
A D R I E  W I N K E L A A R

O M  J E Z E L F  E N  A N D E R E N  B E T E R  T E  B E W E G E N  E E N  P R E S TAT I E  T E  L E V E R E N !

Hoe werkt motivatie is bestemd voor opvoeders, studenten, werkgevers, 

werknemers, sporters en vrijwilligers, maar vooral voor de individuele 

lezer om te weten te komen hoe motivatie werkt, waardoor je er iets mee 

kan doen. 

Hoe werkt motivatie geeft inzicht vanuit verschillende wetenschappen 

hoe de processen in het brein verlopen als iemand gemotiveerd is of als 

iemand gemotiveerd moet worden. Het boek geeft samenvattingen van de 

verschillende fi losofi sche, psychologische en biologische gezichtspunten 

en gaat in op de neurologische processen die ten grondslag liggen aan 

wat mensen willen. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen iets 

willen omdat we het lekker en leuk vinden (emotie) én iets willen om 

een prestatie te leveren (een besluit nemen). Veel processen in het brein 

verlopen parallel, vandaar dat beide gelijktijdig kunnen plaats vinden. 

Als je weet hoe motivatie werkt, kun je jezelf, maar ook anderen een 

prestatie laten leveren. Hiervoor moet je nagaan hoe iemands overtuiging 

in elkaar zit en welke gevoelens en besluiten hebben bijgedragen om te 

doen wat men doet of niet wil doen. Elk proces kent zwakke schakels, 

die je moet kennen en kan versterken om succesvol te zijn. Ook wordt 

ingegaan op het meten van iemands motivatie en het stimuleren ervan.

A d r i e  W i n k e l a a r  (1946) is chemicus en andragoloog en heeft veel 

gedaan aan kennisoverdracht om mensen te stimuleren en nieuwe 

inzichten te geven. Hierbij wordt motivatie dikwijls als sleutelwoord 

gebruikt, maar hoe het werkt is voor velen duister. Tien jaar heeft hij 

zich verdiept in de processen die zich hierbij afspelen.
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Voorwoord

Na mijn studie chemische technologie werkte ik in de 

verfindustrie om nieuwe producten te ontwikkelen en om 

bestaande producten te verbeteren. Na enkele jaren werd mij 

duidelijk dat het ontwikkelen van nieuwe producten niet zonder 

enig psychologisch inzicht kan plaats vinden. Wat bedoelen 

opdrachtgevers met het uitspreken van hun wens om een nieuw 

product te willen hebben? Wat verstaan zij onder de opgegeven 

specificaties? Wat willen ze ermee bereiken? Ik merkte dat de 

communicatie in het bedrijf niet altijd duidelijk is en invloed heeft 

op de inzet van collega’s. Leidinggevenden motiveren, maar 

demotiveren dikwijls mensen ook om hun best te doen voor het 

bedrijf. Het ontwikkelen en verbeteren van verfproducten is een 

boeiende activiteit, vooral als de doelgroep wordt betrokken. Het 

omgaan met opdrachtgevers en het betrekken van de doelgroep 

vraagt andere vaardigheden dan het mengen van grondstoffen in 

een laboratorium. In bedrijven werken mensen samen en zij moeten 

gemotiveerd zijn om prestaties te kunnen leveren. Dat doen zij niet 

in gelijke mate.

Naast mijn werk ben ik gaan studeren in de toen populaire 

wetenschap Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, 

waarin ik afstudeerde in de volwasseneneducatie. Andragologie is 

een wetenschap die de mens in z’n geheel centraal stelt. Het gedrag 

en het handelen van mensen is het uitgangspunt, waarbij de 

aandacht vooral gaat naar het bestuderen van veranderingen en het 

begeleiden van veranderingen in allerlei maatschappelijke situaties. 

Deze inzichten en vaardigheden kwamen mij goed van pas om de 

door mijn werk vergaarde kennis van verfproducten over te dragen 

aan andere mensen in en buiten de organisatie waar ik werkte. Ook 

ondernemingsraden en vakbonden kwamen in mijn interessegebied 

waar communicatie en motivatie eveneens belangrijke aspecten 

zijn. Bovendien was het vrijwilligerswerk, waaraan ik deelnam in 

mijn omgeving waar ik woonde, eveneens gebaseerd op motivatie 

om je ergens voor in te zetten.
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Telkens kwam naar voren dat, als mensen gemotiveerd zijn, 

zij tot geweldige prestaties in staat zijn. Anderen laten het op het 

betreffende onderwerp afweten en zijn gemotiveerd in andere 

dingen, die dikwijls elders plaats vinden. Bij mij kwamen vragen op 

over hoe motivatie tot stand komt, hoe motivatie te richten is op 

één onderwerp en hoe motivatie eventueel te meten zou zijn. 

