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Gedrag en beïnvloeding 

Zie ook:
• https://hetnlpcollege.nl/logische-niveaus-bateson-robert-dilts-nlp/
• https://hetnlpcollege.nl/effectief-beinvloeden-overtuigen-beinvloedingstechnieken/
• https://www.agile4all.nl/6-logische-niveaus-bateson-en-dilts/
• http://robsegers.blogspot.com/2014/05/het-model-van-bateson-en-dilts.html
• https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/bevorderen-van-gezond-

gedrag-hoe-doet-u-dat/greep-uit-de-theorie

https://hetnlpcollege.nl/logische-niveaus-bateson-robert-dilts-nlp/
https://hetnlpcollege.nl/effectief-beinvloeden-overtuigen-beinvloedingstechnieken/
https://www.agile4all.nl/6-logische-niveaus-bateson-en-dilts/
http://robsegers.blogspot.com/2014/05/het-model-van-bateson-en-dilts.html
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/bevorderen-van-gezond-gedrag-hoe-doet-u-dat/greep-uit-de-theorie
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Gedrag en beïnvloeding

Gedrag Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot 
de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving. De psychologie maakt verder onderscheid 
tussen uitwendig, voor derden waarneembaar gedrag, en inwendig, innerlijk gedrag 
zoals denken en voelen.
Observable events composed of four elements: the action performed, the target at which the 
action is directed, the context in which it is performed, and the time at which it is performed.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reasoned_action_approach

Beïnvloeding Gedrag wordt beïnvloed door in- en uitwendige factoren. Motivatie bepaalt grotendeels de kans 
dat een bepaald gedrag uitgevoerd wordt. Daarbij kunnen het hormoonstelsel en het zenuwstelsel 
de motivatie beïnvloeden. Uitwendige factoren zijn prikkels die het organisme zintuiglijk 
waarneemt: ziet, hoort, ruikt, proeft of voelt.

Ontwikkeling 
gedrag

Individueel gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Gedrag van een 
pasgeboren organisme is vooral erfelijk bepaald. Naarmate het organisme ouder wordt ontwikkelt 
het gedrag zich door leerprocessen tijdens het leven. Er ontstaat een aangepast gedrag dat de 
overlevingskansen van het organisme vergroot.

https://en.wikipedia.org/wiki/Reasoned_action_approach
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Gedrag en beïnvloeding
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding

Met behulp van moderne breinscanning technologie kan 
hersencel metabolisme, gedurende specifieke taken, zichtbaar 
worden gemaakt.

• Dit geeft een steeds beter beeld van hoe het brein werkt.

• Op basis van deze kennis kunnen leerstrategieën en dus ook 
beïnvloedingsstrategieën continu verbeteren!
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Hoe verwerkt het brein informatie

Om gedrag te kunnen beïnvloedden 
en cliënten te laten leren en groeien 
kan inzicht in het brein en haar 
informatie verwerkende processen 
helpen.

Deze basisinzichten gebruiken 
professionals bij het ontwerpen van 
leer- en beïnvloedingsstrategieën

Er zijn vele inzichten en modellen. 
Op basis van eenvoud en inzicht 
gebruiken wij Sousa (2017).



8

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Hoe verwerkt het brein informatie

Om gedrag te kunnen beïnvloedden 
en cliënten te laten leren en groeien 
kan inzicht in het brein en haar 
informatie verwerkende processen 
helpen.

Deze basisinzichten gebruiken 
professionals bij het ontwerpen van 
leer- en beïnvloedingsstrategieën

Er zijn vele inzichten en modellen. 
Op basis van eenvoud en inzicht 
gebruiken wij Sousa (2017).



9

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

Uitgangspunten:
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

The human brain is an open, parallel processing system continually interacting with the 
physical and social worlds outside.

It analyzes, integrates, and synthesizes information and abstracts generalities from it.
Each neuron is alive and altered by its experiences and its environment.

As you read these words, neurons are interacting with each other, reforming and 
dissolving storage sites, and establishing different electronic patterns that correspondent   
to your new learning.

