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Inleiding
Je bent getalenteerd, hebt bijvoorbeeld een hoog IQ en je
durft eigenlijk geen succes te hebben. Je doet er onbewust
alles aan om maar geen succes te beleven. Je kiest het vak
waar je het slechts in bent tot carrière. Je stelt uit, raakt
dingen kwijt, schrijft uren voor de deadline de grootste onzin in je scriptie. Of je voelt weerstand tegen maatschappelijk succes, vindt het grote onzin om mee te doen aan de
“ratrace”, omdat die nou eenmaal niet jouw waarden vertegenwoordigt. Je laat anderen wel eens winnen met een
spelletje, omdat je geen zin hebt in de teleurstelling en
boosheid van de verliezer. Je spreekt een ouder familielid
uit beleefdheid niet tegen, ook al weet je het beter.
Misschien herken je bovenstaande voorbeelden niet allemaal als succesangst. Eigenlijk is of lijkt wat ik onder succesangst schaar ook niet altijd puur angst. Soms lijkt het
te gaan over weerstand, gemakzucht of beleefdheid. Of zijn
het zelfbeperkende gedachten of belemmerende gedragingen. In dit boek zal ik ook deze weerstand, gemakzucht,
beleefdheid, zelfbeperkende gedachten en belemmerende
gedragingen nader bekijken en verbinden met mijn ideeën
over succesangst.
Verderop in dit boek zal er een genuanceerd beeld ontstaan over wat succesangst wel en niet is. Omdat ik wat
meer pagina’s nodig heb om dat genuanceerde beeld neer
te zetten, stel ik voor dat we voor nu een werkdefinitie van
succesangst formuleren. Om dat te kunnen doen wil ik
eerst even het woord succesangst uit elkaar trekken in
succes en angst en deze beide begrippen bekijken.
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Wat is succes?
Om te weten wat succesangst is moet je eerst kijken naar
wat succes is. Succes ziet er voor iedereen anders uit en
kan gelang de situatie variëren van het zonder schade landen op Mars tot de knikker in het knikkerpotje doen belanden. Mijn definitie van succes is eigenlijk niets anders
dan het bereiken van een doel. En dat doel kan groot of erg
klein zijn. Dat doel kan op verschillende vlakken liggen. Je
kunt jezelf bijvoorbeeld emotionele, spirituele, materialistische en esthetische doelen stellen. Maar ook een ander
kan een doel stellen dat je dient te bereiken. In het reguliere onderwijs zijn veel van de te bereiken doelen door een
ander – dan door het kind of jongere dat ze dient te behalen – bedacht en voorgeschreven.

Wat is angst?
Angst is een hormonaal-fysiologische reactie op waargenomen gevaar. Maar de ene angst is de andere niet. Angst is
onze meest geweldige hulp als het op lichamelijk gevaar
aankomt. Het kan je de goede kant op doen bewegen na de
ontdekking van een afgrond. Het kan je helpen vliegensvlug van je fiets te springen als deze onder een voorbijrijdend bestelbusje komt, zodat jij ongedeerd blijft. Het kan
je razendsnel de boom in doen klimmen wanneer je wordt
aangevallen door een krokodil. Angst roept één van de volgende drie reacties op: vecht, vlucht of verstar. Biologisch
gezien alle drie even handig – al naar gelang de situatie en
de vorm van gevaar – als het gaat om het in stand houden
van het individu.
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Succesangst dus
Succesangst is angst voor succes. In mijn definitie van succes is het bereiken van een doel gelijk aan succes. Iedereen
die zelf een doel kan stellen – of zich committeert aan het
doel voor hem of haar door een ander gesteld – kan angst
hebben dit doel niet te halen en/of angst hebben dit doel
wel te halen. De angst je doel niet te halen is faalangst. De
angst je doel wel te halen is succesangst.
Succesangst is dus niet hetzelfde als faalangst. Maar de
uitingsvormen van succesangst en faalangst kunnen wel
erg op elkaar lijken. Sterker nog, de uitingsvormen kunnen precies hetzelfde zijn. Succesangst is ook niet hetzelfde als perfectionisme. Maar perfectionisme kan wel samengaan met succesangst. Succesangst leidt tot uitstelgedrag, onderpresteren, vermijdingsgedrag en zelfsabotage,
maar is daar niet gelijk aan. Succesangst is angst voor
en/of weerstand tegen het hebben en krijgen van succes
en/of de gevolgen van succes.
Niet elk te stellen doel geeft succesangst. Het ene doel is
het andere niet.

