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Deel 1 - Situatieschets 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Intention. Deze  
onderneming verzorgt een diversiteit aan coach- en persoonlijk leider-
schapsopleidingen en kan op aanvraag ook 1-op-1 coaching verzorgen 
door cliënten aan International Coaching Federation (ICF) gecertificeerde 
 coaches te koppelen. 

De oprichter en eigenaar van het bedrijf, Johan van Bavel, wilde met een 
betrouwbaar en valide onderzoeksproces inzichtelijk maken wat voor  
impact de coach opleiding ‘Co-Creatie’ op de (oud) deelnemers heeft in 
het kader van verandering in houding en gedrag. 

Ter ondersteuning van het onderzoeksproces wordt er zowel een theo-
retisch onderzoek als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De verkozen  
steekproef is representatief voor alle opleidingscohorten. 

De onderzoeksresultaten dienen bij te dragen aan de theoretische kennis  
en de praktische toepasbaarheid hiervan zodat het bedrijf de coach 
opleiding kan verbeteren. Het onderzoeksrapport wat hieruit volgt wordt 
overhandigd in een handige hand-out zodat dit gebruikt kan worden voor 
zakelijke doeleinden. 

Deel 2 - Probleemstelling
Welke factoren zorgen voor duurzame veranderingen in houding en  
gedrag bij deelnemers van Co-Creatie en hoe kan dit bestendigd  
worden?

ژى Wat zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het veranderen van 
houding en gedrag? 

ژى Welke persoons gerelateerde factoren dragen bij aan het veranderen 
van houding en gedrag bij deelnemers tijdens Co-Creatie? 

ژى Welke opleiding gerelateerde factoren dragen bij aan het veranderen 
van houding en gedrag bij deelnemers tijdens Co-Creatie? 

ژى Hoe kunnen veranderingen in houding en gedrag na deelname aan 
Co-Creatie bestendigd worden? 
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Deel 3 - Onderzoeksmethoden
Procedure 

Voor het beantwoorden van de theoretische deelvraag en het creëren van 
een theoretisch kader rondom de praktische doelstelling is ervoor gekozen 
om het onderzoek te starten met een literatuuronderzoek. 

In dit onderzoek zijn diverse wetenschappelijke bronnen en boekwerken 
geraadpleegd zodat de uitkomsten dragend genoeg zijn om verder op 
door te werken. Op basis van het verkregen theoretische kader kon een 
vragenlijst (hierna verder toegelicht) ontwikkeld worden voor het verza- 
melen van kwantitatieve data.

Voor het verzamelen van de kwantitatieve data is ervoor gekozen om een 
digitale vragenlijst af te nemen bij de populatie (oud deelnemers van 
Co-creatie). Gezien de omvang en de situatie van de populatie en de be- 
schikbare tijd van de onderzoeker was het verzamelen van kwalitatieve 
data via interviews niet werkbaar. 

Om dichtbij het beschrijvende te blijven is de vragenlijst opgebouwd met 
zowel gesloten als open vragen. Omdat de bevraagde onderwerpen veelal 
enkel subjectief te beantwoorden zijn, zijn er bewust dubbele vragen met 
andere bewoording in de vragenlijst geplaatst. Zodoende om een even- 
tuele persoonlijke en/of situatieafhankelijke verschillen uit de antwoorden 
te kunnen filteren en antwoordtendenties te voorkomen.

In het klantenbestand van de opleider ‘Intention’ waren alle e-mailadressen 
van oud deelnemers opgeslagen waardoor zij via deze weg benaderd 
konden worden. 

Er is een algemene e-mail opgesteld met daarin uitleg omtrent het onder-
zoek, de doelstelling en werkwijzen. Hierbij is het verzoek gedaan of men 
bereid was om mee te werken als respondent door een vragenlijst digitaal 
in te vullen. Naast het verzoek is vermeld dat de verkregen data anoniem 
blijft, de rechten van de onderzoeksresultaten worden verleend aan Inten-
tion, zodat deze gebruikt kunnen worden voor opleidingsdoeleinden.