Eeuwenlang hebben wetenschappers nagedacht hoe motivaties en 

drijfveren tot stand komen, vooral door zich voor te stellen hoe 

motivatie bij hen zelf werkt of beter gezegd, hoe zij denken dat 

motivatie bij henzelf zou kunnen werken. Door het maken van 

voorstellingen hoe motivatie bij henzelf en bij anderen werkt, gaat 

ook de fantasie bij de mens zijn werk doen en ontstaan 

sprookjesachtige verhalen over de inwerking van buitenaardse 

krachten of zelfs over de steun van de geest van overledenen.  

Als mensen iets niet begrijpen is er een drijfveer om met de nodige 

fantasie voor te stellen hoe het zou kunnen werken, bijvoorbeeld als 

mensen niet weten hoe het leven is ontstaan, veronderstellen ze dat 

er iets moet bestaan dat leven heeft gemaakt. 

Ik heb de gelegenheid gehad mij tien jaar lang te verdiepen 

in hoe motivatie werkt door boeken te lezen, colleges te volgen, 

onderzoek te doen en artikelen te schrijven. Telkens kwam de 

menselijke fantasie terug in de vorm van stellingen of een mogelijke 

verklaring voor een verschijnsel dat onderzocht moest worden. Als 

chemicus had ik geleerd een verschijnsel te begrijpen door het uit 

elkaar te halen en het daarna weer in elkaar te zetten. Ook mijn 

broer die automonteur was, had zijn vak geleerd door een motor uit 

elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Als er iets stuk was, 

hoefde hij geen gissing te maken of een vooronderstelling te 

bedenken, maar wist hij feilloos waar het mankement zat. Mijn 

studie naar motivatie is gebaseerd op het begrijpen hoe motivatie 

werkt. Hoe verlopen denkprocessen en hoe komt iemands motivatie 

tot stand. Maar is motivatie uit elkaar te halen en weer in elkaar te 

zetten?  Uit welke componenten is motivatie opgebouwd? Welke 

kennis uit de verschillende wetenschappen is hierover beschikbaar 

en hoe kan dit bij elkaar worden gevoegd? Dit uit elkaar halen en 

opnieuw samenvoegen levert andere inzichten op dan kennis 

nemen van de afzonderlijke componenten. Ook natuurkundigen, 

biologen, medici leren de natuur en het menselijk lichaam 

begrijpen door het uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
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Dit boek is een weerslag van deze studie naar hoe motivatie 

werkt, waarbij ik heb gemerkt dat iedereen een persoonlijke 

mening heeft over dit onderwerp. Iedereen is immers 

ervaringsdeskundig. Door het onderwerp motivatie breed te zien, in 

alle onderdelen van de wetenschap, begint duidelijk te worden hoe 

het werkt. Het geheel wordt complex genoemd, maar is een breed 

veld van wetenschap, dat onderverdeeld is in afzonderlijke 

disciplines. In mijn zoektocht naar hoe motivatie werkt, heb ik mij 

verdiept in de verschillende wetenschappelijke disciplines. Bij mijn 

zoektocht naar hoe motivatie werkt, is de spreuk van Tagore (1861 

– 1941) van toepassing: “het verstand dat scherp is, maar niet breed, 

blijft steken bij iedere punt en komt niet verder”. Wetenschap is een 

specialisme geworden, waar iedere wetenschapper zich wil 

onderscheiden en het beter wil weten dan de ander. Van andere 

specialismes is men niet of nauwelijks op de hoogte, waardoor het 

verstand niet breed is en blijft steken in het eigen specialisme. 

Motivatie is een breed begrip dat ons hele denken en handelen 

omvat. Het is van toepassing op het leveren van een prestatie op 

school, op het werk, in de sport en zelfs bij het uitoefenen van een 

hobby. Veel mensen hebben mij geholpen om de juiste onderdelen 

te selecteren uit de verschillende wetenschappen, mee te lezen en te 

corrigeren om tot dit boek te komen.

Heemskerk 2017

Adrie Winkelaar (1946) 
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9	

1. Het	uit	elkaar	rafelen		
	 van	het	motivatieproces	

Vragen over waarom mensen doen wat ze doen worden sinds 

mensengeheugenis gesteld en zijn tot op de dag van vandaag 

actueel. Wat ben je van plan? Waarom wil je dat? Waarom is dat zo 

belangrijk? Het zijn vragen over wat we doen, over wat we van plan 

zijn te doen en vragen over wat we willen bereiken. Het zijn ook 

vragen over waar onze drijfveren vandaan komen en hoe het komt 

dat we iets willen wat we willen. Het zijn vragen over waarom deze 

drijfveren allemaal verschillend zijn, waarom ze verschillen in 

sterkte en waarom de een erin volhardt en de ander niet. Bij het 

handelen en bij het gedrag van mensen zijn deze vragen te stellen. 

