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ABSTRACT 

 
De sportwereld is een zeer dynamische en veeleisende setting die continu in 
verandering is. In zulke omgeving is het zeer moeilijk voor coaches om 
continu alle atleten aan te sturen. Steeds meer wordt van atleten verwacht 
dat ze initiatief nemen en elkaar aansturen waar nodig. Voor deze reden 
onderzochten wij hoe coaches zulke proactieve gedragingen kunnen 
stimuleren in hun team. Aan de hand van een vragenlijststudie bleek dat 
hiervoor een belangrijke rol is weggelegd voor een noodondersteunende 
coachingstijl. Coaches die deze stijl hanteren, creëren namelijk een 
taakgericht klimaat. Dit klimaat focust op intra-individuele progressie en 
samenwerking, wat uiteindelijk resulteert in een zelfregulerend team. 
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PROACTIEF GEDRAG: WAT EN WAAROM? 

De wereld van de teamsport is een zeer 
veeleisende, dynamische setting. Hierin is het 

onmogelijk voor coaches om continu alles in de 
gaten te houden en een ploeg of spelers non-

stop bij te sturen. Zowel op als naast het veld 
zullen er altijd processen plaatsvinden die een 

coach niet altijd kan controleren (bv. conflict in 
de ploeg, kritiek op spelers, alle foute acties zien, 

enz.). Daarom is het noodzakelijk dat spelers zelf 
initiatief nemen om bepaalde hindernissen te 
overwinnen als ploeg en elkaar bij te sturen waar 

nodig. Zulk gedrag wordt proactief gedrag 
genoemd en is een concept dat afkomstig is uit 

de organisatiewereld.  
 

 
Figuur 1: Atleten zijn niet langer enkel de uitvoerders 
van het plan van de coach, steeds meer wordt van 
hen verwacht dat ze een actieve, en liefst zelfs een 
proactieve rol opnemen en hun team bijsturen. 

 
In de organisatieliteratuur wordt proactief 

gedrag gedefiniëerd als gedrag dat men uit eigen 
initiatief stelt om de omgeving en de huidige 

stand van zaken constructief te veranderen. Het 
onderliggend doel van dit gedrag is om 

uiteindelijk zowel persoonlijke als 
organisationele doelstellingen te helpen 
verwezelijken (Thomas, Whitman, & 

Viswesvaran, 2010). Het mag dus niet verbazen 

dat ook in bedrijven proactief gedrag van 
werknemers als belangrijk wordt beschouwd. 

Het is dan ook meermaals aangetoond dat 
proactief gedrag belangrijke uitkomsten heeft 

zoals meer efficiëntie op de werkvloer, betere 
jobprestaties, innovatie en het optimaler 
functioneren van teams (Kickul & Gundry, 2002; 

Thompson, 2005). 
 

Er worden vaak parallellen getrokken tussen het 

bedrijfsleven en sportteams (Bridges & 
Roquemore, 2000). Beiden settings hebben een 

duidelijke organisatie, duidelijk gedefiniëerde 
doelen en een hiërarchische structuur. Samen 

met de complexiteit en het dynamisch karakter 
van de sportwereld is het dus duidelijk dat 

proactief gedrag belangrijk kan zijn om de 
effectiviteit van sportteams te vergroten. Om 
deze reden zijn wij door middel van een 

vragenlijststudie bij 20 volleybalteams nagegaan 
hoe coaches een optimaal klimaat kunnen 

creëren waarin spelers gemotiveerd zijn om 
proactief gedrag te uiten en zelfstandig te  

handelen om bepaalde obstakels te overwinnen 
en om zo te groeien als team.  

 
Meer specifiek onderzochten wij in deze studie 

drie concrete vormen van proactief gedrag: 
voice, taking charge en upward influence (Grant, 

Gino, & Hofmann, 2011).  
Voice verwijst naar het geven van suggesties aan 

medespelers ter verbetering van de huidige gang 
van zaken (bv. een handballer die tijdens een 
time-out aangeeft waar de ruimte ligt en 

suggereert daar meer gebruik van te maken).  
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Taking charge is het actief aanpakken van 
problemen door bijvoorbeeld bepaalde 

handelingen te corrigeren of elkaar bij te sturen. 
Deze vorm lijkt uiteraard op voice maar is minder 

suggestief en bijgevolg meer directief (bv. een 
spits die na een slechte pas van de middenvelder 
zegt waar de volgende bal moet komen, of een 

speler die een ploeggenoot op zijn fouten wijst 
terwijl deze excuses voor zijn falen aan het 

zoeken is).  

