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Verwachtingen  

• Doel bijeenkomst: meenemen in gedachtegoed 

Mentale Veerkracht & wat kan je ermee?   

• Aanstippen intro in 1 uur kom je niet tot 

gedragsverandering  

• Pas reageren na de oefening 

• Kan iedereen zich hierin vinden  
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“Het zijn niet de sterkste, ook niet de 

meest intelligente die overleven maar 

diegene die zich het beste aan kunnen 

passen aan veranderingen” 

                          Survival of the fittest? 



Mentale veerkracht: blijkt een krachtige 

voorspeller te zijn voor inzetbaarheid 

Definitie:  

het vermogen om in te spelen op nieuwe situaties,  

door ze te herkennen en je gedrag er op af te stemmen.  

 

Mentale veerkracht kent 3 ‘stappen’: 

1. Het herkennen van een verandering, bijvoorbeeld in je  

 werk. 

2.  Het (h)erkennen van een ‘oude’ gewoonte bij jezelf die niet meer 
passend is, waarbij je bereid bent dit te herzien. 

3.  Het willen uitproberen, experimenteren met een nieuwe gewoonte 



 

 

Opdracht: Je moet zoveel mogelijk bakstenen 

vervoeren. Je hebt enkel een fiets tot je 

beschikking zonder (fiets)tassen en overige 

aanhangsels?  

 

      

     Hoeveel bakstenen kun je maximaal meenemen?  

Test 
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Wat zegt de wetenschap over 

veranderen?  
Greep uit onze toolbox “psycho-educatie”  

• Onze hersenen bestaan uit +- 100 miljard zenuwcellen welke met elkaar 

communiceren. Samen vormen zij meer dan 1 biljard verbindingen, je kunt 

het vergelijken met (snel)wegen.  

• Veranderingen vinden onze hersenen eng omdat we de vertrouwde weg 

moeten loslaten maar de nieuwe weg nog niet kennen en in sommige 

gevallen moet deze weg ook helemaal nieuw aangelegd worden.   

• Gevolg is alertheid op mogelijk gevaar (fight-flight-freeze); aanmaak 

(nor)adrenaline 

• Deze emotie ervaart de een als ‘spannend, uitdagend’, ander noemt het 

‘spanning, stress’ 

• Gevolg veranderstress: weerstand, conflict, piekeren, fouten, vermijding, 

verzuim. 

       

        



Aard van het beestje? Of maakbaarheid? Mentale 

veerkracht is wendbaarheid in denken en 

doen…aangeboren of aangeleerd..? 

 

• Leren = het leggen van (sterkere) verbindingen tussen neuronen.  

• Plasticiteit: if you fire, you wire  

• Nieuwe ‘weg’ (op scan zichtbare verbinding) kost gemiddeld 21 

dagen. Elke keer weer herhaling gewoonte in die context = 

versterking ‘weg’. 

• 3 voorwaarden om nieuwe gewoontes te leren; 1. betrokkenheid 

2. het moeilijk zijn 3. doorzettingsvermogen  

 

         Dus het antwoord is “ja”, maar hoe dan?  



Stelling  

 

 

   Mobiliteit in werk is alleen mogelijk als 

mensen Mentaal Veerkrachtig zijn   



Greep uit onze toolbox 

Status: De mate waarin je waardering ervaart in de dingen die je doet en de 

mate waarin je aanzien ervaart, bepaalt in welke mate je emmer gevuld is

Zekerheid: De mate waarin je zekerheid en voorspelbaarheid ervaart in de 

dingen die je doet en die je te wachten staan, bepaalt of je emmer zekerheid 

voldoende gevuld is

Autonomie: De mate waarin je regie en invloed ervaart in/op de dingen die je 

doet bepaalt mede hoe gevuld je emmer autonomie is

Verbinding: De mate waarin je verbinding ervaart met de organisatie(-

doelen) en de mensen waarmee je werkt, bepaalt mede hoe vol je emmer 

verbinding is.

Rechtvaardigheid: De mate waarin je procedurele rechtvaardigheid ervaart 

in en op het werk (eerlijke, rechtvaardige omgang en verdeling van kansen en 

beloningen) bepaalt mede hoe gevuld je emmer rechtvaardigheid is.



Vragen  

• Je merkt dat je zicht achteruit gaat. De specialist in het ziekenhuis geeft aan dat je 
zicht alleen nog maar verder achteruit zal gaan. Het is onduidelijk met welke snelheid 
je zicht achteruit zal gaan. Wat doet dit met je?  

• Je krijgt een nieuwe baas, je hebt het gevoel dat hij je negeert. Wat doet dit met jou?  

• Een van jouw collega’s loopt al een poosje over jou te praten. Eerst waren het kleine 
relatief onschuldige praatjes maar nu lijkt deze collega een verhaal over jouw 
functioneren verteld te hebben tegen je baas. Je merkt aan het gedrag van jouw baas 
dat hij twijfelt. Wat doet dit met jou?  

• Er wordt een nieuw computersysteem geïmplementeerd op je werk. Je snapt weinig 
van dit systeem. Niet alleen is de werking bureaucratisch ook neemt het systeem 
taken van je over die je liever zelf doet. Zo plant het systeem taken in jouw agenda. 
Hoe voel je je?  

• Er komt een ontslagronde op jouw afdeling. Het afspiegelingsprincipe wordt gebruikt. 
Jij functioneert al jaren uitstekend, je baas is vol lof en je hebt erg veel plezier in je 
werk. Jouw collega waarbij je je regelmatig afvraagt wat hij nu precies bijdraagt, valt in 
hetzelfde leeftijdcohort als jij. Hij is 1,5 jaar eerder dan jij in dienst gekomen daarom 
mag hij blijven en zul jij je baan verliezen. Hoe voel je je?  



Verdiepingslag 1 

Ga in tweetallen na wanneer je (nu achteraf bekeken) 

in een situaties zat waarin een van de emmertjes 

voor jou in onbalans gekomen is.  

 

En wat is er gebeurd/wat heb je gedaan om dit weer 

in balans te krijgen?  



Systeemaanpak Mentale Veerkracht  



Wanneer kun je de systeem aanpak inzetten? 

• Werken tot 67ste!  

• Reorganisaties  

• Outplacement  

• Ontwikkeling  

• Vitaliteit  

• Aansluitend op pago/pmo  

• ETC…  

 

 

 