Re-reading these words will strengthen the neural connections that make those patterns 
and increase the depth of your learning

Sousa, 2017, p. 46
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

https://howthebrainlearns.wordpress.com/2011/11/28/6-major-parts-of-the-brain-and-how-they-work/

• (Pre) frontale cortex  Executieve functies, persoonlijkheid
• Temporal lobes  Geluid, muziek, herkenning en LT geheugen
• Occipital lobes  Visuele verwerking, vormen en kleuren
• Parietal Lobes  Integratie sensoren, aanraking, temperatuur, pijn
• Motor cortex  Coördineren en leren Lichaamsbeweging 
• Cerebellum  Coördineert en verfijnt complexe bewegingen
• Somatosensory Cortex Verwerken van aanraking uit hele lichaam

• Brain stem  Reptielenbrein: hartslag, respiratie, temperatuur
• RAS  Activatie en regulatie, alertheid op aandachtspunten
• Limbic system  Genereren en verwerken emoties 
• Thalamus  Verwerking zintuig informatie m.u.v. reuk
• Hypothalamus  Bewaking homeostase (hormonen, slaap, voeding)
• Amygdala  Emotionele verwerking m.n. angst F-F-F
• Cerebrum  Samen met Corpus Callosum communicatie linker 

en rechter hersenhelft
• Hippocampus  Verwerken info naar LT geheugen, herinneren, en 

hoofdrol in neurogenesis

Reticulair Activatie Systeem 

https://howthebrainlearns.wordpress.com/2011/11/28/6-major-parts-of-the-brain-and-how-they-work/
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

• Neuroon:
– Communiceert met andere neuronen via de dendriet –

synapsverbinding.
– Signalen worden doorgegeven via axon. Deze wordt beschermd door-

en de signalen versterkt m.b.v. de Myeline schede.
– M.b.v. chemicaliën (neurotransmitterstoffen) wordt de volgende 

neuron geprikkeld of geïnhibeerd.
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-masterclass/max-masterclass/POW_04765787/

• De grijze stof wordt gevormd door de zenuwcellen zelf en hun 
korte vertakte uitlopers (dendrieten). De grijze stof ligt om de 
witte stof heen en vormt zo de buitenste laag van je hersenen. 
Deze laag heet de hersenschors (cerebrale cortex). 

• De grijze stof verwerkt informatie!

• De witte stof in de hersenen heeft als functie het verzorgen van 
de communicatie tussen de zenuwcellen. De witte kleur komt van 
de myeline, het omhulsel dat voor de elektrische geleiding zorgt.

• De witte stof verzorgt de communicatie tussen zenuwcellen!

• Hoe hoger de kwaliteit van de witte stof, hoe beter de 
prikkelgeleiding. 

• Hoe beter dus ook de verwerking van informatie. O.a. executieve 
functies, flexibel denken!

• Kwaliteit afhankelijke van m.n. doorbloeding (O2)!
• Brein gebruikt ca. 20% van de hartcapaciteit!
• Directe relatie tussen hart en brein en indirect longen!

• Grootse bedreiging voor het brein:
• Leefstijl!

o Bewegen  dus minder zitten
o Voeding  gezonde voeding
o Lezen  i.p.v. passieve schermtijd
o Probleemoplossen  i.p.v. welvaart

• Een goed functionerend brein consumeert relatief veel zuurstof, 
water en glucose. 

• Hoe uitdagender de taak hoe groter de vraag EN het verbruik.
• Aanwezigheid van glucose verhoogt: accurater werkgeheugen, 

oplettendheid en motorfuncties. Water versterkt 
zenuwcelcommunicatie en longvochtigheid. 

• Voedingsstrategie versterkt performance!