 
Figuur 2. Kobe Bryant stuurt een ploeggenoot bij 
tijdens de wedstrijd. Een voorbeeld van ‘taking 
charge’ vind je in volgend videofragment: 
https://www.youtube.com/watch?v=B4YWdUQIZSI 

 

Upward influence betreft het geven van 
suggesties naar coaches ter verbetering van de 

huidige gang van zaken. 

 
Figuur 3. Upward influence: Yao Ming deelt zijn 
ervaring met zijn assistant coach. 

 

METHODOLOGIE VAN DE STUDIE 

1. PROCEDURE 

Vragenlijsten: 

o Leiderschapsstijl van de coach 
o Klimaat binnen het team 
o Proactief gedrag van de spelers 
 

2. DEELNEMERS 

20 senior volleybalteams  

o Van provinciaal niveau tot Liga B 
o 75 spelers en 105 speelsters  
o Gemiddelde leeftijd = 21.92 jaar 
o Gemiddelde ervaring = 12.81 jaar 

 

RESULTATEN 

1. Een taakgericht klimaat is cruciaal voor 

proactief gedrag 

De resultaten staan afgebeeld in figuur 4. De 
bevindingen wezen uit dat een taakgericht 

klimaat (mastery climate) een cruciale rol speelt 
in het stimuleren van proactieve gedragingen. In 

een taakgericht klimaat ligt de nadruk op intra-
individuele progressie (door enkel naar jezelf te 

kijken en niet door je te vergelijken met andere 
spelers in het team) en samenwerking. Iedere 

speler wordt gewaardeerd in zijn of haar 
bijdrage. Wanneer er dergelijk klimaat heerst in 

het team, zullen spelers het geloof hebben dat 
samenwerking, hard werken en de ontwikkeling 

van jouw vaardigheden en die van jouw 
teamgenoten uiteindelijk leiden tot teamsucces 

(Heuzé et al., 2006). Het gaat over waarden en 
normen die heersen binnen het team over 
wenselijk individueel gedrag (inzet, 

zelfontplooiing) en over hoe spelers met elkaar 

https://www.youtube.com/watch?v=B4YWdUQIZSI
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moeten omgaan (nl. elkaar waarderen, 
samenwerken, enz.). Er werd dus een sterk 

positief verband gevonden tussen een 
taakgericht klimaat en proactief gedrag (groene 

pijl tussen mastery climate en proactivity in 
figuur). Hoe sterker zo’n klimaat in het team, hoe 
meer proactief gedrag.  

Een taakgericht klimaat wordt vaak afgezet 
tegen een ego-klimaat. In dit klimaat heerst het 

geloof dat onderlinge rivaliteit en beter willen 
presteren dan teamgenoten de belangrijkste 

ingrediënten zijn voor succes. Nu werd er ook 
een positief verband gevonden tussen een ego-

klimaat en proactief gedrag. Dit is misschien een 
contra-intuïtieve bevinding, maar enkele 

bedenkingen zijn hier wel op zijn plaats. Ten 
eerste vond deze studie plaats in volleybalteams, 

waar spelers zeer afhankelijk zijn van elkaar. 
Zelfs wanneer er rivaliteit heerst binnen het 

team en je beter wilt presteren dan 
ploeggenoten, zal je nog steeds afhankelijk zijn 
van deze ploeggenoten om persoonlijke 

doelstellingen te behalen. Dus zelfs in deze 
context is het effectief nodig dat je anderen gaat 

bijsturen om toch ‘uit te blinken’ in het team. 
Ten tweede is het verband dat we vonden zeer 

klein. Met andere woorden is het aan te raden 
om als coach eerder voor een taakgericht 

klimaat te zorgen. Dit zal voor meer proactief 
gedrag zorgen dan een egogericht klimaat. Dit 

laatste is misschien sowieso al kenmerkend voor 
competitiesport (en heeft tot bepaalde hoogte 

zeker ook zijn nut), maar moet niet nog eens 
extra in de hand gewerkt worden. Bovendien is 

er in de wetenschappelijke literatuur al 
aangetoond dat een taakgericht klimaat 

voordeliger is dan een egogericht klimaat voor 
de motivatie, ontwikkeling en zelfvertrouwen 

van teams.  
 

