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M-factor?

www.mfactor.be
info@mfactor.be

Achtergrond over ‘motivatie’ geven
Initiëren

Idee geven van wat onze Workshops inhouden
En dit op een leuke en informatieve wijze

Doel van deze webinar?

http://www.mfactor.be/


INTERACTIE?
Mute on – mute off

Chat – hand opsteken
Document delen – elkaar zien?

WIE?

Werkwijze webinar?



“Waarom?”



Autonome 
Motivatie

Gecontroleerde 
Motivatie

Verplichtend, druk, stress Welwillend, psychologisch vrij

Straf,
beloning,

verwachting

“Moeten” of 
“moetivatie”

“Willen” of 
“goesting”

Motivatiebronnen?

Persoonlijk 
relevant, 

betekenisvol

Plezier, 
passie, 

interesse

Schaamte, 
schuld , 

zelfwaarde
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3 psychologische 
basisbehoeften

Autonomie     - Binding     - Competentie

Basis M = Zelfdeterminatietheorie



WAT?

Autonomie Binding

Competentie
© coach met de M-factor



Autonomie

Binding

Competentie

Duurzame 
motivatie

Jezelf kunnen/mogen zijn
(Mee) Aan de basis kunnen 
liggen van eigen acties

Gewaardeerd worden
Zich aanvaard en opgenomen 
voelen

Zich bekwaam kunnen voelen
Iets tot een goed einde brengen, 
Zelfvertrouwen opbouwen
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Basis M = Zelfdeterminatietheorie?

STIJLEN
interactief (A-ondersteunend) vs. controlerend

betrokken (B-ondersteunend) vs. kil
Structurerend (C-ondersteunend) vs. chaotisch



Waaraan merken jullie dat een sporter gemotiveerd is?



Autonomie

Binding

Competentie

ACTIEGERICHTE
SPORTERS

ENTHOUSIASTE
SPORTERS

ZELFZEKERE
SPORTERS

Autonome motivatie bij sporters merken we aan

ACTIEGERICHTHEID + ENTHOUSIASME + ZELFZEKERHEID

energie                    positiviteit            bekwaamheid

<-

<-

->

Alternatieve ZDT-definitie voor gemotiveerde sporters

ZDT-definitie?



Sporter Coaches

Bestuur
Medische cel

Ouders
familie, vrienden

M-factor = motivatie-opbouw
door de coach bij de sporter

samen en op 1 lijn met ouders en bestuur

Actoren?



Verschillende stijlen / acties van de  actoren?



stijlen -acties

Bestuurder 2

Kobe

Coach Neo

Mama Neo

Coach Kobe

Ouders Kobe

Bestuurder 1

Neo

?

Invloed op motivatie?

Verschillende stijlen en acties?



Kunnen we onze sporters meer actiegericht (energiek), 
enthousiast (positief) en zelfzeker (bekwaam) te maken? 

Hebben wij daadwerkelijk invloed

op de autonome motivatie?

Positief en Negatief?

Als Coach?
Als Ouder en Bestuurder?

Effect op motivatie?



Meer individuele vooruitgang

Beter lukken in doelen
(eigen doelen en teamdoelen)

1. PRESTATIES:

Beter omgaan met 
mislukking en faalangst

Grotere bereidheid tot 
inspanning

Langere duur sportloopbaan 
(minder drop-out)

2. VOLHARDING:

Betere invulling 
behoeften

Meer zelfstandigheid

3. MATURITEIT: 5. VOLDOENING:4. SAMENWERKING:

Positiever groepsgedrag

Meer zelfdiscipline

Beter vooruit denken

Grotere leergierigheid

Meer fairplay

Minder agressief gedrag

Meer vitaliteit

Meer 
plezierbeleving

VOORDELEN SPORTERS:



M-effecten?

Wetenschappelijk 

significant



Autonomie-ondersteunende stijl Via Ruimte naar Autonomie

1. Voeden van innerlijke 

motivationele bronnen

6. Gebruik maken van stimu-

lerende en informerende taal

4. Geduldig het ontwikkelings-

ritme van sporters volgen

3. Aanbieden van een zinvolle 

onderbouwing / uitleg 

Leuke oefeningen, uitdagingen 

aangepast aan niveau inbouwen

Luisteren naar en zien van reacties, 

positieve én negatieve, erkennen, pas 

nadien jouw uitleg geven

Het goeie moment aanvoelen en 

-grijpen om nieuwe stap te zetten

Je keuzes uitleggen, vertellen 

waarom je iets inbouwt, kaderen

5. Verwelkomen en erkennen van 

negatief of positief affect, 

weerstand

Spreken op een manier waardoor 

ze zich durven uiten, prikkelen

2. Aanmoedigen van dialoog 

en participatie
Hun mening vragen, input 

stimuleren, ideeën aanmoedigen

ANALYSE INHOUD A – B - C   Autonomie?

