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Expertise 



De bewegingsambassadeur 

Doelstelling: andere personen 

inspireren en adviseren om gezond 

en actief te leven 



Wat is het profiel? 

o Man/vrouw 

 

o Representatief voor doelgroep (geen topsporter) 

 

o Is een rolmodel (“practice what you preach”) 

 

o Contactpersoon voor project/actie/initiatief 

• Communicatie van initiatieven 

• Aanpassen van project aan noden en behoeften van 

de doelgroep 

 



Wat moet een ambassadeur weten? 

• Waarom is bewegen zo belangrijk? Bewustwording 

  

• Hoe motiveer ik mijn collega’s? Gedragsverandering 

  

• Ervaringen delen van andere ambassadeurs 

 



Wat is de meerwaarde om met 

ambassadeurs te werken? 

• Groter bereik 

• Meer affiniteit met de doelgroep (opvangen van informatie) 

• Ervaringen uitwisselen met andere ambassadeurs 

• Eenvoudig concept: train de trainer 

• Good practice: Elke Stap Telt / Elke Trap Telt 

 





Normen 



Redenen om  

(meer) fysiek actief te worden: 

1.  gewichtscontrole !?  

2.  gezondheid/cardiovasculair  

3.  stressreductie 

4.  zich fitter willen voelen 

5.  plezier maken 

6.  zelfbeeld verhogen 

7.  socializeren 



Weerstanden 



Intentie  

Attitude  

-Onze gevoelens tav bewegen  

-Wat weten we  over bewegen en gezondheid? 

Kennis! 

Sociale invloed 

-Sociale normen 

-Voorbeelden uit omgeving, vrienden 

-Steun van de omgeving   

Eigen effectiviteit 

- Kan ik het wel?  (fit, gezond, 

vaardigheden) 



Drempels om  

niet (meer) fysiek te worden: 

1.  (gepercipieerd) gebrek aan tijd  

2.  (gepercipieerd) gebrek aan energie 

3.  gebrek aan motivatie 

4.  gezondheidsproblemen 

5.  structurele hindernissen (geld, infrastructuur, ...)  

6.  gebrek aan sociale steun 

7.  gebrek aan vaardigheden 



“Ik ben niet sportief!” 

“Ik heb geen tijd“ 



“ ‘t Is slecht weer!” 

“Nu begin ik er niet 

meer aan“ 



“Ik? Ik beweeg al genoeg!” 

“Ik mag niet van mijn dokter” 



“Ik ben te dik!” 

“Ik krijg teveel pijn!”  



Bewegen is… 

  



 

 

Veranderen van gedrag ?  

Vandaag zus … 

En morgen al zo ?  



Van ‘moetivatie’ naar zelfdeterminatie  



Zelfdeterminatietheorie 

 

EXTRINSIEK 

 

AMOTIVATIE 

 

 

 

Het 

interesseert 

mij niet. 

 

 

 

 

 

GECONTROLEERD 

(externe) 

 

Ik moet van ... (de 

dokter / mijn man of 

vrouw / mijn kinderen   

...) 

GECONTROLEERD 

(geïntrojecteerd) 

 

Anders voel ik me 

schuldig / schaam ik mij. 

AUTONOOM 

(geïdentificeerd) 

 

Zo bereik ik mijn 

doel(en) 

(gezondheid, 

sociaal contact, ...) 

AUTONOOM 

(geïntegreerd) 

 

Het drukt uit wie 

ik ben. 

AUTONOOM 

(intrinsiek) 

 

Ik doe het  

graag op zich! 

-               ZELFDETERMINATIE               + 



Van amotivatie … 



over gecontroleerde vormen van motivatie … 



naar autonome vormen van motivatie 
 ( o.a. intrinsieke motivatie) 



Hoe autonome motivatie faciliteren? 

 Door een sociale context te creëren waarin de drie basisnoden 
vervuld worden: 

 Autonomie  

  VerBondenheid  

  Competentie 

 = noodondersteunend  (ABC-)coachen. 

 

 

 Noodondersteunend coachen kost meer tijd in het begin,  

 maar rendeert op lange termijn! 

 

 

 

 



Noodondersteunend coachen 

 

 

 Autonomie: 
 - opties en inspraak bieden 
 - open taalgebruik: “je zou kunnen” ipv. “je moet” 
 - materiële beloningen en competitie vermijden 
 ... 

 Competentie: 
 - positief bekrachtigen 
 - succeservaringen laten opdoen (SMARTS-doelen) 
 - structuur bieden 
 ... 

 Verbondenheid: 
 - empathie uitstralen (actief luisteren, niet veroordelen, ...) 
 - groepsgevoel creëren 
 ... 
  

 



Planning 



• Kies voor positieve doelstellingen  
o Ik ga met de fiets naar de bakker (positief) 
o Ik ga minder TV kijken in de voormiddag (negatief) 
 

• Doelstelling heel concreet formuleren (4 W’s) 
o Dagelijks 30 minuten extra activiteit (concreet) 
o Gezonder gaan leven (algemeen) 
 

• Realistische doelstellingen 
o Elke middag na het eten een wandeling (realistisch) 
o Na elke maaltijd gaan joggen (niet realistisch) 
 

• Denk op voorhand na over hindernissen 
 

 

Hoe plannen? 



Inhoud rollenspelen 

 

 

 

• Groepjes van 4 personen 

2 observatoren 

1 coach 

1 cliënt/patiënt 

 

• Kies situatie (uit lijst of eigen voorbeeld) 

 

• 5’ per rollenspel  terugkoppeling binnen groepje 

(5’) 

 

• Wisselen van rol 

 



Kader 

AUTONOMIE VERBONDENHEID COMPETENTIE 

• Focus op manier waarop gesprek werd gevoerd (inhoudelijk 

+ lichaamstaal  

• Geen focus op inhoud van beweegprogramma 



Mijn persoonlijke 5 van praktische 

motivationele tips 



5. Hoe concreter, des te beter! 

• Formuleer je voornemens/doelen zo specifiek 

mogelijk (= implementatie-intenties). 

• 4 W’s: Wat, waar, wanneer en met wie. 

 

• bv. “Ik ga meer bewegen” 

 vs. 

 “Ik ga na het middageten een halfuurtje wandelen in het 

bos met mijn hond”   



4. Anticipeer op hindernissen! 

Laat mensen op voorhand nadenken over wat er 

mis kan gaan en welke oplossing ze kunnen 

voorzien  

 =  mentaal back-up plan. 

 

bv. ”Wat als het regent?“ 

  => back-up moment: ‘s avonds na het nieuws met je 

partner?  

 ... 



3. Laat de omgeving meewerken! 

Verwijder stimuli die fysieke inactiviteit uitlokken ten 

voordele van stimuli die bewegingsgedrag uitlokken. 

 

bv. “ik zet ‘s avonds de fiets voor mijn auto in de garage 

zodat ik verplicht ben om deze te pakken ‘s morgens” 



2. Je vindt altijd tijd! 
 

a) Het is een kwestie van prioriteiten. 

 

 

 



2. Je vindt altijd tijd! 
 

a) Het is een kwestie van prioriteiten 

b) Combineren levert tijdswinst op 

  bv. tijdens wandelen bijpraten met vriendin 

 



1. Ondersteun de drie basisnoden,  

zoniet ... 
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