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-masterclass/max-masterclass/POW_04765787/
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http://universe-review.ca/R10-90-Brain.htm

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren  natuurlijk ontwikkeling en prikkelgevoeligheid!

http://universe-review.ca/R10-90-Brain.htm
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren  natuurlijk ontwikkeling en prikkelgevoeligheid!

http://universe-review.ca/R10-90-Brain.htm
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

1. Informatie uit onze omgeving wordt door onze 
zintuigen gedetecteerd.

– Stimuli dienen wel sterk genoeg te zijn om 
gedetecteerd te worden door de zintuigen;

– De informatie is ongecensureerd en  
ongestructureerd;

– De informatie is niet allemaal relevant;

– Deze info draagt dus ook niet allemaal bij aan het 
leerproces;

1
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

2. Informatie wordt gefilterd op relevantie (quick
screening) o.a. door Thalamus en RAS

– Alle informatie m.u.v. geur wordt gefilterd;

– Filtering bepaald “survival” relevantie;

– Relevantie wordt bepaald door ervaringen;

– Niet relevante informatie verlaat bijna direct het 
systeem;

2
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

3. Relevante informatie wordt getransporteerd  
naar- en verwerkt in het eerste tijdelijke 
geheugen; het directe geheugen.

– In het directe geheugen wordt relevant informatie 
voor ongeveer 30 seconde vastgehouden;

– Op basis van ervaringen wordt in deze tijd bepaald 
hoe belangrijk de informatie is;

– Voldoende relevante informatie wordt verder  
verwerkt. Niet relevante informatie wordt uit het 
systeem verwijderd.

Directe geheugen en korte termijn geheugen worden veelal door 
elkaar gebruikt maar kennen nog geen wetenschappelijke 
consensus.

3
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

4. Geselecteerde relevante informatie wordt 
getransporteerd naar- en nu bewust verwerkt   in 
het tweede tijdelijke geheugen; het werk 
geheugen.

– In het werkgeheugen wordt deze informatie    
bewerkt door deze uit te bouwen, op te breken, te 
combineren, etc.;

– Na bewerking wordt de nieuwe informatie elders 
opgeslagen omdat het werkgeheugen een beperkte 
capaciteit heeft;

– Voor deze bewerking kan informatie ook uit het   
lange termijn geheugen gehaald worden;

– Informatie in het werkgeheugen heeft onze directe 
aandacht, noodzaak e/o focus MAAR een beperkte 
capaciteit en tijd. DUS weinig en concrete items  
voor een korte (<45 min) duur. 4
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

4. Let op: Dreiging en Emoties beïnvloeden 
informatieverwerking en geheugen!

“The brains main job is to help its owner survive” 
(Sousa, 2017, p. 50)

– Dreiging stopt alle verwerkingsprocessen en RAS 
voorziet brein van adrenaline. Dit zorgt voor het 
staken van niet dreigingsrelevante processen.         
De F-F-F modus staat centraal

“Emotion is a powerfull and misunderstood force    
in learning and memory” (Sousa, 2017, p. 50)

– Emoties hebben ook een hoge verwerkingsprioriteit. 
Wanneer we emotioneel reageren op situaties dan 
nemen de amygdala en het “oude” limbische   
systeem het over van de ratio (denk aan angst, 
boosheid, verliefdheid).

4

Data  affecting 
survival

Data  generating
EMOTIONS

Data  for NEW
LEARNING
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

5. Informatie die belangrijk genoeg is wordt 
uiteindelijk, gecodeerd, opgeslagen in het 
langetermijn geheugen.

– Het codeerproces neemt tijd in beslag en gebeurd 
voornamelijk tijdens de diepe slaap.

– Codering is het proces dat het geleerd in delen 
opgeslagen wordt in verschillende delen van het  
brein.

– Als het geleerde na 24 uur nog aanwezig is lijkt er 
sprake van langetermijn geheugen opslag.

5
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

5. Criteria die het werk geheugen gebruikt voor 
opslag in het langetermijn geheugen?! Dit is   
een zeer belangrijke stap want we herinneren 
ons niets wat we niet opgeslagen hebben!

– Overlevingswaarde en sterk emotioneel gekleurde 
informatie heeft de hoogste prioriteit!

