
De kracht 
van je 

gedacht

Welkom



Zijn jullie daar?

Wij heten je van harte welkom

• Zie je ons?

• Hoor je ons?

• Meld je even aan via de chat aub
Hier kan je een infographic 

of foto toevoegen
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Klinkt dit bekend in de oren?

Ik twijfel aan 

mezelf, krijg vaak 

het idee dat ik niets 

goed doe

Ik durf niet goed aan 

iets nieuws 

beginnen, heb 

faalangst

Ik wil meer rust in 

mijn hoofd, ik ben 

het eeuwige 

gepieker beu

Ik heb vaak het 

gevoel dat ik iets 

moet doen wat ik 

zelf niet wil

Ik hou niet van 

verandering, het 

maakt me nerveus 

en angstig



Alles waar je geen 

controle over hebt

Onzekerheid

Hoe ga jij daar mee om?



Veranderingsspel

Klaar voor actie?



Opdracht 1

Sta op en zwaai naar de camera



Opdracht 2: 

Sta op en zwaai naar de camera

Verander nu 3 fysieke dingen aan jezelf



Opdracht 3: 

Sta op en zwaai naar de camera

Verander nu 3 fysieke dingen aan jezelf

Verander nu 9 fysieke dingen aan jezelf



Wat was jouw reactie

• Nerveus en verward

• Te weinig tijd om iets te veranderen

• Dit was plezant

• Ik vond dit maar niets

Chat



Reacties op verandering

Nerveus, alert, verward Focus op verlies Overtuiging dat er te weinig middelen zijn

Bereidheid tot verandering Hoeveel veranderingen nog ? Terug naar de oude manier



Verandering voelt soms zo aan

Mindset en gedrag bepalen jouw succes



Wat zie je?



De kracht van je gedacht

50% lucht

50% water

Technisch gezien 

is het glas 100% vol

Is het glas half vol of half leeg?



De kracht van je gedacht

Je persoonlijkheid is gebeiteld in steen

Je bent zo geboren

Je persoonlijkheid is gecultiveerd

Je controleert wie je bent

50% lucht

50% water

Technisch gezien 

is het glas 100% vol

Is het glas half vol of half leeg?

Vaste Mindset Groei Mindset

“Ik kan dat niet”

“Ja, maar….”

“Dat gaat nooit lukken”

“Ik kan dat aanleren”

“Ja, en….”

“Waarom niet?”



De meesten worden niet als optimist geboren.  
Je kan het gelukkig leren.



Erken je niveau van controle

Controle

Invloed Betrokkenheid

Handvat 1

Comfortzone
Routine

Kost geen energie

Geeft ook soms geen 

energie meer

Leerzone
Waar heb ik invloed op?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat…?

Paniekzone
Het virus

Het verleden

Het weer

Ouders en familie

Wetgeving

Gedrag /Ideeën/Gedachten van anderen



Waar leg jij controle?
Locus of J.Rotter

EXTERN
“Dingen overkomen mij”

“Ik heb geen controle over het resultaat”

“Ik moet bevestiging van anderen hebben voor ik kan handelen

INTERN
“Ik zorg ervoor dat dingen gebeuren”

“Ik heb controle over het resultaat”

“Geen bevestiging van anderen nodig voor ik kan handelen”

Meer geneigd te conformeren en te 

luisteren naar sociale invloed 
Minder geneigd te conformeren of te 

luisteren naar sociale invloed 



Luister naar jouw innerlijke mindset

Handvat 2

• Vraag je mindset zelfevaluatie test via mail

• Wij bezorgen je de resultaten

• Ontdek of je meer neigt naar 

vaste mindset of naar groei mindset

• Wat het resultaat ook is, je kan altijd 

bijsturen en veranderen



Je gedacht bepaalt 
voor 80% het 
resultaat



Je gedacht heeft invloed op je gedrag 
Handvat 3

Situatie Gedacht Gedrag Resultaat

Gebeurtenis 

Voorval 

Omstandigheden

Groei mindset

Fixed mindset

Positief

Negatief

Constructief

Destructief

Helpt mijn gedacht bij het behalen van gewenst resultaat of hindert het mij ?