Het handelen van mensen wordt gezien als onderdeel van het totale 

menselijk gedrag (Groen 2008), waarbij reflectie op het handelen het 

inzicht vergroot op de beweegredenen van het gedrag, of het nu gaat 

om persoonlijk of om professioneel handelen. Dit inzicht leidt tot 

het uitbreiden van de eigen mogelijkheden om doelen te bereiken, 

maar ook tot meer inzicht in het handelen van anderen. Vragen over 

het waarom van ons handelen hebben te maken met iemands 

overtuiging en met hoe iemand redeneert om tot een plan te komen 

en om dit te gaan uitvoeren. Hierbij gebruiken we onze intellectuele 

vermogens waarbij onze ontwikkeling – hoe zijn we opgevoed en wat 

hebben we geleerd – maar ook onze emoties, gevoelens en passies 

veel invloed hebben.

Het zijn allemaal vragen over motivatie die iedere mens met 

een persoonlijk antwoord kan toelichten. Wat is onze motivatie om 

naar school te gaan, om te werken, om een sport te beoefenen, om 

dingen te willen leren, om muziek te maken, maar ook bij het zich 

bezinnen en nadenken over het leven, bij het opvoeden van 

kinderen, eigenlijk overal en altijd kunnen mensen aan elkaar, maar 

ook aan zichzelf vragen stellen over waarom we doen wat we doen. 

In dit boek gaat het niet om de persoonlijke antwoorden, maar om 

te ontdekken hoe motivatie werkt, hoe onze denkprocessen in elkaar 

zitten en wat de verschillende wetenschappen hebben bijgedragen 

om onze motivatie te begrijpen. Hierdoor ontstaat méér inzicht in 
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10	

hoe onze eigen motivatie werkt en kunnen we er méér aan doen om 

deze drijfveren te versterken of af te zwakken indien dat nodig is. 

Het leidt ook tot meer inzicht hoe motivatie bij anderen is te 

stimuleren. 

1.1	Waarom	een	boek	oVer	Hoe	motiVatie	Werkt

Het bestuderen van motivatie gaat terug tot in de verre 

oudheid. Van de motivatiegeschiedenis over het handelen en gedrag 

van mensen kunnen we veel leren. Veel wetenschappers hebben 

verklaringen gezocht voor de grote verschillen in het handelen en 

gedrag van mensen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot allerlei 

wetenschappen zoals theologie, filosofie, sociologie, economie, 

psychologie en politicologie. Ook binnen 

communicatiewetenschappen, medische wetenschappen en 

biologie wordt onderzocht wat mensen drijft en wat ze willen 

bereiken. In de afgelopen eeuw was motivatie vooral het onderwerp 

van de psychologie, het bestuderen en het verklaren van het gedrag 

van mensen. Het grootste probleem in de motivatiepsychologie is 

echter het gebrek aan consensus over de definitie van motivatie. Er 

zijn méér dan honderd definities die allerlei aspecten van motivatie 

als uitgangspunt nemen. In de jaren ’80 is in de 

motivatiepsychologie onderzoek gestart om te proberen al deze 

definities in verschillende categorieën onder te brengen. Er zijn 

definities op basis van interne psychologische processen (hoe), op 

basis van functionele processen (wat), op basis van beperkende 

factoren (wanneer) en op basis van uitgebreide psychologische 

processen (waarom). Aan het begin van de 21ste eeuw werd meer 

consensus bereikt door alle emotionele en cognitieve drijfveren te 

bundelen in groepen die bestaan uit (1) een behoefte, (2) een 

verwachting om adequaat te handelen, (3) het stellen van doelen, (4) 

een proces van beslissingen nemen en keuzes maken en (5) het 

combineren van deze groepen. Russel Geen (1995), een Amerikaans 

psycholoog, omschrijft motivatie als het waarnemen van menselijk 

gedrag dat constant verandert in allerlei richtingen; mensen 

stoppen regelmatig met wat zij doen en bewegen naar iets anders, 

zodat nieuwe acties beginnen. Bij motivatie wordt gekeken naar 

gedrag in al zijn bedoelingen en intensiteiten om deze bedoelingen 

ten uitvoer te brengen. De één handelt krachtig en snel, de ander 

langzaam en ontspannen. Hierbij is ook waar te nemen dat mensen 
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volharden in hun activiteiten om hun doel te bereiken, terwijl bij 

anderen in dezelfde situatie deze volharding snel verdwijnt en zij 

met hun activiteiten stoppen. 

De wetenschap die het waarom van dit handelen en gedrag 

van mensen onderzoekt beperkt zich niet alleen tot psychologie, 

maar komt steeds meer ook in andere wetenschappen voor. 

Neurologen ontdekken steeds meer over de neurologische processen 

die in het brein plaats vinden die leiden tot gedrag en ons 

handelen. Telkens gaat het hierbij om het waarnemen van gedrag 

en de beweegredenen die leiden tot dit handelen en gedrag. 