Wetenschap en literatuur: Sleutelwoorden:

Ruimte laten voor:

PLEZIER

DIALOOG

DUIDING

“HUN” RITME

“HUN” STEM

POSITIEVE 

COMMUNICATIE

Vertaling naar de praktijk:



INFOGRAPHICS
www.mfactor.be

https://mfactor.be/m-factor-beeld

http://www.mfactor.be/




Autonomie –
eerste eenvoudige praktijktips
1) De motiverende kracht van taal:

→ stimulerend taalgebruik.= “uitnodigen”

Tracht dwingend taalgebruik te vermijden

Moeten/verwachten→ kunnen/willen/proberen

Probeer bij elke aanval goed op je … te 
letten.  Zoals we getraind hebben.

Jij moet scoren winnen.  Ik verwacht een medaille

Vermijd Doe

Vermijd taal die schuld of schaamte oproept
Het wordt dringend tijd dat jij gaat tonen wat je 
waard bent!

Je kunt jouw beste bijdrage leveren voor 
ons team door …



Autonomie –
eerste eenvoudige praktijktips

2) Probeer soms zinvolle keuzes in te bouwen

maximaal 2 tot 4 (afhankelijk van de leeftijd)



Autonomie –
eerste eenvoudige praktijktips

1) De motiverende kracht van taal 

2) Probeer zinvolle keuzes in te bouwen

3) Vraag
Om input

Om akkoord

Om vragen

4) Probeer goede & zinvolle uitleg te voorzien 
Oefeningen, aanpak , trainingsopbouw, tactische strategie, regels & afspraken…



Autonomie 

Opgelet: 

autonomie ≠ alleen! Hoezo? 

Je (bege)leidt je sporter met dialoog, 

duiding en stimulerende communicatie.

Autonomie ≠ coach buitenspel. Hoezo? 

Je stimuleert je sporter om zich - vanuit eigen motivatie -
te ontwikkelen tot een actiegericht en energiek persoon 

=> sporter én coach “binnen spel”

PLEZIER – DIALOOG - DUIDING – “hun” RITME – “hun” STEM – POSITIEVE COMMUNICATIE



Binding

Uit jullie eigen ervaring:

Hoe kunnen we als coach betrokken zijn én 
betrokkenheid tonen?

B



Wetenschap - literatuur:

Binding Via een BAND naar Binding

1. Aanwezigheid voor je 

sporters

4. Vriendelijkheid en individuele 

warmte als basis-houding

3. Steun je sporter op cruciale 

momenten

Wees op kwalitatieve wijze aanwezig voor 

je sporter en sportersgroep: naast een 

hoge kwantitatieve aanwezigheid.

Bied individuele steun op de momenten 

waarin je sporter zwak of alleen staat, of zich 

zwak of verloren voelt.

Zorg voor een positief leerklimaat,  plan acties 

in of soms buiten de trainingsplek, waardoor 

je een sterke en positieve groepsdynamiek 

bewerkt.

6. Positieve sfeer als basis 

voor positief groepsproces

Wees vriendelijk, bied basiswarmte aan je 

sporter, geen (volwassenen-) cynisme of 

negativiteit. Een nest waar je sporter graag is.

2. Interesse en aanvoelen Toon oprechte interesse in je sporter en 

sportersgroep, probeer aan te voelen wat 

er leeft bij elke sporter en in de groep.

Binding?
Sleutelwoorden:

Band creëren via:

AANWEZIGHEID

AANVOELEN

POSITIEVE 

SFEER

(groep)

STEUN

(individueel)

WARMTE

(individueel)

Vertaling naar de praktijk:

5. Samenhorigheid en teamspirit

door een allen-samen-proces

Het gaat niet over jullie en ik, of zij en hen, 

maar over wij: de sporters, de coach, de 

begeleiding, de club of organisatie

SAMENHORIGHEID

(groep)





Binding –
eerste eenvoudige praktijktips

Opgelet: binding

in verschillende relaties
Trainer - coach,  sporter - team of trainingsgroep

Sporter – sporter

op verschillende niveaus
Sporter

Mens 



Binding –
eerste eenvoudige praktijktips

1) Taal is ook hier weer van cruciaal belang

“Ik & jullie” versus “wij”

op welke manier schenk je vertrouwen? 



Binding –
eerste eenvoudige praktijktips

1) Taal – verbaal/non-verbaal - blijft van belang

2) Probeer een wij-gevoel te creëren

Duidelijk kader! Samen komen tot regels & afspraken

Middeltjes voor een positieve groepsidentificatie

Klimaat creëren: welke waarden vind je belangrijk?
Samenwerking stimuleren 

Taakgericht stimulerend werkklimaat

Accepteren van elkaar en ondersteunen

AANWEZIGHEID - AANVOELEN – STEUN – WARMTE – SAMENHORIGHEID – POSITIEVE SFEER



Competentie

Uit jullie eigen ervaring:

Hoe kunnen we als coach structurerend zijn, en zo de 
vaardigheden van de sporters versterken, zodat ze een 

succeservaring opdoen?