Gedachten training met het dankbaarheid dagboek

1 iets fantastisch dat deze week gebeurde :………………………………



Een groeigedrag kweken
Handvat 4

Neem 

verantwoordelijkheid voor 

je eigen attitude

Erken je eigen imperfecties

Zie uitdagingen als kansen
Spreek van leren en niet 

van falen

Hou de focus op je doelen

Sta open voor feedback
Blijf nieuwe doelen 
stellen

Volg je plan met geduld en 

volharding

Vier je successen met 

anderen



Een groeigedrag kweken

• Blijven doen

• Stop doen

• Start doen

Stel je BSS lijst op



Zit er een steentje in jouw schoen?

• Iets wat je wil veranderen maar het wil 

maar niet lukken…

• Iets wat je al geprobeerd hebt, maar je 

vervalt in de oude gewoonte….



Bereik meer met een coach

• Persoonlijke aanpak op maat voor jezelf en eventueel met je team

• Doelgericht 

• Constructieve kritiek en uitdaging

• Opties die voor jou werken

• We zetten je in beweging

• Geen blabla, wel resultaat



Standaardprijs voor loopbaan begeleiding
Bron:VDAB 

Hoeveel loopbaancheques kan ik bestellen?
Heb je een job, dan kan je elke 6 jaar 7 uur loopbaanbegeleiding 
volgen met loopbaancheques als je aan de nodige 
voorwaarden voldoet.
Je eerste loopbaancheque is goed voor 4 uur begeleiding en je 
tweede voor 3 uur. Je betaalt maar 40 euro voor een 
loopbaancheque. Dit is erg voordelig want de reële waarde 

bedraagt 169 euro per uur.

https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/wie


Speciaal aanbod

Optie 1: Loopbaancheques

Begeleiding gaat over een uitdaging 

in de werkomgeving

• 4 uren begeleiding:  40EUR (incl. BTW)

• 7 uren begeleiding:  80 EUR (incl. BTW)

• Gratis 1 uur kennismakingsgesprek

• Coaching van 4 of 7 uren

• Gratis boek twv 22,50 EUR

Voor deelnemers aan dit webinar
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Optie 2: Coaching 4 uren
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Speciaal aanbod

Optie 1: Loopbaancheques

Begeleiding gaat over een uitdaging 

in de werkomgeving

• 4 uren begeleiding:  40EUR (incl. BTW)

• 7 uren begeleiding:  80 EUR (incl. BTW)

• Gratis 1 uur kennismakingsgesprek
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Optie 2: Coaching 4 uren

Geen recht op loopbaancheque

• 169 EUR per uur (incl. BTW)

• 80 EUR per uur (incl. BTW) 

• Totaal: 320 EUR (incl. BTW) 

• Gratis 1 uur kennismakingsgesprek

• Coaching van 4 uren

• Gratis feedback op zelf evaluatietest

• Gratis boek twv 22,50 EUR

Optie 3: Coaching 7+1 uren

Geen recht op loopbaancheque

• 169 EUR per uur (incl. BTW)

• 70 EUR per uur (incl. BTW) 

• Totaal: 560 EUR (incl. BTW) 

• Gratis 1 uur kennismakingsgesprek

• Coaching van 7 uren 

• Gratis feedback op zelf evaluatietest

• Gratis 1 uur opvolging actieplan

• Gratis boek twv 22,50 EUR

Voor deelnemers aan dit webinar



Praktisch

• Kies je coach

• Boek je gratis kennismakinggesprek

• Kies je voorkeurlocatie, online of 

wandel coaching

Grow*lb

luc@grow-lb.be

Split The Sea

thomas@splitthesea.be

Jump And Grow

sylvie.floryn@jumpandgrow.be

Better Life Coach

wim@betterlifecoach.be

Upside Down Coaching
valerietheys@upsidedown.coach

https://www.grow-lb.be/
https://www.splitthesea.be/
https://jumpandgrow.be/
https://betterlifecoach.be/
https://upsidedown.coach/index.php/nl/front-page-nederlands/
mailto:valerietheys@upsidedown.coach


Veel succes

• Je krijgt de slides toegestuurd

• Wil je de zelf evaluatie “groei 

mindset” doen, stuur ons een mail

• Nog vragen, contacteer ons