– Vervolgens verbindt het werkgeheugen de info aan  
de ervaringen van de eigenaar en stelt 2 vragen:

– 1. Is de nieuwe informatie zinvol, logisch?
“Does it fit into what I already know about how
the world works?” 

– 2. Heeft de nieuwe informatie betekenis?
“Is it relevant to me? For what purpose should I 
remember it?”

– Betekenis heeft meer significatie dan logisch! 5
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

6. Het totaal van alle opgeslagen informatie  
bepaald onze kijk op de wereld en hoe deze 
werkt. Het geeft ons betekenis aan situaties, 
emoties, oorzaak en gevolg, ethiek en esthetiek.

– Ieder mens heeft een unieke verzameling en 
verwerking aan informatie.

– Gedurende het leven wordt de informatie 
exponentieel rijker door de nieuwe informatie en de 
onuitputtelijke combinatie van deze informatie.

– Dit maakt per definitie dat ieder mens een unieke   
kijk op de wereld heeft.

– Dit noemen we het Cognitieve Geloof Systeem!

6
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Het model verder analyseren

7. Diep in het cognitieve geloof systeem ligt het 
Self-Concept

– Zoals het CBS bepaalt hoe we de wereld zien, zo 
bepaald het Self-Concept hoe we onszelf zien in   
deze wereld.

– Mensen kunnen zich bijv. zien als een goede atleet 
maar een slecht luisteraar EN tevreden zijn over    
hun meerwaarde voor de omgeving. Echter, mensen 
kunnen zich ook zien als waardeloos, niet   
meetellend en onzeker over zijn/haar relevantie.

– Emoties spelen een zeer belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van een (positief of negatief) Self-
Concept en het wordt gevormd door (positieve of 
negatieve) ervaringen.

– Een gevolg hiervan is dat MINDSET een belangrijk 
onderdeel vormt van het Self-Concept. Bijv. meer 
Growth of juist meer Fixed. 7
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Eerste lessen om gedrag van anderen te beïnvloeden?!
• Waar kan ik als coach op sturen?

• Alvorens anderen te helpen MOET ik weten hoe mijn eigen gedrag ontwikkelt. Ken ik mijn 
eigen Self-Concept?

• In welke “gevoelige” periode bevindt zich mijn client?

• De functie van het brein is gebaat bij: Water, Glucose, Zuurstof, Bewegen, Lezen en 
probleem-oplossen  relatie hart-long gezondheid!

• Wees alert op het creëren van voorwaarden om te leren:
o Veiligheid  fysiek maar vooral sociaal en emotioneel;
o Emoties  negatieve emoties verdienen voorrang;
o Omvang  doseer hoeveelheid informatie, gebruik maximaal 45 min tijd;
o Controleer  controleer de > 24 uurs aanwezigheid van aangeboden info;
o Sense & Meaning  informatie dient betekenisvol en zinvol/logisch te zijn!

• Verdiep je in het cognitieve geloof systeem van je client!
o Achtergrond, gezinssituatie, opvoeding, opleiding, ervaringen, etc.

• Verdiep je in het Self-Concept van je client!
o Overtuigingen, identiteit en zingeving.
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Verdiepen in het Self-Concept

“Hij die een reden heeft tot leven kan vrijwel 
alle levensomstandigheden verdragen” (Nietzsche)
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Verdiepen in het Self-Concept

model van Bateson en Dilts (Dilts, 2003)

Wie zit er er voor me?

Instrument om verandering, leren en 
communiceren inzichtelijk te maken. 

In het model wordt aangegeven hoe 
personen en organisaties op verschillende 
manier functioneren en hoe dit elkaar 
beïnvloedt. 

Het model geeft inzicht in de manier van 
denken, doen en voelen op verschillende 
niveaus EN hoe deze niveaus elkaar 
beïnvloeden.

Toepassing is legio en dus ook de analyse 
van de client.
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Verdiepen in het Self-Concept
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Verdiepen in het Self-Concept

* Waar ben ik? * Wanneer doe ik dit?
* Wat is er allemaal te zien? * Met wie ben ik?
* Waar reageer je op? * Wat is de context?

