
Nieuwe gewoontes aanleren,
versterken en stabiliseren



Ontdek in deze video

Hoe het komt dat het vaak mis gaat met gewoontes veranderen

Hoe je nieuwe gewoontes aanleert, versterkt en stabiliseert



Ontdek in deze video

Hoe het komt dat het vaak mis gaat met gewoontes veranderen

Hoe je nieuwe gewoontes aanleert, versterkt en stabiliseert



Waarom gaat het vaak mis?

Geen strategisch plan

Onrealistisch plan  

Discipline en motivatie worden overgewaardeerd

“You are what you repeatedly do”



Ontdek in deze video

Hoe het komt dat het vaak mis gaat met gewoontes aanleren

Hoe je nieuwe gewoontes aanleert, versterkt en stabiliseert



Hoe dan wel?

Nieuwe identiteit aannemen

Smalle aanpassingen leiden tot grote veranderingen (1% = 37x)

Ons dagelijks leven →  door goede en slecht gewoontes

Inzicht hebben in systemen 

James Clear - Atomic Habits



Hoe dan wel?

You do not rise to the level of your goals…

You fall to the level of your systems



Wat heb je nodig?

Beslissing

Identiteit

Plan van aanpak

Bewijzen aan jezelf



Wat heb je nodig?

Voornemens gebaseerd op 

identiteitsniveau

“Ik ben een persoon die…”



Wat heb je nodig?

Beslissing

Identiteit

Plan van aanpak

Bewijzen aan jezelf



Wat heb je nodig?

Beslissing voor je identiteit:

Besluit welk type persoon je wilt zijn:

Ik ben… 

een hardloper, een lezer, een schrijver of een gezond persoon



Wat heb je nodig?

Nieuwe identiteit → 

In het begin moeilijk te geloven, te voelen en te zijn

Door kleine overwinningen (small wins 1%) je identiteit opbouwen 

Kleine overwinningen zijn je gewoontes

Keer op keer bewijs leveren dat je identiteit bij jou past



Wat heb je nodig?

Nieuwe identiteit → Je doel is niet om…

…20 km te lopen, maar om een renner te zijn.

…100 pagina’s te lezen, maar om een lezer te zijn

…te stoppen met sigaretten te roken, maar om een niet-roker te zijn

…16 kg af te vallen, maar om een gezond persoon te zijn



Wat heb je nodig?

Plan van aanpak

Veranderen = weerstand

Associatie bij weerstand = een ‘goed’ gevoel

Omring je met de juiste mensen

Inzicht in jouw gewoontes



Wat zijn gewoonten?

Gewoontes zijn kleine alledaagse gedragingen 

die we automatisch uitvoeren zonder daarover na te denken.

We zijn wat we elke dag doen. 

Zo vormen gewoontes onze identiteit.

Om een plan te kunnen maken, moet je weten 

hoe gewoontes zijn opgebouwd.



Wat is de gewoonten loop?

Aanleiding → Verlangen

      ↑ ↓

Beloning ← Reactie



Wat is de gewoonten loop?

Als de gewoonte loop voltooid → 

dan wordt de gewoonte versterkt 

Geen handeling = geen beloning = 

maar… verlangen blijft



Wat is de gewoonten loop?

Aanleiding Een prikkel die een bepaalde handeling voorspelt

Verlangen Is de motivatie of het verlangen dat ons drijft om 
te handelen.

Reactie We reageren en ons brein voorspelt, dat als we 
dan reageren, we het bekende gevoel krijgen.

Beloning Nu krijgen we een beloning voor het doen van 
iets.



Wat is de gewoonten loop?

Aanleiding Na een dag hard werken en kids naar bed plof ik op 
de bank voor TV.

Verlangen Ik wil ontspannen en even niks.

Reactie Ik loop naar de kast, trek een zak chips los en ik ga 
voor de TV zitten.

Beloning Ik bevredig mijn verlangen om mij ontspannen te 
voelen. 

Het openen van de zak chips en TV kijken op de bank, wordt geassocieerd met ontspanning.



Wat is de gewoonten loop?

Aanleiding Ik word wakker en kan niet beslissen welk werk ik 
eerst moet doen.

Verlangen Ik voelt me gestresst en ik wil ontspannen.

Reactie Ik open mijn mobiel en check social media.

Beloning Ik bevredig mijn verlangen om mij ontspannen te 
voelen. 

Het gebruik van sociale media wordt geassocieerd met geen beslissing kunnen nemen.



Hoe doorbreek je de gewoontes loop?

aanleiding vermijden

gedrag vervangen

beloning anders waarderen

Daardoor wordt het verlangen ernaar minder. 

De aanleiding wekt dan minder verlangen op en het wordt 
gemakkelijker om de gewoonte niet uit te voeren. 



Hoe doorbreek je de gewoonten loop?

Oude gewoonte vervangen door een nieuwe

Een nieuwe gewoonte beginnen: gewoontes stapelen

Ik rij naar huis van mijn werk en ik ga dan direct langs de sportschool

‘s Avond voor het naar bed gaan ontbijt klaarzetten voor de dag erna

Wakker worden, 2 glazen water en de dankbaarheids app invullen 



Oude gewoontes vervangen door ze te bestuderen:

Triggers

Beloning

Vervangen
?



Hoe creëer ik een nieuwe gewoonte?

Als ik [aanleiding], ga ik [gewoonte]

Als ik [uit mijn werk kom], ga ik [een half uur hardlopen]

Als ik [‘s ochtends beneden kom], ga ik [2 glazen water drinken]

Als ik [‘s avonds ben uitgegeten], ga ik [20 minuten wandelen]

Als ik [een verjaardag heb], ga ik [van tevoren gezond eten]



Hoe creëer ik een nieuwe gewoonte?

Als ik [aanleiding], ga ik [gewoonte], omdat ik iemand ben die [identiteit]

Als ik [uit mijn werk kom], ga ik [een half uur sporten], omdat ik iemand 
ben die [ontspanning en energie vindt in gezonde gewoonten]

Als ik [‘s ochtends beneden kom], ga ik [10 minuten mediteren], omdat 
ik iemand ben die [zelf kan bepalen waar ze haar gedachten op focust].



4 wetten van gedragsverandering

Maak het duidelijk - Ik zal [GEDRAG] om [TIJD] in [LOCATIE]
- Na [HUIDIGE GEWOONTE] zal ik [NIEUWE 

GEWOONTE].’

Maak  het aantrekkelijk - Verleiding bundelen
- Link iets wat je moet doen – de goede 

gewoonte – aan iets dat je wilt doen.

Maak het gemakkelijk - Omgeving
- 2 minuten regel

Maak het bevredigend - Gewoontes tracker
- Mis nooit 2 keer



Tips: Automatiseren

Automatiseer goede beslissingen zo goed mogelijk als je kan. 

Maak het nemen van slechte beslissingen zo moeilijk mogelijk.

Master the habit of showing up



Tips: Gewoontes tracker

Ritme 

Afvinken = small win = inslijpen goede gewoonte

Voorbeelden: Excel of Coach.me



Veel succes!