2. Noodondersteunde coachingsstijl zorgt voor 

een taakgericht klimaat 

De resultaten impliceerden dat je een 

taakgericht klimaat kan creëren a.d.h.v. een 
noodondersteunende coachingstijl. Deze aanpak 

is een afgeleide van de Zelf Determinatie Theorie 
(ZDT) die stelt dat een coach dient te voorzien in 

drie psychologische basisbehoeftes van de 
sporters om te komen tot duurzaam 
gemotiveerde jongeren (Deci & Ryan, 2000). 

Deze drie pyschologische basisbehoeftes zijn de 
nood aan autonomie, de nood aan competentie 

en de nood aan verbondenheid. Een 
noodondersteunende coach erkent gedachten 

en meningen van sporters, laat ze initiatief 
nemen en betrekt hen actief in het denkproces 

(autonomie). Daarnaast geeft hij duidelijke 
verwachtingen en richtlijnen mee en geeft hij 

feedback om zijn sporters een structurele 
houvast te bieden (competentie). Tot slot is hij 

vriendelijk, respectvol en hecht hij belang aan 
zijn relatie met zijn sporters en van zijn sporters 

op en naast het veld (verbondenheid).   
Naast positieve effecten op de duurzame 

motivatie, blijkt een noodondersteunende 
aanpak ook de zelfwaarde, het welbevinden, de 
inzet en het tactisch inzicht van sporters ten 

goede te komen. 
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Figuur 4: Totaal overzicht van het geteste model. Een noodondersteunend coachgedrag is sterk verbonden met 
een taakgericht klimaat, wat op zijn beurt sterk is verbonden met het vertonen van proactief gedrag. De getallen 
zijn gestandaardiseerde regressie coëfficiënten en geven weer hoe sterk de onderlinge verbanden zijn. 

 

 

CONCLUSIE & VERDERE CONCRETE TIPS 

Proactief gedrag is gedrag dat uit de atleten zelf 

komt om bepaalde obstakels te overwinnen en 
beter te worden als team. Dit onderzoek toont 

aan dat coaches er voor kunnen zorgen dat hun 
atleten zulk gedrag stellen en zelfstandiger gaan 

handelen. Proactief gedrag kan gestimuleerd 
worden door het hanteren van een 

noodondersteunende coachingstijl en de focus 
te leggen op het belang van taakgerichtheid, 
samenwerking en de waarde die iedereen heeft 

binnen het team. Op deze manier creëer je 
ruimte voor atleten om zelfstandig te denken en 

oplossingen te zoeken. Op sommige momenten 
lijkt dit misschien op het loslaten van de 

controle, maar uiteindelijk kan dit resulteren in 
een zelfregulerend team. 

 
Noodondersteunende coaches zorgen voor de 

ondersteuning van de autonomie van spelers. 
Mageau en Vallerand (2003) geven hiervoor 

enkele richtlijnen.  

• Geef rationale omtrent/verklaar 
bepaalde opdrachten, taken en 
beslissingen. Laat ze er het nut van 
inzien. 

• Voorzie atleten van de mogelijkheid om 
zelfstandig na te denken over bepaalde 
(problematische) situaties om zo tot 
een oplossing te komen. 

• Erken atleten hun perspectief, mening 
en gevoelens. 

• Laat atleten beslissingen maken binnen 
een specifiek kader (binnen bepaalde 
krijtlijnen). 

• Speel de bal en niet de man in het 
geven van feedback. 

 

Daarnaast is het uiteraard minstens even 
belangrijk (en logisch) dat coaches een duidelijke 
structuur en richtlijnen voorzien, correcte en 

taakgerichte feedback geven op het juiste 
moment en situaties creëren waardoor spelers 

het gevoel krijgen dat ze progressie maken 
(competentie-ondersteuning). Tenslotte zorgen 

ze best voor verbondenheid met en tussen hun 

.74 .72 Taakgericht 
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Nood-
Ondersteuning 

Voice 

Proactiviteit 

Autonomie 

Taking 
charge 

Structuur 
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Binding 
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spelers. Verdere informatie omtrent nood-
ondersteunend coachen kan je vinden in het 

boek “Motiverend coachen in de sport”. Dit boek 
is voornamelijk toegespitst op (recreatieve) 

jeugdsport, maar de algemene principes van 
noodondersteund coachen worden hier 
uitgebreid in beschreven.  

 

 
Figuur 5: Een prestatieprofiel kan helpen om 
structuur te creëren in het trainingsproces en helpt 
atleten om zich te focussen op hun eigen leerproces. 
Verder visualiseert het de progressie van de atleet 
(hier een voorbeeld uit het triatlon). 
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