Bijvoorbeeld wat beweegt iemand om te zeggen dat hij vandaag 

geen zin in zijn werk heeft. Dit bewegen is geen verandering in 

iemands directe handelen, maar een denkproces in het brein 

waarbij herinneringen, gebeurtenissen, maar ook beoordelingen, 

beslissingen en redenaties samen met iemands persoonlijke 

gevoelens leiden tot het besluit om de opvatting kenbaar te maken 

om vandaag geen zin te hebben in zijn werk. De 

motivatiepsychologie is hierdoor teveel omvattend geworden 

waardoor andere disciplines zaken overnemen, zoals de 

neuropsychologie waarbij neurologische verklaringen worden 

gezocht voor het handelen en gedrag van mensen. Ook vindt 

gedragsonderzoek plaats bij microbiologen om vooral naar de 

verschillende stofwisselingsprocessen te kijken en het effect op 

iemands motivatie. Steeds meer kennis komt beschikbaar over hoe 

motivatie werkt en begrijpen we waarom de ene situatie wel en de 

andere situatie niet bijdraagt aan het gedrag en handelen van 

mensen. 

De meeste literatuur over motivatie komt voort uit de 

psychologie, waar de laatste 150 jaar veel onderzoek is gedaan naar 

wat, waarom, hoe en wanneer mensen handelen. In dit onderzoek, 

dat in hoofdstuk drie zal worden samengevat, wordt vooral stil 

gestaan hoe buitenstaanders, zoals ouders, leraren, werkgevers en 

coaches om moeten gaan met mensen om hen te motiveren. Zijn 

kinderen, leerlingen, werknemers en cliënten wel voldoende 

gemotiveerd en wat is eraan te doen om iemands motivatie te 

verhogen? Al heel lang wordt onderscheid gemaakt tussen 

intrinsieke – de motivatie komt uit de persoon zelf – én extrinsieke 

motivatie – ontstaat vanuit een externe bron, zoals het geven van 
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een advies of opdracht om bepaalde handelingen te doen. Hoewel 

sinds het begin van de vorige eeuw vooral het accent lag op 

extrinsieke motivatie is sinds de jaren ’70 en ‘80 door Deci en Ryan 

(1985), twee bekende motivatiepsychologen uit Amerika, het accent 

verschoven naar intrinsieke motivatie. Autonomie, verbondenheid 

en competentie vormen de basis van hun zelfdeterminatietheorie. 

Sinds de opkomst van de neurowetenschappen door de 

uitvinding van de MRI scan in de jaren ’70 en ’80 is het onderzoek 

naar motivatie nog meer verschoven naar de neurologische 

processen die zich afspelen in het brein. Er worden echter nog te 

weinig relaties gelegd tussen de verschillende wetenschappen om te 

begrijpen hoe iemands fysieke gesteldheid zoals iemands 

stofwisseling – bijvoorbeeld een lage suikerspiegel in het bloed – 

invloed heeft op iemands denken en op iemands motivatie. Steeds 

meer wordt onderzoek gedaan naar neurologische en micro

biologische processen, die bijvoorbeeld invloed hebben op iemands 

concentratieverlies of doorzettingsvermogen. Motivatie heeft vele 

aspecten en kennis over deze aspecten is bij verschillende 

wetenschappelijke disciplines te vinden. Een boek over hoe 

motivatie werkt, gezien vanuit deze verschillende weten

schappelijke disciplines, is een aanvulling op de bestaande 

literatuur over motivatie. Het begrijpen hoe motivatie werkt is een 

belangrijke stap om jezelf te kunnen motiveren en te zorgen dat 

emoties, die het motivatieproces aanzienlijk kunnen verstoren, in 

juiste banen worden geleid.

Ook in de veranderende samenleving, waarbij het opkomen 

voor jezelf en het hebben van een mening over van alles steeds 

belangrijker worden, is kennis over hoe motivatie werkt een 

vereiste. Immers ouders, leraren, werkgevers en coaches hebben 

steeds minder autoriteit om kinderen, leerlingen, werknemers en 

cliënten aan te zetten om werkzaamheden te verrichten. We zijn 

steeds meer aangewezen op onszelf om ons leven een bepaalde 

richting te geven. Kennis over hoe we dat kunnen doen, komt steeds 

meer beschikbaar, waarbij wederom de grote verdeeldheid in 

wetenschappelijke disciplines, leidt tot onzekerheden. Motivatie 

wordt gezien als een complex proces waarbij veel verschillende 

aspecten meespelen. Bij de definities van motivatie bleek al dat 

zowel innerlijke drijfveren, denkprocessen, planningsactiviteiten 
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(intrinsieke) en invloeden van buiten (extrinsiek) een belangrijke rol 

spelen. Een complex proces wordt bepaald door de zwakste schakel 

in het geheel. Dat betekent dat alle schakels optimaal aanwezig 

moeten zijn om het geheel een drijfveer voor handelen te laten zijn. 

