
Jezelf blijven motiveren,
hoe doe je dat?



● Maximum 1 uur

● On Demand beschikbaar

● Interactief

○ Kijkersvragen

○ Polls

Voor we beginnen



● Inleiding
● Inzicht in motivatie
● Handvaten om jezelf te motiveren

○ Het ABC van motivatie

○ Doelen als motivator
● Aan de slag!

Agenda



Inleiding



Gemotiveerd blijven in een context waarin ‘iets anders’ 
het bijna overneemt op ons?
● Veel individuele ervaringen en verhalen
● Merkbaar in al onze levensdomeinen (privé, werk, 

school, openbare ruimte, …)
● Impact: demotivatie of net extra motivatie, berusting 

of gefrustreerd zijn
● Perspectief als lichtpuntjes! (‘zeggen ze dan’)

Motivatie in Covid-tijd als voorbeeld



● Inzicht bieden in wat ons motiveert
● Concrete oefeningen om je eigen motivatie-modus 

te verkennen
● Concrete tips om jezelf blijvend te motiveren
● Aanzet tot integratie in een actieplan

In dit webinar



Inzicht in 
motivatie



Motivatie



POLL 
vraag 1

Waardoor word je voornamelijk gemotiveerd?

A. Een beloning (bv. geld)
B. De stimulans van anderen
C. Resultaat boeken
D. Een bijdrage leveren aan de samenleving
E. Op een goed blaadje staan bij anderen



Gedrag = 
f(Persoon x Omgeving)

Wat stuurt ons gedrag?



POLL 
resultaat 1

Waardoor word je voornamelijk gemotiveerd?

A. Een beloning (bv. geld)
B. De stimulans van anderen
C. Resultaat boeken
D. Een bijdrage leveren aan de samenleving
E. Op een goed blaadje staan bij anderen



● Scherpe inzichten over waarom iemand gemotiveerd is

● Enorme wetenschappelijke evidentie

● Gaat over kwaliteit van motivatie

● Theorie met grote toepasbaarheid: handvaten voor 
praktisch gebruik

Zelfdeterminatietheorie





Internalisatie



Internalisatie

Gecontroleerde 
motivatie

Autonome motivatie



Ga voor jezelf na:
● In welke situaties je eerder gecontroleerd

gemotiveerd bent
● In welke situaties je eerder autonoom gemotiveerd 

bent

Dit zegt iets over je eigen motivatie (Persoon) in 
bepaalde omstandigheden (Omgeving)

Concrete oefening voor je eigen motivatie-modus



Het ABC van 
motivatie



Hoe van gecontroleerde naar autonome motivatie gaan?



Kijk eens terug op de afgelopen maanden:
Welke gebeurtenis/activiteit waar je veel voldoening uit 

gehaald hebt is je bijgebleven? Iets waar je veel energie uit 
gehaald hebt of het gevoel gehad hebt waar je het beste 

van jezelf hebt kunnen geven?

Beschrijf voor jezelf heel goed de omstandigheden, wat 
het met je deed, wie/wat erbij betrokken was …

Concrete oefening voor je eigen motivatie-modus



Even reflecteren:

Welke hefbomen hebben er net voor gezorgd dat dit 
zo’n topmoment voor je was?

Concrete oefening voor je eigen motivatie-modus



3 ‘basisbehoeftes’ als hefbomen

Autonomie

Initiatiefnemer van 
het eigen gedrag

Controle hebben op de 
resultaten van je acties

Dingen tot een goed
einde kunnen brengen

Competentie Verbondenheid

Goede relaties kunnen
uitbouwen met anderen

Graag gezien worden



Autonomie, Verbondenheid, Competentie
Basisbehoeftes

• Zijn de vitaminen die we nodig hebben om duurzaam 
gemotiveerd te zijn (Deci & Ryan)

• Zijn universeel, maar niet inwisselbaar
• Gaan op voor al onze levensdomeinen
• Resulteren in: beter sociaal functioneren, sterker 

kwalitatief functioneren en hoger welzijn
• Keerzijde: kunnen niet ingevuld of actief gefrustreerd 

worden



- Initiatiefnemer zijn van eigen gedrag
- Zekere mate van vrijheid hebben in je activiteit
- ‘Eigenaarschap’ ervaren
- Initiatief nemen wordt aangemoedigd
- Zelf beslissen hoe je aan de slag gaat
- Verantwoordelijkheid

