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1. Wat is Positieve Intelligentie of PQ? 
 

Positieve Intelligentie bepaalt de mate waarin jij op een positieve en 
oplossingsgerichte manier kan omgaan met de kleine en grote uitdagingen van het 
leven. De mate van Positieve Intelligentie bepaalt dus je mentale fitheid die jij kan 
inzetten bij uitdagende gebeurtenissen. Hoe snel kan jij schakelen van negativiteit 
naar positiviteit?  

Hoe ga je om met tegenslagen? Hoelang blijf je hangen in een negatieve sfeer? 
Zoek je steeds de fout bij jezelf of leg je de schuld vaak bij anderen? Lig je ’s nachts 
wakker van onzekerheden? Heb je het gevoel dat je geboren bent voor het 
ongeluk? Geraak je maar niet uit een neerwaartse spiraal? Is je draaglast groter dan 
je draagkracht? 

Een hoog PQ maakt je mentaal weerbaar en gelukkig. Je glas is niet alleen halfvol in 
plaats van halfleeg, meer nog, je glas is gevuld met een bewuste beleving van 
succes, geluk en liefde! 

Het maakt niet uit wat er in je leven gebeurt, jij alleen hebt het vermogen om je 
reactie daarop te kiezen. Wanneer je eraan went in alle omstandigheden het 
positieve en oplossingen te zien, zal je leven tot het allerhoogste niveau stijgen. 

Mensen met een hoog PQ hebben de vaardigheden en human skills om positief 
onderscheidend te zijn in teamverband of op organisatieniveau. Ze hebben een 
positief effect op (werk)relaties, resultaten en betrokkenheid van anderen. Positieve 
Intelligentie is daarom een belangrijk ingrediënt van mensgericht en bewust 
leiderschap. Een leidinggevende die authentiek, emotioneel en adaptief intelligent 
is zal een positief effect hebben op zijn medewerkers. Positieve en gelukkige 
medewerkers zijn meer betrokken, nemen meer verantwoordelijkheden en dragen 
zo bij tot positieve resultaten. 

Klinkt te mooi om waar te zijn? 
Toch niet, het is haalbaar voor ieder van ons omdat je kan investeren in PQ.  
Positieve Intelligentie is gebaseerd op recente ontdekkingen uit de 
neurowetenschap, positieve psychologie, cognitieve gedragspsychologie en 
prestatiewetenschap. Het is dus een waardevolle manier van zijn die je leven kan 
veranderen! 
 
 
Mensen met een hoge Positieve Intelligentie herken je aan deze eigenschappen: 
- ze staan positief in het leven 
- ze buigen tegenslagen om in mogelijkheden 
- ze leven in het hier en nu en focussen op wat goed gaat 
- ze zetten angsten om in vertrouwen 
- ze verbinden op een authentieke wijze met anderen 
- ze accepteren zichzelf zoals ze zijn en dragen zorg voor zichzelf 
- ze hebben zelfkennis en kennen hun saboteurs (meer info volgt) 
- ze passen zich makkelijk aan en voelen geen weerstand tegen verandering 
- ze hebben een hoog (zelf) bewustzijn 
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- ze genieten van het leven 
- ze ervaren geluk in al zijn vormen 
- ze behalen doelen en zijn succesvol 
- ze zijn een inspirerend voorbeeld voor velen 
- ze hebben een positieve impact op groepen, teams of bedrijf 
 
Herken jij je in bovenstaande omschrijvingen? Dan heb je ongetwijfeld een hoog PQ. 
Droom je ervan om deze kwaliteiten te ontwikkelen? Kies dan vandaag, nu, meteen 
voor een nieuwe manier van zijn en leven.  
 

2. Hoe investeer je in Positieve Intelligentie? 
 
Ontwikkel je Positieve Intelligentie door enkel en alleen een roze bril op te zetten? 
Neen, natuurlijk niet. 
Positieve intelligentie ontwikkel je door te investeren in je sereen, adaptief en 
emotioneel vermogen om zo op een positieve en oplossingsgerichte manier om te 
gaan met de kleine en grote uitdagingen.  
 