Bij het analyseren van hoe motivatie werkt zullen alle onderdelen 

bekeken moeten worden op het functioneren en op welke bijdrage 

het levert aan het geheel. Als een auto niet in beweging komt, zal 

men kennis moeten hebben van al zijn onderdelen om te begrijpen 

wat eraan mankeert. Daarnaast zal men vaardigheden moeten 

bezitten om de niet functionerende onderdelen, bijvoorbeeld de 

startmotor of de ontsteking van de motor, weer aan de gang te 

krijgen. Om te begrijpen hoe een auto in elkaar zit, kan men een 

opleiding volgen tot automonteur. Veel goede automonteurs zijn 

begonnen om een auto uit elkaar te halen en weer in elkaar te 

zetten. Als de auto het daarna weer doet, begrijpt men als geen 

ander hoe de auto functioneert. Ook natuurkundigen, biologen, 

medici en chemici leren de natuur en het lichaam begrijpen door 

het uit elkaar te halen. Het begrijpen hoe het hart werkt of hoe de 

bomen groeien is begonnen met de anatomie ervan, het ontleden 

van het betreffende verschijnsel. Als men daarna in staat is de 

onderdelen of nieuwe onderdelen bij het in elkaar zetten te 

betrekken en het verschijnsel blijkt daarna weer te werken, is er 

sprake van het begrijpen hoe het werkt.

Motivatie is een complex proces waarnaar verschillende 

wetenschappen onderzoek doen om te begrijpen hoe het werkt. Het 

uit elkaar rafelen van het motivatieproces zal dan ook bij de 

verschillende wetenschappen moeten plaats vinden. De eerste stap 

is de constatering dat motivatie een denkproces is, waarbij 

redeneren, afwegen en beslissingen nemen belangrijk zijn om een 

doel te stellen dat graag bereikt wil worden. Aangezien de filosofie 

zich o.a. met denken en denkprocessen bezig houdt, zal in deze 

wetenschap de kennis gezocht moeten worden om motivatie voor 

een deel te kunnen begrijpen. In de filosofie gaat het zowel over 

oude als nieuwe kennis en de ontwikkelingen die in de loop der tijd 

hebben plaats gevonden. Men zal zich afvragen of oude kennis 

noodzakelijk is om te begrijpen hoe het denken functioneert. Oude 

kennis is immers achterhaald omdat men met nieuwe kennis nu 

beter in staat is het brein in al z’n facetten te doorgronden. Ook 

kennis van oude auto’s is immers niet meer nodig om moderne 
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auto’s te onderhouden en te repareren. Toch geeft oude kennis 

inzicht in nieuwe kennis en geeft het informatie over hoe 

ontwikkelingen in kennis plaats vinden.

Een tweede stap om motivatie te begrijpen ligt in de kennis 

die de psychologie de afgelopen 150 jaar heeft opgeleverd. De drang 

om zaken te ondernemen en om resultaten te boeken waren de 

eerste aspecten waarnaar onderzoek is gedaan. De wil, de behoefte 

en het stellen van doelen zijn belangrijke onderzoeksgebieden 

waarmee de psychologie zich heeft bezig gehouden. Motivatie leidt 

tot handelen en acties die op allerlei manieren een plezierig en 

genoegzaam effect hebben op de personen die het ondernemen. 

De wetenschap die zich op dit handelen richt kan worden 

opgedeeld in allerlei groepen en faculteiten zoals economie, die 

zich met de productie van goederen en diensten bezig houdt, met 

politicologie die zich richt op de verschillende beheerssystemen die 

er binnen de samenleving zijn, op pedagogische wetenschappen die 

mensen bestuderen die mensen opvoeden tot handelen en zelfs de 

medische wetenschappen die mensen weer gezond proberen te 

maken om tot handelen in de samenleving te komen. Bij elk soort 

handelen speelt motivatie een belangrijke rol waarbij aspecten 

zoals opvoeding, medische en psychologische gesteldheid en 

economisch gewin voorwaarden zijn om succesvol te zijn. 

Het volgende schema is gebruikt bij het ontrafelen van hoe 

motivatie werkt. Dit betekent dat bij de verschillende weten

schappelijke disciplines gekeken is welke bijdrage ontwikkeld is om 

motivatie te kunnen begrijpen: rationeel, emotioneel en fysiek.