* Wat kan ik doen? * Wat doe ik (al)?
* Hoe doe ik dat? * Wat zijn mijn acties?
* Wat kunnen anderen aan mij waarnemen?
* Wat is het resultaat, zintuiglijk waarneembaar?

meetbaar

* Wat kan ik? * Wat zijn mijn skills?
* Waartoe ben ik in staat?, zou ik willen zijn?
* Wat heb ik geleerd / wat moet ik leren?
* Wat moet je kunnen om…? * Wat kun je niet? 

* Waarom doe je het zo? * Waar geloof je in?
* Waarover moet je overtuigd zijn? Waarin geloof je?
* Waarvan ben je overtuigd?  * Wat weet je zeker?
* Hoe weet je dat? Waar baseer je dat op?

* Wat zegt dat over mij? * Wie ben ik?
* Welke rol vervul ik in deze context?
* Hoe zie ik mezelf? Waarom? Waarmee vergelijk je jezelf? 

* Waartoe (ben je op deze wereld)?
* Wat wilde je bijdragen door dat te doen?
* Wat is mijn doel? * Wat is mijn effect op anderen? 
* Wat is jouw droom? Roeping? Wat kom je brengen?

Faciliteren

Instrueren

Doceren

Motiveren

Inspireren

Sensibiliseren
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Over de werking van de logische niveaus  Info voor coaches:

• Hoe hoger het niveau, hoe groter de invloed die het heeft (op de lagere niveaus). 
• Het bovenste niveau – missie – heeft dus de meeste invloed.
• Het is onmogelijk om te mismatchen met je eigen hogere logische niveaus!

• Een oplossing ligt veelal niet op het niveau waar het probleem wordt ontdekt, maar op een ander niveau.

• Lagere niveaus zijn makkelijker te veranderen dan hogere niveaus.

• De niveaus zijn afhankelijk van elkaar.

• Als je op een lager niveau iets verandert, leidt dat misschien tot een verandering op een hoger niveau. 
• Als je op een hoger niveau iets verandert leidt dat altijd tot een verandering op een lager niveau.

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Verdiepen in het Self-Concept
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“The first step towards getting somewhere 
is to decide you’re not going to stay where 
you are.”

(J.P. Morgan, 2020 NSCA Linkedin)

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag
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(Fishbein and Ijzen, 2015)

Achtergrond 
factoren

INDIVIDUEEL
• Persoonlijkheid
• Waarden
• Ervaringen

SOCIAAL
• Opleiding
• Leeftijd
• Geslacht 
• Religie
• Cultuur

INFORMATIE
• Kennis
• Media

Welke overtuiging 
heb ik bij dit 
gedrag?

Welke overtuiging 
heb ik wat anderen 
vinden van dit 
gedrag?

Welke overtuiging 
heb ik over mijn 
controle bij dit 
gedrag? 

Mijn attitude om dit 
gedrag wel / niet 
uit te voeren!

Welke sociale norm 
ervaar ik via 
belangrijke 
anderen?

Ik geloof dat ik het 
gedrag wel / niet 
kan uitvoeren!

Wel / Geen 
uitvoering van 
het gedrag?

De controle die ik ECHT 
heb bij de uitvoering 
van het gedrag!

Ik heb nu de 
intentie om het 
gedrag wel/niet uit 
te voeren? 

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag = begrijpen van gedrag! Attitude: generaliserende positieve of juist 

negatieve houding van een persoon ten aanzien 
van psychologisch object (…) 
(Fishbein & Ajzen, 2010, p. 76)
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(Fishbein and Ijzen, 2015)

Achtergrond 
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INDIVIDUEEL
• Persoonlijkheid
• Waarden
• Ervaringen
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heb ik bij dit 
gedrag?

Welke overtuiging 
heb ik wat anderen 
vinden van dit 
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heb ik over mijn 
controle bij dit 
gedrag? 