Verzamelen van data
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Na initiële respons is er nog een e-mail verstuurd met daarbij de vragenlijst. 
De vragenlijst werd geïntroduceerd met een korte uitleg over de doelstel-
ling van het onderzoek en bijbehorende invulinstructies. Hierbij zat de op-
merking dat de respondent de vragenlijst in een rustige omgeving zonder 
externe ruis en in 1 keer diende in te vullen. Met tot slot een hartelijke dank 
voor de medewerking.

Respondenten 

De steekproef omvat 38 respondenten vanuit alle opleidingscohorten.  
Er is gekozen om per opleidingscohort maximaal 3 personen op basis 
van willekeur uit te nodigen zodat er een valide representatie is van de  
populatie. De steekproefomvang dekt hiermee voldoende de populatie. 
Vanwege de logistieke onmogelijkheid om eenieder op dezelfde locatie 
te krijgen is ervoor gekozen om de vragenlijst naar elke respondent op te 
sturen per mail zodat deze individueel ingevuld kon worden.

Werkwijze van de vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit 18 open vragen en 10 gesloten vragen waarbij 
middels multiplechoice geantwoord dient te worden. De respondent leest 
hier eerst de uitspraak waarna hij middels een 5-punt schaal moet ant-
woorden. De schaal loopt van ‘helemaal niet’ tot en met ‘zeer zeker’ (van 
toepassing).

De antwoorden op de open vragen zijn geclusterd aan de hand van  
sleutelwoorden waarna de frequentie per categorie geteld kon worden. 
De antwoorden op de multiplechoice vragen zijn geclusterd, aansluitend 
opgeteld en verwerkt via Excel.

per opleidingscohort zijn 
maximaal 3 personen 

op willekeurige basis uitgenodigd
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Deel 4 - Theoretisch kader 
Voordat er onderzocht kan worden welke factoren van invloed zijn op  
verandering in houding en gedrag dienen deze begrippen eerst nader 
verklaard te worden. 

Volgens Bennett & Morrison (2019) is houding een psychologische con-
structie welke wordt gevormd door eerdere ervaringen van het individu. 
Het is een gemoedstoestand met betrekking tot een waarde en komt  
zowel intrinsiek als extrinsiek tot uiting waarbij het, het denken en han- 
delen van het individu beïnvloedt. Gedrag bestaat uit waarneembare  
handelingen van het individu (Cialdini, Petty, & Cacioppo, 1981).

De houding en het gedrag van de mens wordt in de basis aangedreven 
door psychologische behoeften. McLeod (2018) meende dat deze onder  
te verdelen zijn in een zogeheten behoeften Pyramide waarmee inzichte- 
lijk wordt gemaakt dat de mens eerst zijn tekortbehoeften moet vervullen 
voordat hij verder kan met zijn groeibehoeften (in Maslow, 1943). 

Zo zijn er in totaal vele psychologische behoeften welke uiteindelijk te- 
rug te brengen zijn naar slechts enkele basis behoeften. Ryan & Deci (2012) 
hebben deze basisbehoeften verklaard in hun zelf determinatietheorie, 
noemende: behoefte naar verbondenheid, competentie en autonomie.

houding is een 
psychologische constructie 

welke wordt gevormd door eerdere 
ervaringen van het individu

Hiermee wordt gesteld dat naarmate de drie psychologische basisbehoef-
ten beter vervuld worden, mensen een hoger welzijn ervaren. Doordat het 
individu ervaringen opdoet en hier een houding op ontwikkelt, stelt hij 
zichzelf passender op en past hij zijn gedrag hierop aan. 
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Daarmee wordt het causaal verband tussen houding en gedrag zichtbaar 
wat Ajzen (1985) verder uitwerkt in zijn theorie van gepland gedrag. Met 
deze theorie verklaard Ajzen dat een verhoogde zelfeffectiviteit tot stand 
komt wanneer de overtuigingen en de intentie juist zijn. 

Betreffende overtuigingen gaan over de eigen houding t.o.v. het gedrag, 
het geloof in eigen kunnen en de sociale norm gesteld door anderen. De 
eigen houding t.o.v. het gedrag wordt dus beïnvloedt door overtuigingen 
welke het individu op cognitief vlak ontwikkelt. Welk aandeel heeft dit  
cognitieve aspect en hoe komt dit tot stand?  