schema:	motivatie	bestaat	uit	rationele,	emotionele	en	fysieke	processen

rationeel
redeneren,	afwegen	en

beslissingen	nemen
om	een	doel	te	stellen

rationeel
redeneren,	afwegen	en

beslissingen	nemen
om	een	doel	te	stellen

emotioneel
gevoelens	vormen	een	passie	

om	het	gestelde	doel	te	blijven	
nastreven

fysiek
noodzakelijke	energie

(conditie)	om	het	gestelde	doel
te	bereiken
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Veel onderzoek richt zich op het rationele deel van 

motivatie. Het is het deel van het brein dat vooruit kan zien, 

afwegingen kan maken en een doel kan stellen. Toch komt 

motivatie niet tot stand zonder een goede stofwisseling (fysieke 

kant) en een emotionele inbreng (passie). Motivatie is niet alleen 

het willen bereiken van een doel, maar ook het daadwerkelijk in 

staat zijn een doel te bereiken. In de volgende hoofdstukken zal 

blijken dat ook de fysieke en emotionele inbreng noodzakelijk zijn 

om te begrijpen hoe motivatie werkt. De rationele, emotionele en 

fysieke kanten van motivatie komen echter niet in één 

wetenschappelijke discipline voor en zijn verdeeld over 

verschillende disciplines, zoals o.a. filosofie, psychologie, biologie 

en in medische en neurowetenschappen. Ook zijn inmiddels veel 

combinaties ontstaan zoals bijvoorbeeld neuropsychologie, 

neurobiologie en neurofilosofie. Ook binnen de economie, de 

wetenschap die zich bezig houdt met behoefte bevrediging en de 

keuzes die mensen maken bij de productie, distributie en 

consumptie van goederen en diensten, is motivatie een belangrijk 

onderwerp. Hierbij zal gekeken moeten worden wat het verschil is 

tussen het streven om een behoefte te bevredigen en het streven om 

een gesteld doel te bereiken. Kan het bevredigen van een behoefte 

een doel zijn waarvoor we gemotiveerd moeten zijn? Veel studies 

zijn gespecialiseerd in één onderdeel van het geheel waardoor dat 

aspect van handelen en dus van motivatie uitgangspunt is. Maar de 

verschillende uitgangspunten kunnen niet los worden gezien van 

het geheel van motivatie. De gestelde doelen zijn weliswaar telkens 

anders, maar het brein en de biochemische processen functioneren 

op dezelfde manier. Na het ontrafelen van motivatie zal een analyse 

moeten plaats vinden welke aspecten een wezenlijk onderdeel 

vormen van het motivatieproces. Met deze aspecten kan als het 

ware motivatie weer opnieuw in elkaar worden gezet om te kunnen 

functioneren. Overtollige zaken zullen het motivatieproces 

versluieren en minder begrijpbaar maken. 

1.2	samenWerken	en	samenVoegen

Bijna in alle wetenschappen heeft men zich gespecialiseerd in 

onderdelen waarbij de specialist zich afzondert van de anderen om 

zich te verdiepen in allerlei details van dat deel. Om nieuwe kennis te 

vergaren wordt onderzoek gedaan naar details waarbij de 
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wisselwerking met andere delen dikwijls uit het oog wordt verloren. 

Ook gedurende mijn studie naar motivatie moest ik mij specialiseren 

in één detail om te kunnen promoveren. Toen duidelijk werd dat het 

mijn bedoeling was om mij juist in de breedte te oriënteren, om te 

kunnen begrijpen hoe motivatie werkt, kreeg ik de opdracht om bij 

de verschillende aanpalende wetenschappen deskundigen te zoeken 

die mij wilden begeleiden. Het probleem dat ontstaat, is dat de meeste 

deskundigen zo druk bezig zijn dat ze geen tijd hebben om uitstapjes 

te doen. Ook wordt naar voren gebracht dat het onderwerp niet 

helemaal aansluit bij hun eigen onderzoeksveld en dat eerst kennis 

genomen moet worden van alle details van hun specialisatie. Bijna 

alle deskundigen stimuleerden mij om door te gaan, maar konden 

niet meewerken aan mijn studie met als vraag hoe motivatie werkt. 

De kritiek die zij zouden hebben op het schrijven van dit boek over 

hoe motivatie werkt, is dat het weinig toevoegt aan de afzonderlijke 

delen van motivatie. De relaties tussen de verschillende weten

schappen en het overzicht van de verschillende aspecten van 

motivatie sluiten onvoldoende aan bij een vakgroep waardoor 

afgezien moest worden van een promotieonderzoek. Publicaties in 

wetenschappelijke tijdsschriften worden alleen geaccepteerd als het 

nieuwe kennis is die bijdraagt aan details van onderdelen. Dezelfde 

kritiek kreeg de andragologie eind jaren ’80 in Nederland tijdens de 

bezuinigen in het universitair onderwijs. Andragologie was een 

integrale handelingsgerichte wetenschap voor volwassenen, die te 

weinig zou toevoegen aan de psychologie, pedagogie en politi cologie 

of welke andere wetenschap dan ook, waar actie gericht onderzoek 

plaatsvindt. Het betekende het einde van de andrago logie in 

Nederland. 