Je zet bewust in op je talenten, goede eigenschappen en de innerlijke mentor in je 
hoofd. Je laat je dus niet leiden door je innerlijke criticus of saboteurs.  
Je bouwt bruggen tussen mogelijkheden i.p.v. valkuilen die je onderuithalen. 
De beweging van je innerlijke criticus naar je innerlijke mentor gebeurt door je 
gedachten en je mentale veerkracht. Positieve Intelligentie bouw je dus op door 
dagelijkse mentale oefeningen. Een ware mentale fitness dus. Als je een gespierd 
lichaam wil dan doe je gerichte spieroefeningen. Zo is het ook bij PQ, je traint je 
mentale spieren om sterker of veerkrachtiger te worden.  
 
Door inzicht en praktische oefeningen wordt je brein flexibel. Ga achter het stuur 
zitten van jouw boordcomputer en stel jouw gps af op veerkracht, geluk en succes. 
Door je denkwijze te veranderen word je optimistischer en krijgt je mentale 
veerkracht een boost.  
 

               
STAP 1: Ken je brein 
 

 
Ons brein is ons besturingssysteem dat bestaat uit een harde schijf en software.  
De harde schijf, of de neurologische bouw van ons brein, kunnen we niet 
veranderen. Die is voor ieder van ons hetzelfde. 
De software of de programma’s die je gebruikt kunnen wel veranderen.  
Je kan programma’s sluiten of updaten, of zelfs een nieuw besturingssysteem 
uploaden. 
En ja, dat vraagt tijd. Rome wasn’t built in a day. Duurzame verandering vraagt tijd, 
dus geef jezelf die tijd om een betere en nieuwe versie van jezelf te worden! 
 
Je kan ons brein opdelen in 3 grote structuren of netwerken: 
 



Gina Peeters – positieveintelligentie.com 
 

4 

1. Reptielenbrein of oerbrein: het kleinste en oudste deel van ons brein. Dit deel is 
enkel op fysiek overleven gericht en stuurt ons autonoom zenuwstelsel aan. 
 
2. Zoogdieren of emotioneel brein: hier worden emoties verwerkt en onthouden. Dit 
deel is gericht op sociaal imago, sociale positie en ervaringen. Helaas is dit deel 
vooral gericht op mogelijk gevaar en heeft dus aandacht voor negatieve impulsen 
en triggers. 
 
Het reptielen en zoogdieren brein zijn goed op elkaar afgestemd en werken actief 
samen. Samen vormen ze ons stressbrein dat verantwoordelijk is voor onze 
stressresponsen, vechten-vluchten-verstarren, piekergedachten en angsten. 
Hier zijn dus de saboteurs van ons brein heer en meester. Meer hierover later. 
 
3.  Mensenbrein of Nieuwzoogdierenbrein: het jongste deel van ons brein geeft ons 
de mogelijkheid om oplossingsgericht te denken, te reflecteren en te analyseren. Dit 
deel van ons brein is gericht op geluk en positiviteit. 
Ik noem dit dan ook graag ons sereen brein.  
 
En dit deel hebben we dus nodig om PQ te ontwikkelen!  
 

 
STAP 2: Ken je saboteurs 
 

 
 
Aan ons stressbrein is een innerlijke stem gekoppeld ‘je innerlijke criticus’. Deze stem 
laat zich leiden door enkele saboteurs die je sereen brein onderdrukken en zelfs 
schaakmat zetten.  
‘Ik kan dat niet’, ‘Ik ben bang dat’, ‘Ik moet me zo gedragen of...’, ‘Wat gaan ze 
van me denken als ik...’.  
We hebben zo’n 7000 tot 9000 gedachten per wakker uur, en ca 70% daarvan is 
gestuurd door je innerlijke criticus... dat is veel! Te veel, hoog tijd dus om daar 
verandering te brengen en je innerlijke mentor meer aan het woord te laten. 
 