Mijn attitude om dit 
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Welke sociale norm 
ervaar ik via 
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Ik geloof dat ik het 
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Willen

Kunnen

Moeten

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag = begrijpen van gedrag!
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag = begrijpen van gedrag!

More thang any other psychological construct attitude has 
been at the center of attempts to predict and explain social 
behavior(Fishbein & Ajzen, 2015, p. 75)

Attitude: generaliserende positieve of juist negatieve 
houding van een persoon ten aanzien van psychologisch 
object (…) 
(Fishbein & Ajzen, 2010, p. 76)

1 2

4 3
De attitude ten aanzien van psychologisch object wordt 
automatisch gevormd op basis van de overtuigingen (beliefs) 
die de persoon heft t.a.v. het psychologisch object
(Fishbein & Ajzen, 2015, p. 97)



35
(Fishbein and Ijzen, 2015)

For a person to perform a given behavior, one or more of the following must be true! Betekenis voor de coach?

1. The person has formed a strong positive intention (or made a commitment) to 
perform the behavior. 

Stuur expliciet en bewust op de intentie tot gedragsverandering 
van de client.

2. There are no environmental constraints that make it impossible for the behavior to 
occur. 

Het gewenste gedrag moet uitgevoerd kunnen worden, het moet 
fysiek mogelijk zijn.

3. The person has the skills necessary to perform the behavior. Werk stap voor stap aan de voorwaarden om het gewenste 
gedrag te kunnen uitvoeren.

4. The person believes that the advantages (benefits, anticipated positive outcomes) of 
performing the behavior outweigh the disadvantages (costs, anticipated negative 
outcomes); in other words, the person has a positive attitude toward performing the 
behavior. 

Werk samen met de client aan de overtuiging dat het gewenste 
gedrag meer voordelen heeft dan nadelen. Deze overtuiging moet 
leiden tot een positieve attitude t.o.v. het nieuwe gedrag.

5. The person perceives more social (normative) pressure to perform the behavior than 
to not perform the behavior. 

Zorg voor een positieve, stimulerende groepsdruk.

6. The person perceives that performance of the behavior is more consistent than 
inconsistent with his or her self-image, or that its performance does not violate personal 
standards that activate negative self-sanctions. 

Zorg ten alle tijden dat de uitvoering van het nieuwe gedrag (of 
het werken daar naar toe) in synergie is met de overtuigingen 
en identiteit van de client.

7. The person's emotional reaction to performing the behavior is more positive than 
negative. 

Stuur op een positieve emotionele betekenis van het nieuwe 
gedrag voor de client.

8. The person perceives that he or she has the capabilities to perform the behavior 
under a number of different circumstances; in other words, the person has perceived 
self-efficacy to execute the behavior in question.

Meet regelmatig en zorg dat progressie inzichtelijk wordt en 
dat het wordt toegeschreven aan de inzet en werkwijze van 
de client

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag, wetenschappelijk samenvatting
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Vitaliteitsmodel
(Aelberts, Zeggelaar (2019)

GEDRAG

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag, wetenschappelijk samenvatting
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Mijn overtuiging is dat 10kg 
lichter gezonder en mooier is!

Mijn overtuiging is dat 
afvallen alleen voor rijke 

modellen is!Willen

Ik denk dat ik gezond
eten en trainen wel

Kan volhouden!

Ik ben in het verleden 
vroegtijdig afgehaakt!

Kunnen

Met de hulp van CF 
community gaat het 

lukken!

Bij CFN is iedereen 
mooi en strak…dit 
MOET ik dus ook

Moeten

Hoe kijk ik dus ook naar mijzelf?

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag, voorbeeld van het mechanisme
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“Everybody wants to be a frogman on a 
sunny day!”

(U.S. Navy, Navy SEAL teams)

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag
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Sterke wil

Willen

Kunnen Moeten

Ik moet veel, 
opgelegd door 

anderen!
Ik moet veel waar 

ik onzeker over 
ben of ik dat kan!

Ik moet en ik 
zal doorgaan!