Het politieke antwoord op het verdwijnen van de 

andragologie in Nederland was dat er tussen de verschillende 

wetenschappen beter moet worden samengewerkt. Psychologen 

moeten samenwerken met economen of pedagogen om relevante of 

nieuwe problemen op te lossen. Dit gebeurt echter niet vanzelf. Er is 

altijd druk van bovenaf nodig om dit te doen. Als verschillende kleine 

gemeenten in één regio moeten samenwerken of als bedrijven in 

eenzelfde marktgebied gaan fuseren, ontstaan grote intermenselijke 

drama’s. Men moet naar buiten toe zeggen dat samenwerken goed is, 

maar in werkelijkheid ontstaat een competitie. Wie mag er in de 

nieuwe organisatie terugkomen? Wie wordt er als beste beoordeeld? 
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Dat betekent meestal dat er spanningen ontstaan en dat er 

nauwelijks echt wordt samengewerkt. Het moeten samenwerken en 

het eigenlijk niet willen wordt in het bedrijfsleven “gas geven met de 

voet op de rem” genoemd. Men maakt veel drukte van de 

samenwerking, maar men probeert het in de praktijk onmogelijk te 

maken. Samenwerken zonder druk van bovenaf of zonder belangen 

of verlies van baan of status is bijna onmogelijk. Ieder stelt zijn of 

haar eigen baan boven dat van een ander. Als men van samenwerken 

beter kan worden, zal dat bijna altijd aan de eigen inzet en kunde 

worden toegeschreven en niet aan de ander. We worden in het 

bestaande scholingssysteem individueel opgeleid en moeten een 

individuele toets afleggen om gekwalificeerd te worden. Dit werkt 

door in de functie die men later gaat bekleden in werksituaties. Ook 

de selectiecriteria voor een nieuwe functie worden op de eerste plaats 

gericht op de individuele prestaties die zijn geleverd. 

In sommige grote ondernemingen die bedrijven overnemen 

heeft men geleerd anders samen te werken. Mensen blijven 

hetzelfde doen wat ze deden, maar moeten gedurende hun werk 

samen met collega’s uit de andere bedrijven nieuwe projecten gaan 

opzetten die men vanuit het eigen bedrijf nooit van de grond zou 

kunnen tillen. Als deze succesvol zijn, kan er verder gereorganiseerd 

worden. Samenwerken komt dan niet voort uit bezuinigen, maar 

betekent investeren en nieuwe dingen aanpakken. Daarna kan men 

pas bekijken of er efficiënter gewerkt kan worden en bezuinigen 

kunnen worden doorgevoerd. Ook in het wetenschappelijk 

onderzoek en in de wetenschapsontwikkeling worden dezelfde 

problemen ervaren bij samenwerking. Wetenschap bedrijven is niet 

alleen onderzoek doen, het is ook het verbeteren en bekritiseren 

van het werk van collega’s. Als een onderzoeker een hypothese 

formuleert en door onderzoek bewijst dat het gestelde waar blijkt te 

zijn, is het aan andere onderzoekers om door kritiek en ander 

onderzoek aan te tonen dat de nieuwe kennis overeind kan blijven 

en niet weerlegd kan worden. In de geschiedenis van de wetenschap 

is dikwijls te zien dat de geformuleerde kritiek hard en genadeloos 

kan zijn. Het is gemakkelijk om kritiek te geven op een gedetailleerd 

onderzoek door te zeggen dat het weinig algemeen is of het is 

gemakkelijk om kritiek te geven op iemand die de praktijk centraal 

stelt door te zeggen dat het weinig theoretisch is onderbouwd. In 

veel discussies worden zwartwit vergelijkingen gemaakt door het 
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tegenover gestelde naar voren te brengen. Als je tegen het 

kapitalisme bent, zal je wel een communist zijn. Als je kritiek geeft 

op iemands geloof, ben je een atheïst. Naar voren wordt gebracht 

dat deze manier van discussiëren juist de standpunten duidelijk wil 

maken, maar in werkelijkheid is het meestal bedoeld om de eigen 

deskundigheid te profileren door zogenaamde objectiviteit uit te 

stralen en een kritische houding aan te nemen.

Deze aspecten van complexiteit en samenwerken om tot 

inzicht te komen hoe motivatie werkt zijn belangrijk om in een 

inleiding weer te geven omdat het gedurende de afgelopen tien jaar 

regelmatig naar voren kwam en dikwijls een belemmering vormde 

om door te gaan. Ook bij het samenvatten van ontwikkelingen in de 

afgelopen eeuwen zijn dezelfde obstakels te zien die vertraging te 

weeg brachten of die mensen ertoe brachten om anderen te 

verketteren of te veroordelen. Een voorbeeld is het onderzoek van 

Sigmund Freud (1856 – 1939) die in de 19de eeuw de grondlegger 

was van de psychoanalyse. Zijn theorieën en methoden zijn tot op 

de dag van vandaag omstreden, maar hij wordt wel gezien als een 

van de meest invloedrijke psychologen en denkers van de 20ste eeuw. 