Vanaf de geboorte creëert de mens mentale constructies ten aanzien van 
zichzelf en zijn omgeving. Deze constructies ontstaan door ervaringen, 
de opvoeding, rolmodellen en (zwaar beladen) gebeurtenissen. Vanuit dit 
raamwerk van mentale constructies ontstaan vervolgens overtuigingen 
welke de persoon beïnvloeden in zijn besluitvorming en uiteindelijk zijn 
houding en gedrag. Dit kan zowel een belemmerende als een stimuleren-
de uitwerking hebben. 

Wanneer een startende kapper positieve ervaringen heeft gehad met zijn 
eerste klanten zal hij sneller stimulerende overtuigingen hebben welke 
hem vertellen dat de hij de volgende klanten ook wel aankan. Wanneer 
deze kapper het eerste kapsel verpest zal hij bij de volgende klant beperk- 
ende overtuigingen kunnen ervaren waardoor hij een stuk onzekerder  
te werk zal gaan. Hiermee wordt duidelijk dat alle componenten zoals  
behoeften, ervaringen, mentale constructies, overtuigingen, houding en 
gedrag onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Maar wat nu als de per-
soon wordt geconfronteerd met twee tegenstrijdige overtuigingen?

Naarmate 
de psychologische basisbehoeften 
 - verbondenheid, competentie en autonomie - 

beter vervuld worden, ervaren 
mensen een hoger welzijn
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Volgens McLeod (in Festinger, 1957) ontstaat er een cognitieve dissonantie 
waardoor de persoon een interne inconsistentie ervaart. Hierdoor voelt hij 
zich ongemakkelijk en zal op zoek gaan naar een manier om dit onaan-
gename gevoel te verminderen via afweermechanismen zoals ontkenning 
of projectie. 

Het tot stand komen van houding en gedrag is dus een continu en  
dynamisch proces wat (on)bewust plaatsvindt. Hoe kan dit proces bewust 
worden beïnvloed om verandering te laten plaatsvinden?

Voordat er gekeken wordt naar manieren om houding en gedrag bewust 
te beïnvloeden moet er eerst begrepen worden hoe het proces van veran-
dering in houding en gedrag verloopt. 

Het transtheoretisch model van verandering (Prochaska & DiClemente, 
1982) beschrijft welke fases men met welke bereidheid doorloopt voordat 
de veranderingen daadwerkelijk verankerd zijn in de persoon. 

In de pre-contemplatiefase is de mens zich niet bewust van de gevolgen 
van het gedrag, men staat hier niet bij stil. In de contemplatiefase ontstaat 
het besef welk gedrag met gevolgen plaatsvindt, hier begint men zich af 
te vragen of er misschien iets moet veranderen. 

In de voorbereidingsfase worden doelen en plannen geformuleerd en 
bereidt men zich mentaal voor op verandering. Aansluitend vindt de  
actiefase plaats, hier is men actief bezig met de gedragsverandering aan 
de hand van de gestelde doelen en plannen. 

Tot slot vindt er de consolidatiefase plaats waar het nieuwe gedrag in-
gebed is tot het uiteindelijk gewoonten worden. Het is mogelijk dat men 
in de actiefase een terugval ervaart. In dat geval start men opnieuw in de 
(pre-)contemplatiefase.

Het tot stand komen 
van houding en gedrag 

is een continu en dynamisch proces 
wat (on)bewust plaatsvindt
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Volgens het behavioristisch perspectief is de omgeving de belangrijkste 
determinant voor iemands houding en gedrag. 

Zo heeft volgens Baeyens, Eelen, & Crombez, (1995) Pavlov met zijn klassieke 
conditionering ontdekt dat het mogelijk is om natuurlijke koppelingen te 
maken tussen neutrale stimuli en responsen in de vorm van gewoonten 
waarbij stimuli een gebeurtenis uit de omgeving is en de respons het ge-
drag van de persoon is. 

Volgens Skinner en zijn theorie van operante conditionering is gedrag 
actief aan te leren door dit aan te reiken of op te leggen. Wanneer een 
stimulus initieel nietszeggend is voor de persoon, maar door middel van 
een straf of beloning een bepaalde richting op wordt geduwd, waardoor 
hij een specifieke houding ontwikkelt of gedrag laat zien, wordt dit actief 
aangeleerd. 