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag, voorbeeld
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Motivatie Ik ga (pro)-actief zijn en blijven!
Competenties Stel haalbare, beperkte, overzichtelijke doelen (dag/week).
Verbondenheid Werk samen met anderen, gelijkgestemden (lotgenoten).
Autonomie Stel steeds opnieuw vast of doelen echt de jouwe zijn (wekelijks)!

Selfefficacy Ik geloof oprecht dat ik dit kan!
Eigen historie Koppel doelen aan eigen overtuigingen en positieve historie.
Ervaring van anderen Reflecteer steeds opnieuw op ervaringen van anderen (wekelijks).
Feedback van anderen Vraag en gebruik feedback/verwachtingen van anderen over jouw prestaties.

Eigenwaarde Ik doe er toe en ben betekenisvol!
Zelf tevredenheid Bepaal steeds opnieuw je vordering en je tevredenheid hierover.
Toegeschreven zelfwaarde Bepaal wat jouw aandeel in de doelrealisatie was.

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag, voorbeeld
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Doel IK wil 10KG afvallen! IK denk dat IK dit kan in 3 maanden en IK ben bereid om mijn 
beweeg en voedingsgewoonten drastisch aan te passen!

Competenties Ik wil 1 kg afvallen, ik eet iedere dag gezond en ik ga 3x sporten min 30 minuten!
Verbondenheid Gezond eten doe ik met mijn partner, en trainen doe ik met de TLC groep CFN, zij willen 

ook allemaal afvallen en gezonder leven.
Autonomie Ik wil echt gezonder en fitter worden zo kan ik meer genieten van gezin.
Eigen historie Ik ben eerder 5kg afgevallen, ik voelde me toen fit, gezond en geliefd!
Ervaring van anderen De vorderingen van de TLC groep zijn inspirerend en motiverend. Zij hebben het zwaar 

maar het lukt ze wel. Deze norm kan ik ook halen!
Feedback van 
anderen

De TLC groep, mijn partner en coach geloven dat ik het kan! Ze geven wel terug dat ik 
echt 3x moet sporten. Ze hebben gelijk. Dit ga ik doen en volhouden.

Zelf tevredenheid Ik ben deze week 1,5 KG afgevallen
Toegeschreven 
zelfwaarde

Ik heb echt 3x gesport en iedere dag gezond gegeten. IK heb weten vol te houden 
(samen met anderen), ondanks spierpijn, en ben trots op mezelf! Ik wil meer!

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Beïnvloedden van gedrag, voorbeeld
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Eerste lessen om gedrag van anderen te beïnvloeden?!
• Waar kan ik als coach op sturen?

• Gebruik de hogere niveaus van Bateson en Dilts om gewenst gedrag te koppelen aan de identiteit en zingeving!

• Elimineer een beperkende omgeving.

• Creëer de haalbare voorwaardelijkheden. 

• Creëer het perspectief van het gewenste zelfbeeld en stuur daar op:
– Vergroot het geloof in eigen kunnen door resultaten te laten zien EN het proces daar naar toe!
– Vergroot de eigenwaarde door de weg naar de resultaten toe inzichtelijk te maken. M.n. het aandeel van de client hierin!
– Faciliteer de motivatie door samen te reflecteren de autonomie (je hebt het zelf gedaan!), de verbondenheid, (Je kunt 

terugvallen op de groep EN de groep op jou! Je bent een gewaardeerd lid!) en de competenties, (zoek en geef kleine, 
haalbare opdrachten in de zone van de naaste ontwikkeling)

• Vergewis je van de intenties van de client.

