NIET UIT SOCIALE CONTACTEN,   MAAR ZIJN DAAROM NOG NIET ASOCIAAL

Ook zij zijn introvert
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Ben jij 
introvert of 
extravert?

TIPS VOOR LEERKRACHTEN EN OUDERS

«Het is echt wel oké om   de ‘stille’ te zijn»

een supersociaal wezen zijn. Sinds ik daar 
vrede mee heb, gaat alles veel beter.»
«Het wordt tijd dat we voorbij het extra-
verte ideaal leren kijken. Dat we aanvaar-
den dat het oké is om de ‘stille’ te zijn. Het 
is oké om liever thuis te blijven en tv te 
kijken, een boek te lezen of in de tuin 
onkruid te wieden in plaats van naar een 
 receptie te gaan. Het is oké om te zwijgen 
tijdens een vergadering. Het is oké om je 
kinderen een hele dag weg te brengen 
omdat je behoefte hebt aan stilte en rust. 
Het is oké om heel je weekend alleen door 
te brengen, gewoon omdat je daar zin in 

hebt. Het is oké als je voor je verjaardag 
liever alleen naar de sauna gaat dan met 
een hoop vrienden op café. Of als je met 
kerst liever in een bos gaat wandelen dan 
fondue gaat eten met de hele familie. Dat 
wil niet zeggen dat we onze kinderen, 
vrienden of familie niet graag zien. Of dat 
we een ondermaatse werknemer zijn. We 
hebben die rust simpelweg nodig om de 
batterij op te laden, om daarna weer echt 
aanwezig te kunnen zijn.»aanwezig te kunnen zijn.»

«Wij hebben de rust simpelweg 
nodig om de batterij op te laden, 
om daarna weer echt aanwezig 
te kunnen zijn»

HALEN HUN ENERGIE NIET UIT SOCIALE CONTACTEN,   MAAR ZIJN DAAROM NOG NIET ASOCIAAL

Ik praat niet graag over koetjes 
en kalfjes.

Ik kan goed en lang 
geconcentreerd werken.

Multitasken is niet aan mij 
 besteed, ik focus liever op één 
taak tegelijk.

Na een feestje, receptie of grote 
bijeenkomst ben ik uitgeteld, 
hoe leuk het ook was.

Ik houd ervan om alleen te zijn.

Ik vier mijn verjaardag 
het liefst in besloten kring.

Ik heb geen grote vrienden-
groep, wel enkele hechte 
vriendschappen.

Ik denk lang na voor ik 
een beslissing neem.

Ik vorm mijn mening door 
lang en veel na te denken.

Ik krijg het meeste werk 
gedaan wanneer het stil is.

Als kind werd ik als ‘stil’ of 
‘verlegen’ omschreven.

In grote groepen heb ik 
regelmatig behoefte om een 
luchtje te scheppen.

Ik voer graag diepgaande 
gesprekken.

Ik heb meestal even tijd nodig 
om een antwoord op een vraag 
te formuleren.

Ik druk me liever schriftelijk uit 
dan mondeling.

Ik kan goed luisteren.

Telefoontjes laat ik vaak door-
schakelen naar mijn voicemail.

• Focus op talenten. Introverte 
kinderen kunnen zich lang concentre-
ren, zoeken diepgang, kunnen goed 
luisteren. Wanneer ze gepassioneerd 
zijn door een onderwerp, kunnen ze 
bergen verzetten.

• Let op je taal. Noem introverte 
kinderen niet ‘stil’ of ‘verlegen’, geef 
hen niet de indruk dat hun afwachten-
de aard niet oké is.

• Geef tijd en ruimte om alleen te 
zijn. Dat is essentieel voor introverte 
kinderen om zich goed te voelen.

• Normaliseer stilte. Geef stille 
kinderen niet het gevoel dat ze 
vreemd zijn.

• Varieer in werkvormen. Wissel 
groepsdiscussies en teamwerk af 
met zelfstudie en individueel werk. 
Wanneer je vragen stelt, geef intro-
verte kinderen de kans om na te 
denken over hun antwoord.

• Participeren kan ook in stilte, niet 
alleen via het gesproken woord. 
Kinderen kunnen ook meedoen 
zonder hun vinger op te steken. In 
stilte nadenken, iets helpen klaarzet-
ten tijdens de speeltijd, helpen oprui-
men, vragen stellen op het online 
schoolforum... dat zijn ook vormen 
van participatie.

• Verwar dagdromen niet met des-
interesse of luiheid. Het is een manier 
om nieuwe informatie te verwerken.

• Laat hen eens de leiding nemen. 
Onderschat introverte kinderen niet, 
verwar hun stille aard niet met verle-
genheid. Als ze geloven dat ze iets 
kunnen bijdragen en geloven in zich-
zelf, kunnen ze doortastende 
 leiders� guren worden.

• Forceer hen niet. Dwing hen niet om 
uit hun schulp te kruipen, geef hen tijd 
om te groeien en jou en de omgeving 
te leren kennen.

Zijn de meeste stellingen op jou van 
toepassing? Dan ben je introvert. 
Als introvert haal je energie uit 
alleen zijn. Je laadt de batterij op 
door dingen in je eentje te doen. 
Ideeën en meningen vorm je door 
na te denken en te re� ecteren. Je 
communiceert liever schriftelijk dan 
mondeling. Je neemt weloverwogen 
beslissingen en gaat niet over één 
nacht ijs. Je hebt een groot observa-
tie- en voorstellingsvermogen, een 
lange concentratiespanne en je kunt 
goed luisteren. Je verkiest één-op- 
één-contact boven grote groepen.

Vinkte je zowat de helft van de stel-
lingen aan? Dan ben je waarschijn-
lijk ambivert. Je valt in het midden 
van de curve introvert-extravert. Je 
haalt energie uit sociaal contact, 
maar kunt evengoed genieten van 
een avondje alleen. Soms neem je 
het voortouw, soms ben je afwach-
tend. De omstandigheden, mensen 
om je heen en je energie niveau 
bepalen welke kant je op gaat.

Weinig tot geen vinkjes in je lijstje?
Dan ben je een rasechte extravert. 
Als extravert haal je energie uit so-
ciaal contact. Je laadt je batterij op 
door dingen te doen met anderen.
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