Een andere optie is een bewuste interventie inzetten tijdens een bege-
leidingstraject van een hulpverlener zoals het rationeel emotieve therapie 
model van Ellis (1985), motiverende gespreksvoering van Miller & Rollnick, 
(2009), acceptance and commitment therapy (Hayes, Strosahl, Wilson & 
Wilson, 2012) of oplossingsgericht werken (Berg & Szabó, 2006). 

Het RET-model leert dat gedachten een sterke invloed hebben op de 
gevoelens en gedrag. Dit laatste kun je het beste beïnvloeden door het 
denken van mensen te veranderen. Door de focus te leggen op beperk-
ende/irrationele overtuigingen en deze om te zetten in rationele gedacht-
en ontstaat er een positieve ommekeer. 

Een belangrijk uitgangspunt voor RET is dat de verantwoordelijkheid voor 
gevoelens, gedachten en gedrag bij de mens zelf ligt en niet bij externe 
factoren. Motiverend gespreksvoering is erop geënt om de intrinsieke mo-
tivatie van de mens te activeren voor het veranderen van zijn houding en 
gedrag. 

Door beperkende overtuigingen om 
te zetten in rationele gedachten 

ontstaat er een positieve ommekeer. 
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Bij deze techniek worden vier fases doorlopen: engageren, focussen, ont-
lokken en plannen (Miller & Rollnick, 2017). Door middel van gesprekstech-
nieken als het stellen van open vragen, reflectief luisteren, samenvatten en 
bevestigen kan de hulpverlener verandertaal uitlokken en hierop reageren. 

Verandertaal is taal waarin woorden als ‘willen’, ‘kunnen’, en ‘nodig vinden’ 
te horen zijn. De therapeut zal moeten proberen verandertaal bij de cliënt 
te ontlokken. 

Als de therapeut deze verandertaal verder uitvraagt, erop reflecteert en de 
taal versterkt, kan de cliënt zelf met de argumenten komen waarom hij wil 
veranderen. Hij moet deze ook hardop uitspreken. Dit zal hem het gevoel 
geven dat hij zelf kan kiezen en dat hij controle heeft over de verandering. 
Niet alleen het zelf uitspreken van zijn argumenten helpt het individu om 
zijn gedrag aan te passen, ook als hij deze intenties hardop naar anderen 
uitspreekt (Gollwitzer, 1999).

Het ACT-model is bedacht om mensen psychologisch flexibeler te maken.  
Het verhogen van deze flexibiliteit heeft betrekking op het verbeteren 
van de wijze waarop mensen omgaan met obstakels, problemen en uit- 
dagingen in het leven. 

Het leent zich uitstekend om mensen weer in contact te brengen met 
hun emoties die ze aan het vermijden zijn. Het kan echter ook prima in-
gezet worden om naar persoonlijke wensen (die belemmerd worden) toe 
te werken. Door het model als interventie toe te passen is men beter in 
staat om houding en gedrag te veranderen. Het model werkt vanuit 6  
invalshoeken aan het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

Verandertaal is taal 
waarin woorden als 

‘willen’, ‘kunnen’, & ‘nodig vinden’ 
te horen zijn

Allereerst is acceptatie van belang. Het toelaten en actief uitnodigen van 
alle gedachten, emoties en sensaties.
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Cognitieve defusie betreft het aanleren van het concept dat gedachten 
geen waarheid of feiten zijn maar slechts een reeks woorden achter elkaar. 

Contact in het hier en nu creëert een bewustzijnstoestand waarin mensen 
aandacht hebben voor het moment zonder te veroordelen. 

Het observerende zelf stimuleert op een nieuwe manier naar jezelf te  
kijken, het zelfbeeld is slechts gebaseerd op ideeën en geldt niet voor 
iedereen. 

Waarden zorgt voor het verkennen van wat de persoon écht belang- 
rijk vindt. Doordat oude concepten en muren zijn afgebroken ontstaat er 
ruimte voor het exploreren van nieuwe waarden. Dit is het moment waar 
de houding veranderd. 