• Maak gebruik van de kracht van de community.
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Eerste lessen om gedrag van anderen te beïnvloeden?!
• Nieuwe dingen aanleren?
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Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Eerste lessen om gedrag van anderen te beïnvloeden?!
• Nieuwe dingen aanleren?  Cognitieve processen!
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(Rosling, H., 2018)

Mensen hebben de neiging om..:

• ..de wereld in 2 tegengestelde groepen te verdelen.
• ..eerder het slechte dan het goede te zien.
• ..angst te verwisselen voor werkelijkheid.
• ..zaken uit verhouding te zien (absoluut vs relatief).
• ..te generaliseren.
• ..dingen te accepteren zoals ze zijn (lot denken).
• ..simpele zaken als aantrekkelijker te zien.
• ..zondebokken te zoeken, 1 duidelijke reden.
• ..urgentie te voelen, nu of…

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  “Feitenkennis menselijke instincten”
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Aangeboren of ontwikkelde psychologische eigenschappen die iemand in staat stellen om in het algemeen beter 
om te gaan (dan anderen of dan in het verleden) met de eisen die door omstandigheden (werk, sport, leven) 
gesteld worden. 

In het bijzonder draait het om de aspecten: 
Vastberadenheid, Focus, (zelf)Vertrouwen en Controle (onder druk)!

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  “Mentale weerbaarheid”
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(Jones et al., 2002, p. 209). 
(JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY, 17: 326–332, 2005)

• Een rotsvast geloof in eigen kunnen;
• Tegenslagen incasseren en vastberaden blijven; 
• Een oprecht geloof dat men “beter” is dan tegenstanders / omstandigheden; 
• Een niet te stillen drang en interne motivatie om te slagen; 
• Vasthouden van volledige focus op de taak ondanks (persoonlijke) afleidingen; 
• Herpakken psychologische controle na onverwachte en oncontroleerbare omstandigheden;
• Overwinnen van fysieke en emotionele tegenslag en focus houden op de taak;
• Accepteren en overwinnen van onzekerheid, stress en spanning; 
• Gedijen op de druk van de taak; 
• Niet afgeleid door de prestaties en het gedrag van anderen.

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  “Mentale weerbaarheid”
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Paula M. Di Nota and Juha-Matti Huhta (2019)

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten
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Competentieniveau / skills

Ta
ak

zw
aa

rte
 / 

ui
td

ag
in

g
+

+-

Verveling

Spanning
Angst

(Csikszentmihalyi, Mihaly 2006)

(Te) zware
taak

(Te) lichte
taak

Uitdagende
taak

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  “Flow”
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(Weisinger, H. and Pawliw-Fry, J.P.,  2016)

“Performing under pressure”
Building a COTE of armour?

• Confidence  Zelfvertrouwen  Self efficacy
• Optimism  Optimisme  Expectations & Explanations  Motivatie & Eigenwaarde
• Tenacity  Vastberaden  Goals – Focus – Hope end Coping  Motivate
• Enthusiasm  Enthausiasme  Achieving goals – attraction  Eigenwaarde

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  “Flow”
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(Weisinger, H. and Pawliw-Fry, J.P.,  2016)

“Performing under pressure”

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  “Flow”
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https://en.wikipedia.org/wiki/Health_belief_model

Rosenstock, Irwin M.; Strecher, Victor J.; Becker, Marshall H. (1988). "Social learning theory and the health belief model". Health Education & Behavior. 15 (2): 175–183.

De ervaren gezondheidsdreiging en de evaluatie van het aanbevolen gedrag bepalen dat mensen 
besluiten gezond gedrag te vertonen, stelt het Health Belief Model. 

Bijvoorbeeld: mensen zullen zich laten vaccineren, screenen of een doktersadvies opvolgen wanneer:

1. ze denken dat zij bevattelijk zijn voor een 
bepaald gezondheidsrisico;

2. dit gezondheidsrisico ernstige gevolgen heeft;

3. het aanbevolen gedrag effectief is om de kans 
op gezondheidsproblemen te verminderen, en;

4. de voordelen van het aanbevolen gedrag 
groter zijn dan de mogelijke nadelen

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  voorbeelden van opvattingen en overtuigingen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_belief_model
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https://youtu.be/sGNaEW7kphU

Gedrag  ontwikkeling en beïnvloeding
• Ondersteunende inzichten  Stress en persoonlijkheidskenmerken 

https://youtu.be/sGNaEW7kphU

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Dianummer 51
	Dianummer 52
	Dianummer 53