AUTONOMIE



- Kwaliteiten kunnen inzetten: jezelf effectief 
voelen in functioneren

- Verband zien tussen eigen gedrag en resultaat
- Optimaal niveau van uitdaging
- Leerkansen zijn aanwezig

COMPETENTIE



- Deel uitmaken van een groter geheel/groep
- Streven naar gezamenlijk doel
- Betekenisvolle anderen en bredere sociale 

wereld
- Jouw activiteit draagt bij tot een groter 

geheel

VERBONDENHEID



POLL 
vraag 2

Leef je terug in in een situatie waar je 
gedemotiveerd was en/of weerstand vertoonde. 
Welke behoefte was het meeste ‘geschonden’?

A. Autonomie
B. Verbondenheid
C. Competentie



● Definieer je ‘grootte van speelveld’ (kader)
● Welke vrijheidsgraden heb je nodig: welke lijnen wil 

je zelf uitzetten, welke lijnen krijg je graag?
● Ga het gesprek met anderen hierover aan: elke stem 

heeft eigen perspectief

Concrete tips om autonomie te bevorderen





● Definieer je ‘optimaal niveau van uitdaging’
● Behoud het overzicht
● Experimenteer waar kan (competentie-ontwikkeling)
● Aanvaard hulp / definieer je voorwaarden
● Vraag feedback: minimaliseer negatieve, 

maximaliseer positieve feedback
● Zet jezelf voldoende voor de spiegel (zelfreflectie)

Concrete tips om competentie te bevorderen



● Definieer ‘wat houdt verbondenheid voor mij in’
● Sociale interactie: 1-op-1 of ‘groep’
● Niet instrumenteel (wie kan ik ‘gebruiken om’), maar 

eerder naar steun en sfeer
● (h)erken dat niet iedereen hier evenveel nood aan 

heeft

Concrete tips om verbondenheid te bevorderen



De oefening die je voor jezelf doet, kan je ook doen 
voor anderen en op die manier ook anderen 

(duurzaam) motiveren

Concrete tips om behoeftes te bevorderen



POLL 
resultaat 2

Leef je terug in in een situatie waar je 
gedemotiveerd was en/of weerstand vertoonde. 
Welke behoefte was het meeste ‘geschonden’?

A. Autonomie
B. Verbondenheid
C. Competentie



Ga je balans na

Concrete oefening voor je eigen motivatie-modus

Energie-vreters
Energie-
gevers



Doelen als 
motivator





Simon Sinek



● Belang van ‘hogere doelen’ (why) en zeker van 
tussenliggende doelen die daaraan bijdragen (soort 
hiërarchie) 

● Gaat over ‘zingeving’, zegt iets over waar je
belang aan hecht

● Biedt focus (en niet alleen ‘vitaminen’)

Motivatie gaat ook over doelen



Probeer te identificeren

Waarom doe ik de dingen die ik doe?

Concrete oefening voor je eigen motivatie-modus



● Identificeer je ‘hoger doel’ (why)
● Specifieer (vooral) tussenliggende doelen
● Zo specifiek mogelijk: resultaten ‘boeken’ en 

mogelijkheid tot opvolgen
● Ga voldoende in de spiegel staan en onderschat de 

kracht van feedback niet
● Hou er niet krampachtig aan vast: (tussenliggende) 

doelen kunnen ook evolueren

Concrete tips in verband met doelstellingen



Aan de slag!



● Integreer de resultaten uit je oefeningen met de 
concrete tips: wat is werkbaar voor mij?

● Expliciteren kan helpen om het visueel voor jou 
te hebben

● Voorzie ‘reminders’: in je hoofd, je agenda, de muur, 
je collega, …

Integratie



Formulering WHY

Tussenliggend doel 1

Hoe kan ik dat 
opvolgen? (meten)
Status Wat loopt sterk? Wat loopt moeilijk?

Voorwaarden Wat helpt/ stimuleert 
me om resultaat te 
boeken?

Wat belemmert me om 
resultaat te boeken?

Welke eerstvolgende 
stappen zie ik me 
zetten?



● Onbeantwoorde vragen
● Herbekijk de webinar (inschrijvingslink)
● Tevreden over webinar?

Vragen?



Smaakt naar meer…?

● Interessante webinar? 

Deel met vrienden en kennissen

● 21e-eeuwse vaardigheden bijschaven?

Webinars, workshops en online cursussen:

Vdab.cc/21ev
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