Tot slot is er toegewijde actie waar de eerder verkende nieuwe waarden 
worden omgezet in een concreet actieplan. Dit het moment waar de  
gedragsverandering gaat plaatsvinden. 

Bij oplossingsgericht werken gaat de hulpverlener uit van de sterke kanten 
van de persoon en wat er zoal goed gaat. Door de focus op het positieve 
te behouden ontstaan er vaak oplossingen welke niks met het probleem  
te maken hebben maar wel het probleem van de persoon verlichten/ 
oplossen. 

Hetzelfde geldt bij gedragsverandering ter verbetering van de persoon.  
Door een kleine verandering toe te passen in het totale geheel van  
invloeden en factoren, ontstaat er een verschuiving met als gevolg veran-
dering in houding en gedrag. 

De hulpverlener past enkele technieken toe welke ondersteunen in dit 
proces: het stellen van oplossingsgerichte vragen, indirecte en proces- 
complimenten geven, benadrukken wat werkt en het faciliteren van de 
cliënt in zijn zoektocht.

Door een kleine verandering 
toe te passen ontstaat 

verandering in houding en gedrag 
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Deel 5 - Data-analyse
Omschrijving van de steekproef 

De steekproef omvat 17 (45%) mannelijke en 20 (53%) vrouwelijke respon- 
denten. 1 (2%) respondent heeft aangegeven niet diens geslacht kenbaar 
te willen maken.

In figuur 1 wordt een overzicht weergegeven van de diverse geboortejaren 
van de steekproef waarbij vastgesteld wordt een ruime meerderheid vóór 
1980 is geboren.

Om inzichtelijk te maken welke dominante persoonskenmerken elke  
respondent bezit zijn de antwoorden gekoppeld aan het Big-5 model 
(Raad & Doddema-Winsemius, 2015). In figuur 2 wordt weergegeven welk 
aantal hoog scoort op de Big-5 onderdelen.
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Zoals in figuur 2 te zien is blijkt dat op 4 van de 5 kenmerken net aan 
bovengemiddeld wordt gescoord en er op Neuroticisme beneden gemid-
deld is gescoord. Dit betekent dat er in totaalopzicht een stabiel balans is 
qua persoonlijkheidskenmerken bij de respondenten.

De ruime meerderheid is 
voor 1980 geboren

 53% vrouwelijk, 
45% mannelijk en 

2% diens geslacht 
niet kenbaar wil maken 

 Een stabiele balans 
persoonlijkheidskenmerken 

volgens het big-5 model
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Het individu

Wanneer er gekeken wordt naar de reden en motivatie om met de op- 
leiding te starten zijn de volgende motieven genoemd:

Vaardigheden willen leren 11 Eerdere (succes) ervaring 4

Coach van beroep worden 7 Op advies van anderen 4

Persoonlijke ontwikkeling 14 I.s.m. werkgever 1

Werkveld verbreding 4 Persoonlijke ontwikkeling 14

Op aanraden van een ander 2 Enrolment door trainer 4

Leren van technieken 8

De ICF accreditatie 1

Coach willen worden/zijn 4

Reden van aanmelding Aantal Motivatie om te starten Aantal

1.  Ik was tijdens de gehele opleiding gemotiveerd om deze succesvol  
 af te ronden (figuur 3).

Helemaal niet

Niet

Een beetje

Behoorlijk

Zeer zeker15,8%

76,3%

Figuur 3
38 antwoorden
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Ruim 76% van de respondenten geeft aan gedurende de gehele opleiding 
gemotiveerd te zijn geweest om deze succesvol af te ronden. Van de 38  
respondenten geeft ruim 87% aan een of meerdere veranderingen in 
houding en gedrag waar te nemen na het doorlopen van de opleiding. 

Enkele citaten uit de verkregen antwoorden zijn:

‘Ik handel nu meer vanuit gevoel’

‘Intrinsieke steun en goedkeuring 
om moeilijke besluiten te maken 

en meer naar mijn gevoel te luisteren 
en te handelen’

Ruim 89% van de respondenten erkent dat veranderingen in hun houding 
en gedrag tot stand zijn gekomen door toedoen van de opleiding.