Maar laat ons eerst even stil staan bij de verschillende saboteurs. 
Ieder van ons heeft met 1 of meer saboteurs te maken.                                                
Deze zijn gevormd tijdens je jeugd en zijn beïnvloed door de 3 grote O’s: je Ouders, 
je Omgeving, je Onderwijs. 

De Saboteurs vormen dus de bril waarmee je naar de wereld kijkt en hoe je 
inkomende informatie verwerkt. Onze Saboteurs zijn de lens waardoor we de wereld 
zien en erop reageren, zonder te weten dat we een vervormende lens dragen. 
Als kind beschermden ze ons tegen fysieke en emotionele gevaren.                             
Als volwassene staan ze helaas onze ontwikkeling in de weg. Deze programma’s zijn 
vaak verouderd en helpen ons dus niet in het volwassen leven. Helaas zitten zij 
diepgeworteld in ons onderbewustzijn en kunnen naar hartenlust je geluk en 
positiviteit ondermijnen.  

Tijdens onzekere tijden, het nemen van moeilijke beslissingen, dagdagelijkse 
uitdagingen etc worden onze Saboteurs geactiveerd. In plaats van onze innerlijke 
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mentor te vertrouwen, geloven we de leugens van onze Saboteurs. We laten ons 
leiden door valse alarmsignalen en vervallen in oud en negatief gedrag en stress of 
innerlijke onrust zijn het onvermijdelijke resultaat. 

 

Typen Saboteurs 
 
De Rechter is de meester-Saboteur die iedereen teistert en overal een oordeel over 
heeft. Het is degene die je herhaaldelijk wijst op je fouten of tekortkomingen. Je 
Rechter is je grootste interne vijand en activeert je andere top Saboteurs of zijn 
medeplichtigen.  
Dit resulteert in stress, angst, ongelukkig zijn en het vermindert je veer- en 
daadkracht. 
 
De Perfectionist laat je een zwart-witte wereld zien en hebben een doorgedreven 
oog voor detail.  Niets is voor hem goed genoeg en hij is nooit tevreden. Hij heeft 
een ongezonde behoefte aan orde en organisatie  
 
De Pleaser dwingt je steeds anderen te helpen en te behagen.  Hij laat je vergeten 
op te komen voor je eigen belangen en behoeften. Hij verliest de eigen behoeften 
uit het oog en voelt zich schuldig als er tijd wordt gemaakt voor me-time of zelfzorg. 
 
De Streber maakt je afhankelijk van het constant leveren van prestaties en externe 
successen. Hij is steeds op zoek naar zelfbevestiging. Hij is sterk gericht op extern 
succes, wat leidt tot overmatig veel werken. Je diepere emotionele en relationele 
behoeften leiden onder de heerschappij van je streber. 
 
Het Slachtoffer laat je voortdurend nadruk leggen op negatieve emoties en pijnlijke 
gebeurtenissen. Het is een manier om aandacht en genegenheid te krijgen van 
anderen. Het Slachtoffer weerhoudt je van zelfinzicht en saboteert de permissie om 
uit je slachtofferrol te stappen.  
 
De Denker waardeert intellect boven alles. Hij is niet in staat of bereid emoties te 
ervaren of relaties te onderhouden. Kan als koud, afstandelijk en intellectueel 
arrogant worden ervaren. 
 
De Waakzame maakt je voortdurend angstig voor alles wat fout kan gaan en ziet 
overal gevaren om zich heen. De Waakzame is intens bezorgd en kent geen 
innerlijke rust. 
 
De Rusteloze is voortdurend op zoek naar opwinding, uitdagingen of constante 
drukte, is zelden tevreden met de huidige activiteit. Hij heeft constant grote nood 
aan nieuwe impulsen. 
 