C



Competentie Via Structuur naar Competentie

1. Verhelderen van duidelijke 

verwachtingen, doelen, rollen

6. Post-taak analyse: 

Aanmoedigen van zelfreflectie

4. Aanmoediging en positieve 

feedback

3. Scaffolding en hulp bieden

Zorg dat je sporters weten wat jij 

precies van hen verlangt

Fris in je coaching de afspraken met 

je sporters periodiek even op

Enthousiasmeer, benoem zeker ook 

wat ze goed doen, bied perspectief

Voel goed aan wanneer je hulp kan 

bieden, vermijd over-instructie

5. Consequent opvolgen van 

samen vastgelegde richtlijnen

Stel vragen, geef tijd om na te 

denken/spreken, vul niet meteen zelf in, 

luister naar hun idee

2. Vertrouwen bevestigen Geef ruimte om eens zelf proberen, 

zeg af en toe hoe je erover denkt

Competentie?
Wetenschap en literatuur: Sleutelwoorden:

Succeservaring 

stimuleren a.d.h.v.:

OVERZICHT

VERTROUWEN

HULP

OPVOLGING

ZELFINZICHT

Vertaling naar de praktijk:

FEEDBACK





Competentie –
eerste eenvoudige praktijktips

1) Probeer te letten waar jij als jeugdcoach de focus op 
legt

Wat nog niet lukt versus wat al wel lukt 

(cf. voorbeeld op volgende dia)

Persoonlijke groei versus onderlinge concurrentie

Korte termijn of lange termijn progressie

Vertrouwen in hun kunnen uitstralen?



Competentie –
eerste eenvoudige praktijktips

2) Probeer te letten op welk soort doelen jij als 
jeugdcoach de nadruk legt

Realistische, duidelijke & persoonlijke tussendoelen

Proces versus resultaatgericht, LT – KT resultaat?



Competentie –
eerste eenvoudige praktijktips

3) Feedback

Vragen 
Vragen leren je sporters denken

Vragen leren jou hoe je sporters denken

Geven
Eerlijk en constructief

Correctief en positief

Taakgericht en veranderbaar

OVERZICHT – VERTROUWEN – HULP – FEEDBACK – OPVOLGING - ZELFINZICHT



Lijkt dit jullie de meer “softe” aanpak?



M-coach? – Sleutelwoorden ABC-ondersteuning



M-coach? – Sleutelwoorden ABC-ondersteuning

SLEUTELWOORDEN?

Welke spreken aan?

Welke gebruik je al?

Welke spreken niet 
aan?

Welke gebruik je 
niet?

Waar kan je groeien?

M-REFLEX



M-proces

Samen met

ouders 

en 

bestuur

CENTRALE ROL

COACH



M-coaches + M-ouders + M-bestuur = Club met M-factor



M-coach + ouders + bestuur? – Eline Berings



M-coach? – Initiatie + 3 Workshops

WS 1: M-coachen en trainen

WS 2: M-coachen en presteren

WS 2: M-coachen en managen

Voor – tijdens – na de training

Voor – tijdens – na de training

Grenzen – overtreding - opvolging

M-reflex aanleren            M-sleutelwoorden toepassenM?



M-reflex
de reflex om 

bij onze acties en bij ons gedrag als coach 

na te denken over het effect ervan 

op de autonome motivatie van onze sporters



M-reflex

VOORBEELD VAN WORKSHOP-ITEM?



dialoog

Tijdens prestatie Na prestatieVoor prestatie

overzicht

vertrouwen

hulp

duiding
Videofragment Marc Lammers, voormalig 
bondscoach van de Nederlandse hockeydames 
en de Belgische hockeyheren
https://www.youtube.com/watch?v=_tUaHxNzjxI

Welke sleutelwoorden herken je?

INDIVIDUEEL

VOORBEELD UIT
WORKSHOP 1

Marc Lammers over Sylvia Karres.mp4


Kijk ook naar het goede – zelfvertrouwen - flow



M-reflex

WAT IS JE OPGEVALLEN?



Jouw motivatiestijlen?
M-kompas 

COACHES
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Controlerende stijl Autonomie ondersteunende stijl
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M-coach? – M-Kompas



B
Olie 

in de Motor

M-coachingcirkel



M-coach? – M-Kompas
www.mfactor.be

https://mfactor.be/m-meter

http://www.mfactor.be/


M-reflex

Hoe sporters, kampers, judoka’s motiveren?