2.  Veranderingen in mijn houding en gedrag zijn tot stand gekomen  
 door toedoen van de opleiding (figuur 4).

36,8%

52,6%

Helemaal niet

Niet

Een beetje

Behoorlijk

Zeer zeker

Figuur 4
38 antwoorden
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3.  Veranderingen in mijn houding en gedrag staan los van de oplei- 
 ding (figuur 5).

Helemaal niet

Niet

Een beetje

Behoorlijk

Zeer zeker45,9%

27%

13,5%

Figuur 5
37 antwoorden

De respondenten hebben de volgende persoonsgerelateerde factoren be-
noemd welke het veranderen van houding en gedrag naar huns inziens 
mogelijk maakte.

Leergierigheid 3

Openheid 14

Zelfvertrouwen 4

Egocentrisme 3

Doorzettingsvermogen 6

Durf 2

Veerkracht 1

Persoonsgerelateerde factoren Aantal
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De respondenten hebben de volgende opleidingsonderdelen benoemd 
welke het veranderen van houding en gedrag naar hen inziens mogelijk 
maakte.

Supervisies 7

Eindopdracht 2

3-daagse module 1

Opleidingsplan (gehele inhoud met opbouw) 8

Trainers 5

Leiderschap vanuit het Hart 4

(Veilige) Leeromgeving 2

Enneagram 3

Diverse methodieken in praktijk beoefenen 4

Opleiding gerelateerde factoren Aantal

Naast het initiëren van de verandering is er tevens gevraagd welke  
onderdelen van de opleiding hebben gezorgd voor een versterking/ 
bestendiging van deze veranderingen.

Hierbij heeft 77 % van 35 respondenten een opleidingsonderdeel weten te 
benoemen:

‘Het voornaamste is 
de context die gedurende 

het hele programma werd 
neergezet en uitgedragen door 

Johan, Maaike en Marc’
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Completion circle 1

Supervisie 9

Mastergoal 2

Handelen van de trainers 3

Enneagram 3

Leiderschap vanuit het Hart 3

Familieopstelling 1

Victim role 1

Werken in de groep 4

De saboteur 1

Opleidingsonderdelen welke verandering versterken Aantal

Er is ook gevraagd of specifieke onderdelen van de opleiding een even- 
tuele veranderingen in houding en gedrag hebben belemmerd. Hierop 
heeft 44 % geantwoord geen enkele belemmering ervaren te hebben. 

De overige 56 % gaf een diversiteit aan redenen aan welke hieronder 
worden opgesomd:

‘Groepsopdracht vond ik niet relevant 
en juist een deuk voor mijn zelfwaardering’

‘Dat het doel uiteindelijk 
misschien niet is om coach of trainer 

te worden maar wellicht dat het doel 
ook pure zelfontwikkeling mag zijn’



Ruim 78% van de respondenten 
geeft aan dat de veranderingen 

in houding en gedrag 
na de opleiding zijn verankerd 

in hun persoonlijkheid
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Een gebrek aan koppeling aan wetenschappelijke literatuur 1

Onduidelijkheid over de vakterm ‘Leiderschap’ 1

Eindopdracht 2

Veel wijzigende groepssamenstelling 1

Frequentie avondbelasting 1

Algehele (tijd)belasting i.c.m. privé 1

Vaste triades behouden 1

Online leeromgeving 1

Doel van opleiding té gefixeerd op het worden van 
coach/trainer 

1

Belemmerende onderdelen van de opleiding Aantal

Ongeveer een derde van de respondenten (37%) geeft aan dat er klein-
schalig veranderingen aan de opleiding toegepast kunnen worden om 
een betere verankering van veranderingen tewerkstellen.

Voor het verzamelen van aanbevelingen voor het versterken van aan- 
geleerde veranderingen is er zowel gevraagd welke veranderingen ‘men 
zelf zou doen’, en welke veranderingen ‘Intention zou kunnen toepassen’.  

Los van de aanbevelingen (opgenomen in de tabel) is er door 39% van de 
respondenten benoemd dat er al voldoende wordt georganiseerd door  
Intention óf dat men geen verdere aanbevelingen heeft.

9.  Ik zie graag aanpassingen in het programma van Co-Creatie om  
 de veranderingen bij deelnemers te verankeren (figuur 6).

