Webinar:
How to maintain and increase mental
toughness (during Corona).
Mentale weerbaarheid verbeteren (of onderhouden) (tijdens
Corona).
Sander Aelberts
Docent – trainer/coach - trainingsadviseur

Wat is mentale weerbaarheid?
…Psychologische eigenschappen die iemand in staat stellen om beter om te gaan
(dan anderen of dan in het verleden) met de eisen die door omstandigheden
(werk, sport, leven) gesteld worden.
Met name de aspecten:
Vastberadenheid, Focus, (zelf)Vertrouwen en Controle (onder druk)!

(Jones et al., 2002, p. 209).
(JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY, 17: 326–332, 2005)

Plaatsbepaling mentale weerbaarheid?
Performance / sportprestatievermogen

Techniek

Tactiek

Mentale weerbaarheid

(Weineck, J., 2016)

Conditie

Herkennen van mentale weerbaarheid?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

(Jones et al., 2002, p. 209).
(JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY, 17: 326–332, 2005)

Beinvloeden van (eigen) gedrag?!

“The first step towards getting somewhere is to
decide you’re not going to stay where you are.”

(J.P. Morgan, 2020 NSCA Linkedin)

Begrijpen van (eigen) gedrag en beïnvloeding?!
Achtergrond
factoren
INDIVIDUEEL
• Persoonlijkheid
• Waarden
• Ervaringen
SOCIAAL
• Opleiding
• Leeftijd
• Geslacht
• Religie
• Cultuur
INFORMATIE
• Kennis
• Media

(Fishbein and Ijzen, 2015)

Willen?
Welke overtuiging
heb ik bij dit
gedrag?

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

Moeten?

Welke overtuiging
heb ik wat
anderen vinden
van dit gedrag?

Welke sociale
norm ervaar ik via
belangrijke
anderen?

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

Kunnen?
Welke overtuiging
heb ik over mijn
controle bij dit
gedrag?

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

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

Wel / Geen
uitvoering
van het
gedrag?

Beinvloeden van (eigen) gedrag? Bijv. 10kg afvallen!

Mijn overtuiging is dat 10kg
lichter gezonder en mooier is!

Ik denk dat ik gezond
eten en trainen wel
Kan volhouden!

Kunnen

Ik ben in het
verleden vroegtijdig
afgehaakt!

Willen

Mijn overtuiging is dat afvallen
alleen voor rijke modellen is!

Met de hulp van CF
community gaat het
lukken!

Moeten

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

Hoe kijk ik dus ook naar mijzelf?

Beinvloeden van (eigen) gedrag? Bijv. commando worden!
Ik moet en ik
zal doorgaan!

Willen

Sterke wil
Kunnen

Ik moet veel waar
ik onzeker over
ben of ik dat kan!

Ik moet veel,
opgelegd door
anderen!

Moeten

Analyseer jezelf (of de ander)  mijn zelfbeeld?!
Ik doe ertoe!

Eigenwaarde

Zelfbeeld

Self-efficacy
Ik geloof in
mijn kunnen?

(Zeggelaar et al. 2017, 2020)

Intrinsieke

Motivatie

Ik ben proactief?

Analyseer jezelf (of de ander)  mijn zelfbeeld?!
Eigenwaarde

• Tevreden over zichzelf is en de
• Waarde die diegene toeschrijft
aan zichzelf.

Zelfbeeld

Zelfbeeld

Self-efficacy
• Eigen ervaringen
• Ervaringen van anderen
• Feedback van anderen

(Bandura, 1977; Harter, 1982 Ryan and Deci, 2000)

Intrinsieke

Motivatie

• Verbondenheid
• Competentie
• Autonomie

En nu? Strategieën om gedrag te veranderen!

Ondersteunende methoden!
•
•
•
•
•
•

Acceptance and Commitment
Transactionele analyse
Neuro linguïstisch programmeren
Systemisch werk
Voice dialogue
Oplossingsgericht werken

Een voorbeeld!
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!

Ondersteunende inzichten!
“Flow”

Taakzwaarte / uitdaging

+

Spanning
Angst

(Te) zware
taak

Uitdagende
taak

(Te) lichte
taak

Verveling

(Csikszentmihalyi, Mihaly 2006)

Competentieniveau / skills

+

Ondersteunende inzichten!
“Performing under pressure”

Building a COTE of armour?
•
•
•
•

Confidence
Optimism
Tenacity
Enthusiasm






Zelfvertrouwen
Optimisme
Vastberaden
Enthausiasme

(Weisinger, H. and Pawliw-Fry, J.P., 2016)






Self efficacy
Expectations & Explanations  Motivatie & Eigenwaarde
Goals – Focus – Hope end Coping  Motivate
Achieving goals – attraction  Eigenwaarde

Ondersteunende inzichten!

“Feitenkennis menselijke instincten”
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…

(Rosling, H., 2018)

Stappenplan: Op naar het volgende doel!?
Stap 1: Beslis!
Stap 2: Formuleer voor jouzelf
smart doelen
Stap 3: Waarborg een
ondersteunende community (vind
jou succes buddies)
Stap 4 en 5 Evalueer jouw doelen
wekelijks! Houd ze SMART en
gekoppeld aan jouw overtuigingen!

Stap 6: Reflecteer op en maak
gebruik van de ervaringen van
anderen.
Stap 7: Accepteer en gebruik
feedback van belangrijke anderen
Stap 8: Meet en Evalueer
vorderingen en bepaal jouw
tevredenheid hierover
Stap 9: Bepaal jouw waarde voor
het behalen van jouw doel.
Stap 10:Volhouden, Doorgaan en
Uitbouwen