De Controleur heeft grote drang alles en iedereen te beheersen. Hij wil steeds de 
leiding nemen, situaties en de handelingen van mensen naar zijn hand te zetten. Hij 
wordt heel ongeduldig wanneer dat niet mogelijk is. 
 
De Ontwijker richt zich extreem op het positieve en het aangename. Hij vermijdt ten 
alle tijden moeilijke en onaangename taken en conflicten. 
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STAP 3: Hoe kan je omgaan 
met je Saboteurs? 

 
 
Op momenten dat je innerlijke criticus, onder invloed van je saboteurs, aan het 
woord is, moet je daadkrachtig optreden. Je benoemt de saboteur en vraagt hem 
vriendelijk doch daadkrachtig om een toontje lager te zingen. 

Je bedankt je angstige of opdringerige saboteur en beslist om stemrecht te geven 
aan je innerlijke mentor. Je schakelt van je stressbrein naar je sereen brein. Hiervoor 
zet je jouw adaptieve en emotionele vermogen in.  Beiden zijn een belangrijke 
factor van Positieve Intelligentie. 

Het boek ‘Positieve Intelligentie’ beschrijft een 4 stappenplan dat je helpt om te 
investeren in Positieve Intelligentie zodat je PQ-brein sterker wordt. 

A: autonomie – aanvaarden – ademhaling 

B: breinkennis – bewustzijn – betrokkenheid 

C: curieus zijn – competenties 

D: durven – doelen - doen 

 

STAP 4: Oefening baart kunst.  
 

 
 
Het versterken van je sereen brein en je PQ zal je in staat stellen om op een gezonde 
manier om te kunnen gaan met je saboteurs en de uitdagingen van het leven.  
Je brein is ‘maakbaar’, je kan dus door training nieuwe verbindingen aanleggen. 
Deze ‘neuroplasticiteit’ maakt het dus mogelijk om mentale veerkracht en PQ te 
ontwikkelen. 
Voorwaarden zijn dat je jouw brein goed verzorgt en je jouw besturingssysteem de 
juiste voeding en beweging geeft die het nodig heeft. 
 
 

3. Slotwoord 
 
Voor veel mensen is het (h)erkennen van hun saboteurs een eye-opener om U tegen 
te zeggen. Zelf inzicht krijgen en begrijpen wat er in je brein of besturingssysteem 
gebeurt is een opluchting. Je vijand is niet langer onzichtbaar. Je kent hem en je 
weet hoe je hem moet aanpakken. 
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Deze nieuwe inzichten helpen om in uitdagende situaties je gedrag te begrijpen én 
bij te sturen zodat je niet vervalt in stress of angst. 
Je kan je ware ik eindelijk laten zien en zelf beleven, je zet je potentieel om doelen 
en succes te bereiken optimaal in en je ervaart succes, geluk en veerkracht. 
 
Wil jij ook meester worden over jouw saboteurs? 
Investeer in Positieve Intelligentie! 
 
Heb je hierbij hulp nodig?  
Laat je begeleiden en coachen om je PQ een boost te geven.   
Je hoeft deze weg niet alleen te bewandelen.  
 
Wil je Positieve Intelligentie introduceren in je bedrijf of team? Wil je met PQ het 
mentale welzijn van je medewerkers versterken? 
Wil je als bedrijfsleider je PQ meer inzetten? 
Organiseer een inspirerende webinar of interactieve workshop. 
 
37% meer omzet, 31% betere prestaties, 19% betere diagnose, 3 keer meer 
creativiteit... Gelukkige werknemers zorgen voor meer productiviteit en betere 
resultaten! Mensgericht en bewust leiderschap is een basisbehoefte voor werkgeluk.  
Dus, waar wacht je op? 
 
Contactgegevens: 
Gina Peeters 
gpeeters@361.works 
 
Isabelle Hoebrechts 
Ihoebrechts@361.works 
 
 

 