Helemaal niet

Niet

Een beetje

Behoorlijk

Zeer zeker39,5%

36,8%

15,8%

Figuur 6
38 antwoorden
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* Meer (verplicht) gebruik maken van de boekwerken 2

* Meer toepassen van lichaamswerk 2

* Tussentijds toetsen (tijdens de opleiding) 1

* Focus van toepassen verleggen op het dagelijks leven/werk 1

Co-creatie uitbreiden met certificering als pakket 1

Optionele vervolgkeuzes aanbieden 2

Maandelijkse update per e-mail 3

Terugkomstdag(en) 13

Intervisies (met aangrenzende CC) organiseren 4

Jaarlijkse bijeenkomst met specifiek thema 4

Omgeving om feedback blijven vragen 1

Peer2Peer coaching 1

Aanbevelingen voor het versterken van veranderingen Aantal
* = Tijdens de opleiding

Ruim 78% van de respondenten geeft aan dat de veranderingen in hou-
ding en gedrag na de opleiding zijn verankerd in hun persoonlijkheid.

5.  De veranderingen in mijn houding en gedrag zijn na de opleiding  
 verankerd in mijn persoonlijkheid (figuur 7).

Helemaal niet

Niet

Een beetje

Behoorlijk

Zeer zeker

47,4%

31,6%

10,5%

Figuur 7
38 antwoorden
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Een meerderheid van 53% onder de respondenten ziet graag kleinschalig 
meer initiatief vanuit Intention om oud deelnemers te ondersteunen.

10.  Ik zie graag meer initiatief vanuit Intention om oud-deelnemers  
 meer te ondersteunen (figuur 8).

Helemaal niet

Niet

Een beetje

Behoorlijk

Zeer zeker
26,3%

52,6%

13,2%

Figuur 8
38 antwoorden

Het veranderen van 
houding en gedrag door:

behoeftevervulling, 
motivatie en zelfeffectiviteit
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Deel 6 - Conclusie
Welke  factoren zorgen voor duurzame veranderingen in houding en  
gedrag bij deelnemers van Co-Creatie en hoe kan dit bestendigd 
worden?

Uit de resultaten van het theoretisch onderzoek blijkt dat houding en ge-
drag in de basis wordt gedreven door (psychische) basisbehoeften. 

Ryan & Deci (2012) hebben deze psychische basisbehoeften verklaard in 
hun zelfdeterminatietheorie, noemende: behoefte naar verbondenheid, 
competentie en autonomie. Wanneer het individu in een situatie aan deze 
3 behoeften voldoet zal zijn intrinsieke motivatie tot ‘beweging’ versterkt 
worden. 

In een opleiding is het invulling geven aan deze 3 basisbehoeften dus es-
sentieel voor het aanzetten tot verandering. Wanneer het individu een 
duidelijke intentie en een positieve overtuiging heeft over zijn eigen kun-
nen (verhoogde zelfeffectiviteit) is volgens Ajzen (1985) de kans groot dat 
hij specifiek gedrag durft te uiten. Deelnemers van de opleiding moeten 
bij aanvang een heldere intentie hebben en gedurende de uitvoering een 
positieve overtuiging over hun eigen competentieniveau ontwikkelen. 

Hier komt het belang van de trainer en de supervisor om de hoek kijken 
door de deelnemers continu in de loop van het leerproces te behouden en 
bij te sturen: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en weer experimenter-
en. 

Het faciliteren van dit proces kan op een bewuste manier worden gedaan 
door het te laten berusten op het transtheoretisch model van verandering 
van Prochaska & DiClemente (1982). Door de deelnemers te observeren en 
tijdens hun coach gesprekken te beluisteren kan de supervisor / trainer 
bepalen in welk stadium van verandering zij zich bevinden waarna hier 
gericht didactisch op gehandeld kan worden. Door het in kaart brengen 
van het veranderproces en hier actief op in te spelen bij het individu ont-
staat er meer bewustzijn en daarmee ook draagvlak voor verandering. 

