


Wat geven jullie metertjes aan voor verzuim 
en verloop? Starten je medewerkers met 
motivatie en energie, of zijn ze oververhit? 
Je medewerkers zijn de motor van je 
organisatie. Sputtert die, dan sta je stil. 
Zorg met duurzame inzetbaarheid en 
HRD voor een volle tank, nu en straks. 
Ga vooruit met HumanFuel.









DE DUURZAME AANPAK

VOOR DUURZAME INZETBAARHEID



Mentale Energie: bronnen en lekken
Opkijken tegen en uitkijken naar….. 

Dr. Rico Schuijers, sportpsycholoog

tel: 026-4820226, 0611428242

Eigen bedrijf sinds 1990, ervaring met topsporters, 
politie, defensie, musici, leidinggevenden, 
onderwijs, zorg, brandweer.

PROTASK humanfuel.



Energie/Mentale 
fitheid/Duurzame 
inzetbaarheid?

• Employability : loopbaan potentieel

• Workability : werkvermogen

• Vitaliteit: leefstijl



Mentale 
kracht?

• Omgaan met fouten

• Omgaan met druk

• Blijven vechten in verloren positie

• Omgaan met vermoeidheid

• Doorzettingsvermogen

• Omgaan met vernederingen door leidinggevenden/coach

• Omgaan met vernederingen door collega’s

• Faalangst

• Omgaan met veranderingen

• Omgaan met onzekerheid



Handelingsfouten

Uitblijvende acties, te late of te vroege acties, 
foute acties;

er niet ‘alles’ uithalen, taken niet naar behoren 
uitvoeren, juist heel erg zijn best doen;

 niet normale lichamelijke reacties, niet normale 
motoriek, verandering van gewoonten, onder 
normale niveau blijven, veel tijd nodig om te 
herstellen



Mentale 
Kracht

• Wat is mentaal? 

• Motivatie

• Spanningsregulatie

• Concentratie

• Zelfvertrouwen

• Onder kritische en uitdagende
omstandigheden laten zien wat je kunt. 



Optimaal presteren: 
medailles, tentamens halen, ziekteverzuim, sales, mooiere muziek 

minder geweld, duurzame inzetbaarheid, geluk

motivatie spanning concentratie zelfvertrouwen

Vakmanschap
Kennis en kunde



Model   Mentale   Kracht
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MENTALE  TOOLBOX

IDEALE   PRESTATIETOESTAND 

Doelen stellen Visualisatie
Energie

management
Aandacht

controle

Actie 

Reflectie

Gedachten 
controle

TAAK

VAKMANSCHAP



Motivatie/doelen 
stellen

BHAG, SMART, SMOOTH (specifiek, meetbaar, 
onrealistisch, onacceptabel, tijdsgebonden, en 
hilarisch);

Tijdsdoelen: droom, lange termijn, middellange 
termijn, korte termijn, en dag doel; 

Inhoudsdoelen:  

Resultaat doel

Prestatiedoel

Procesdoel
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Aandachtscirkels

• 1 = ik en mijn taak (waarnemen, beslissingen 
nemen, bewegingen)

• 2 = directe afleidingen (temperatuur, 
tegenstander, omstandigheden)

• 3 = is-behoort te zijn vergelijking

• 4 = winnen/verliezen

• 5 = gevolgen van winnen/verliezen

• 6 = zinsvraag (wat doe ik hier?)



Aandachtsstijlen

Buiten

Binnen

Groot Klein

Inzoomen

Interne focusMentaal plan

Scannen• klein-buiten: iets kleins buiten jezelf

• groot-buiten: 180 graden kijken overzicht

• klein-binnen: iets kleins van binnen, gewricht

• groot-binnen: totaal gevoel van binnen, hobby



Drielagen brein

Ik denk dus ik besta!
René Descartes



Reptielenbrein: 
oudste deel

350 miljoen jaar oud

Functies:

• Vechten, vluchten, bevriezen

• Ademhaling, hartfrequentie, spierspanning

• Bloeddruk, temperatuur, spijsvertering

• Instincten 



Limbisch systeem / 
Zoogdierenbrein: 
middelste deel

• 200 miljoen jaar oud

• Alert op gevaar – eten – voortplanting

• Herkennen  en reguleren van emoties

• Werkt middels conditionering 

• Regent van de stressreactie

• Stuurt onze hormonen



‘Mensen’ brein  

• 200.000 jaar oud

• Hogere functies: Zelfreflectie

• Besef van tijd

• ‘Verstand’: verfijnen en verkleinen van informatie

• ‘Intuïtie’: combineren en verbreden van informatie

• Gevoelens en gewaarwordingen interpreteren

• Inlevingsvermogen, barmhartigheid, etc



Triune Brain theory

STRESS

Trechtereffect

Ik denk dus ik 
besta!
René Descartes



Plussen & Minnen

• Minnen

• Ademhaling

• Gedachtecontrole

• Bijstellen doelen

• Muziek 

• …



Plussen & Minnen

• Plussen

• Ademhaling

• Gedachtecontrole

• Bijstellen doelen

• Muziek 

• …



Taalgebruik

Moeten

- Geeft druk / dwang

- Mag niet mislukken

- Is niet leuk

Proberen 

- Vrijblijvend

- Excuus van tevoren

- Lukt altijd 

Als….

- Geen controle

- Angst, onzeker, twijfel

- Willen / ervoor kiezen

- Kunnen

- Durven

- Doen / Gaan



De essentie van fit zijn



ALGEMEEN

TRAIN FOR LIFE
De essentie van fit zijn

• We hebben de essentie gevat van fit zijn in onze 4 pijlers, met ieder 

een unieke big-5: 

• bewegen, 

• voeding, 

• energie management

• mentale kracht.
• Onze coaching is persoonlijk, duidelijk en schaalbaar door de 

gedragsanalyse die we automatisch uitvoeren.

• We bieden een schaalbare oplossing aan qua gebruikers, talen, 

coaching en content.

• Onze content is volledig aan te passen, om business views en 

culturele verschillen op te nemen.



Fit worden simpel gemaakt
de essentie van fit zijn, onze big-5’s

BEWEGEN
1. Train je uithoudingsvermogen

2. Ontwikkel (spier) kracht

3. Focus op techniek

4. Blijf flexibel

5. Zorg voor rust en herstel

VOEDING
1. Eet zo veel mogelijk echte voeding

2. Zorg voor variatie in je voeding

3. Onderzoek je dooreetfactor

4. Ontdek welke voeding bij je past

5. De 80/20 regel

ENERGIE MANAGEMENT
1. Slaap diep en voldoende

2. Reguleer spanning door ademhaling

3. Laad jezelf op met ik-momenten

4. Gebruik stress in je voordeel

5. Kunnen loslaten van piekeren

MENTALE KRACHT
1. Stel je droomdoel

2. Beloon jezelf

3. Kom sterker uit tegenslagen

4. Onderken je draken

5. Ken succes aan jezelf toe