Feedback

Reflectie

Duiding 



- Terugkoppeling

- Beïnvloedt prestatie én motivatie

- Positief, neutraal en negatief effect mogelijk

- Afhankelijk van 
- Inhoud

- Vorm

- moment

Voor training Na trainingTijdens training

feedback



Voor training Na trainingTijdens training

feedback

negatief correctief positief

wat niet goed is

algemeen

zonder verdere informatie

ondergraaft vertrouwen

wat goed is

algemeen

bevestigt vertrouwen

hoe het beter kan

specifieke informatie

vertrouwen in potentieel

voedt het competentiegevoel

Inhoud

Tijdens kamp



Voor training Na trainingTijdens training

feedback

negatief correctief positief

Inhoud

wat niet goed is

algemeen

zonder verdere informatie

ondergraaft vertrouwen

wat goed is

algemeen

bevestigt vertrouwen

hoe het beter kan

geeft informatie

vertrouwen in potentieel

beperken toepassen

Tijdens kamp



Voor training Na trainingTijdens training

feedback

negatief

Inhoud

wat niet goed is

algemeen

zonder verdere informatie

ondergraaft vertrouwen

beperken

op persoon vermijden

Inhoud

=

op taak

niet op persoon

ook bij

correctieve en positieve 

feedback

Tijdens kamp



Voor training Na trainingTijdens training

feedback Inhoud

Competent?

Concreet?

Controleerbaar?

Doelgedrag = door sporter veranderbaar?

Zelf?

Haalbaar? (Binnen enkele beurten of overzienbare 
tijd)
Zeer specifiek geformuleerd?

Bedenk 2 voorbeelden die hieraan wel, 

en 2 die hier niet aan beantwoorden.
SUBGROEP

Tijdens kamp



feedback

correctief

POSITIEF en NEGATIEF

formuleert het 
DOELgedrag

MOTIVERENDE 
CORRECTIEVE FB

formuleert het 
VERMIJDgedrag

Onze hersenen kennen het woordje ‘niet’ niet

STILLE DEMOTIVATOR?

UITDIEPING

Vorm van Correctieve FB

Voor training Na trainingTijdens training

Tijdens kamp



UITDIEPING
Nu moet het! Alles of niets! Zie dat je wint!

• Wel winnen hé!  
• Alles geven! Gogogo!
• Zie dat je ze achter je houdt!
• Doe je best! Haal het onderste uit jezelf!

Resultaatsmotivatie
Arousal-verhoging
Oncontroleerbare resultaatsmotivatie
Niet-Concrete aanwijzing? Wat?

1 
Resultaat
(Maat met 
omgeving)

2 
Prestatie

(eigen)

3
Proces

HOE: Concreet – Competent - Controleerbaar

Doel – focus:

GOEDE ZONE
FLOW?

Beste eigen prestatie door HOE-focus (proces):
- Doelgedrag (<-> vermijdgedrag)
- Concreet (exact wat-waar-wanneer)
- Competent (wat jij goed kan op training)
- Controleerbaar (wat jij kan veranderen)

=>

+

Hoe vecht je 
jouw beste 

kamp?



M-ouders?



M-ouders - Zelfredzaamheid?



M-ouders - Interview Bart Plasschaert



M-ouders – Herken je enkele emoties?



M-ouders – Herken je enkele emoties?



M-ouders – Initiatie + praatcafé

Sensibiliseren

ZELFREDZAAMHEID
Hoe opvoeden naar 

zelfstandigheid?

Ouders

SPORTIVITEIT
Hoe omgaan met (je) 

emoties?

LEERGIERIGHEID
Welke rol voor ouder?
Welke rol voor coach?



M-bestuur: initiatie + workshop + club-coaching 

Workshop

Clubdoelen en -waarden

Welke acties?

M-sleutelwoorden 

voor bestuur ABC

Komen tot
dynamiek en engagement

MOTIVEREND GEZAG GEVEN

Individuele club-coaching

Overleg met coaches

Actieplan





Kies uit het M-aanbod 

Wil je graag een workshop (traject of module) aanvragen?

Als club of samen met meerdere clubs, als gemeente, als federatie, als 
organisatie binnen tot zelfs buiten de sportsetting?

Met of zonder specifieke initiatiesessie?

Mfactor: info@mfactor.be

mailto:info@mfactor.be


COACHES

BESTUUR

www.mfactor.be

www.facebook.com/motiverendcoachen/

info@mfactor.be

OUDERS

VRAGEN?

http://www.mfactor.be/
http://www.facebook.com/motiverendcoachen/
mailto:info@mfactor.be


Bedankt

Succes en Voldoening!
dirkvanmeldert@gmail.com 0472 273 573

mailto:dirkvanmeldert@gmail.com