Samengevat kan er geconcludeerd worden dat de algemene factoren voor 
het veranderen van houding en gedrag liggen in het gebied van behoefte-
vervulling, motivatie en zelfeffectiviteit.
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Uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek blijkt dat openheid, door-
zettingsvermogen en zelfvertrouwen essentiële persoonseigenschappen 
zijn welke positief bijdragen aan het veranderen van houding en gedrag. 

Als het individu openheid vertoont betekent dat, dat hij nieuwsgierig is, 
open staat voor nieuwe opvattingen, mensen en ervaringen. 

Doorzettingsvermogen omschrijft het vermogen van een individu om 
een gesteld doel te bereiken, ongeacht de hoeveelheid tegenslagen en/of 
moeilijkheden gedurende het proces. 

Zelfvertrouwen houdt in dat de persoon vertrouwen heeft in het eigen 
kennen, kunnen en zijn. 

Deze persoonseigenschappen zijn benodigd voor het vinden, benutten en 
uitvoering geven aan behoeftevervulling, motivatie en zelfeffectiviteit.

Uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek blijkt dat de totale inhoud 
van de opleiding als belangrijkste opleidinggerelateerde factor voor veran-
dering in houding en gedrag wordt ervaren. 

Zoals in het theoretisch kader werd benoemd wordt het transtheoretisch 
model van verandering (Prochaska & DiClemente, 1982) op een effectieve 
manier toegepast in de opleiding – met name in de supervisies – waardoor 
de deelnemers zich gemotiveerd in een continu leerproces bevinden. De 
rol van de trainer en supervisor is hierbij essentieel om het proces aan te 
sturen en te begeleiden. 

De onderdelen LvH en het enneagram en het werken in groepsverband 
worden als versterkende factoren beschouwd voor het verankeren van de 
veranderingen. 

Opvallend hierbij is o.a. dat het werken in groepsverband als belangrijk 
wordt ervaren. Dit onderstreept de theorie over het belang van de psychis-
che basisbehoefte ‘verbondenheid’ en de bestempeling van de omgeving 
als belangrijkste determinant volgens de theorie van klassieke conditio- 
nering (Baeyens et al,1995). 

Het werken in groepsverband 
wordt als belangrijk ervaren
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Tijdens Leiderschap vanuit het Hart (LvH) wordt veelvuldig stilgestaan bij 
beperkende overtuigingen en het omzetten hiervan in reële overtuiging- 
en. De ervaringen van de respondenten zijn daarmee te herleiden naar het 
belang van het RET-model (Jacobs, 2009) uit het theoretisch kader.

Het bestendigen van de veranderingen in houding en gedrag na deel-
name aan Co-Creatie kan worden vervuld door een terugkomstdag te  
organiseren. 

Bij deze terugkomstdag komt men weer in hun vertrouwde leeromgeving 
wat de psychische basisbehoefte ‘verbondenheid’ vervult. Door geduren-
de deze dag actief aan de slag te gaan met werkvormen en/of kennis ver-
breding wordt tevens de behoefte naar competentie vervult waarmee de 
zelfeffectiviteit groeit. De intrinsieke motivatie en positieve overtuigingen 
die hiermee ontstaan maken het meer aannemelijk dat de houding en 
het gedrag verankerd raken. 

Voor in de praktijk:

Uit het onderzoek blijkt dat er zowel persoonlijke als opleidingsgerela-
teerde factoren bijdragen aan het veranderen van houding en gedrag bij 
deelnemers.  

Om veranderingen in houding en gedrag bij deelnemers van Co-Creatie 
te initiëren en deze te verduurzamen dient het supervisieconcept meer 
uitgebuit te worden. 

De totale inhoud van de opleiding faciliteert voldoende leermomenten bij 
de deelnemers waarbij met name de onderdelen Leiderschap vanuit het 
Hart (LvH), het Enneagram, het werken in groepsverband en de rol van de 
trainers als bepalend gelden voor verdere verankering van de verandering- 
en in houding en gedrag. 

Een aanvullende maatregel in de vorm van een terugkomstdag zou de ver-
duurzaming bij het merendeel van de deelnemers versterken. Dit wordt 
gestaafd met het theoretisch kader waaruit blijkt dat psychische behoefte- 
vervulling, motivatie en zelfeffectiviteit bepalend zijn voor het ‘in bewe- 
ging brengen’ en houden van de mens.
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