Waarom succesangst en hoogbegaafdheid?
Dit boek gaat over succesangst bij hoogbegaafden, hun
welbevinden en (school)loopbaan. Maar succesangst kan
iedereen belemmeren doelen te bereiken. Als je mentaal in
staat bent een doel te stellen, kun je last hebben van angst
dat doel te halen. In Nederland ben ik succesangst alleen
tegengekomen als het gaat over de mentale coaching van
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topsporters bij het voorbereiden op en leveren van topprestaties. Bij het verrichten van topprestaties onder druk
blijkt succesangst belemmerend te kunnen werken. De
speerwerper die in de training olympische records gooit en
tijdens een internationaal toernooi steeds (ver) onder deze
prestatie blijft kan baat hebben bij mentale succesangstreductiecoaching. Bij topsport zijn de oefenuitkomsten en de
wedstrijdprestaties mooi naast elkaar te leggen. Onderpresteren wordt hier, zoals ik uit monde van de in het
voorwoord genoemde topsportcoach heb vernomen, al jaren
met de succesangst-insteek aangepakt.
Ik ga er vanuit dat iedereen succesangst kan hebben. Ik ga
er ook vanuit dat hoe meer talent iemand heeft, hoe meer
kans op succes deze persoon heeft. En dat hoe meer talent
hoe groter ook de kans is op groot succes. En dat wanneer
je veel kans op groot succes hebt, je ook eerder last kunt
hebben van succesangst. (Cognitief) getalenteerde mensen
hebben volgens deze redenatie meer kans op succesangst
en de belemmerende gevolgen van dien, dan mensen zonder dit talent. Met andere woorden, een hoogbegaafde kan
een doel stellen dat hoger komt te liggen dan het doel dat
een gemiddeld begaafde zich stelt. Met het bereiken van
dat doel zal de hoogbegaafde er uit springen. Dat valt
meer op dan een gemiddelde prestatie en kan meer aandacht opleveren dan een gemiddelde prestatie, wat ook
meer angst kan oproepen.

Waarom geen straalangst?
Straalangst rijmt zo mooi op faalangst en wordt vooral in
Vlaanderen vaker gebruikt dan het concept succesangst.
Toch heb ik besloten het niet over te nemen in de titel van
mijn boek en als kernconcept van dat boek. Voor mij is er
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een verschil tussen stralen en succes hebben. De twee hoeven ook niet samen te gaan. Je kunt best stralen (blinken,
schitteren, stralen van vreugde) zonder succes, en succes
hebben zonder te stralen, ook als er geen angst meespeelt.
Het woord stralen roept bij mij het beeld op van in het
middelpunt van de belangstelling staan en gloeien of stralen van trots. Terwijl succes veel meer variaties kent. Succes zou datzelfde beeld kunnen zijn, maar er zijn natuurlijk veel meer manieren om succes te hebben of te ervaren.
Ook manieren waarbij je niet persé straalt. Ook voor deze
andere manieren van succes hebben en beleven kun je
angstig zijn. Ook het succes waarbij je niet in het middelpunt van een zaal staat te stralen kan succesangst oproepen. Succesangst omvat dus straalangst, maar wordt er
niet toe beperkt.
Behalve dat stralen heel gelukkig en blij kijken betekent
heeft het nog een andere betekenis, namelijk het niet slagen voor een examen, zakken voor een examen en afgaan.
Volgens van Dale (2018):

stra·len (straalde, heeft, is gestraald)
1. stralen afgeven
2. blinken, schitteren: stralen van vreugde
3. (informeel) zakken voor een examen
Deze laatste betekenis is nou net de betekenis die niets te
maken heeft met succes, maar juist met falen. Ook om alle
hiermee samenhangende misverstanden voor te zijn heb ik
het dus niet over straalangst maar over succesangst.

Te slim om te slagen
Nu we het toch over woordgebruik hebben… Ik weet dat
veel hoogbegaafden en hoogbegaafdheidspecialisten vallen
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