Men vergeet dat zijn manier van onderzoek doen in de 19de eeuw 

baanbrekend was. Het is dan ook gemakkelijk door met kennis van 

nu te zeggen dat zijn onderzoek niet voldoet aan de huidige 

wetenschappelijke kwaliteitscriteria. Door ontwikkelingen te blijven 

zien in de tijd waarin ze plaats vinden en deze ontwikkelingen te 

vergelijken met wat we nu weten, wordt zichtbaar wat de voortgang 

is. Ook wordt zichtbaar hoe kinderachtig sommige wetenschappers 

zijn in het eigen denken door vooral hun eigen deskundigheid te 

benadrukken. Het verschil tussen mensen en primaten blijkt 

dikwijls niet zo groot te zijn. Het emotionele denken blijkt bij heel 

veel mensen de overhand te hebben, zoals we zullen zien bij het 

hoofdstuk over hoe het denken blijkt te werken bij mens en dier. 

1.3	Waarom	kunnen	alleen	mensen	 	
	 	 gemotiVeerd	zijn?

Op deze vraag zullen mensen een antwoord geven 

afhankelijk van hun overtuiging en aanwezige kennis. Mensen 

hebben geleerd om op elke vraag zo goed mogelijk antwoord te 

geven en ze zullen ja of nee zeggen. Zo gaat het ook op vragen of  
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er buitenaards leven is of er een leven is na de dood. Mensen 

redeneren vanuit hun aanwezige kennis en overtuiging en geven 

antwoord op basis van hun eigen logica. Als mensen gemotiveerd 

kunnen zijn, waarom zouden andere zoogdieren dat dan niet 

kunnen zijn? Aspecten van motivatie zoals het hebben van 

behoeften, het hebben van een wil en wilskracht, het kunnen 

stellen van een doel en dat willen bereiken door planmatig 

handelen, kan ook bij dieren worden herkend. Het antwoord daarop 

zal door dierenliefhebbers met een volmondig ja worden gegeven. 

Anderen zullen zeggen dat het planmatig handelen van dieren niet 

hetzelfde is als dat van mensen en zullen een duidelijk nee naar 

voren brengen. Bij de uitleg wat motivatie is, zal ook uiteengezet 

moeten worden wat het verschil is tussen instinct en emotie, omdat 

instinct met dieren wordt geassocieerd en emoties met mensen. 

Emoties verstoren denkprocessen waardoor het maken van 

vergelijkingen lastig wordt en het nemen van besluiten wordt 

bemoeilijkt. Wat is het verschil tussen het denken van mensen en 

dieren?  Denken wordt omschreven als een innerlijk of mentaal 

proces, waarbij een beeld of voorstelling van iets of iemand wordt 

gemaakt, waarbij een herinnering van iets of iemand naar voren 

komt of een idee (begrip, inzicht of plan) wordt gevormd. Dit laatste 

is bij dieren door het ontbreken van de prefrontale cortex vrijwel 

onmogelijk, doordat daarmee het idee van tijd ontstaat waarmee 

mensen vooruit kunnen kijken. Dieren kunnen maar zeer beperkt 

vooruit denken en hoewel dieren zeker niet dom zijn, denken zij 

niet op dezelfde manier als wij (Wynne 2006). In het onderzoek 

naar motivatie zal het denken bij mensen onderzocht worden bij de 

filosofie, waar het denken al eeuwenlang een belangrijk onderwerp 

is. Ook zal te rade worden gegaan bij de neurowetenschappen om de 

verschillen tussen het brein van een mens en dier te doorgronden. 

Als bij de mens bekend is welke delen en welke processen actief zijn 

in het brein als we een plan ontwikkelen om dingen te doen en deze 

delen en processen ontbreken of zijn weinig ontwikkeld in het 

dierlijk brein, dan kan men aannemen dat dieren deze activiteiten 

niet of nauwelijks kunnen ondernemen. Daarentegen zijn de 

emoties die ontstaan vanuit de hersenstam en het limbische 

systeem nagenoeg gelijk bij mens en dier, zoals we zullen zien in de 

samenvattingen van het neurologisch onderzoek, omdat beide 

uitgaan van het zoogdierenbrein en daarin nauwelijks verschillen 

laten zien.  
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Men kan dan aannemen dat de verschillende emoties bij mensen op 

ongeveer eenzelfde manier werken als bij de andere zoogdieren. 

Het is dus belangrijk om kennis te nemen van deze 

emotionele en rationele processen die bij mensen door elkaar heen 

lopen. Als er geen kennis is van deze anatomie en biochemische 

processen in het menselijk en dierlijk brein, moet men het 

antwoord schuldig blijven en gaat onze fantasie op de loop om een 

mogelijk antwoord te bedenken. Het is weer vergelijkbaar met de 

situatie van een auto die niet start, waar mensen zonder kennis iets 

bedenken en iets gaan proberen om er iets aan te kunnen doen. 

Bijvoorbeeld om naar de hoeveelheid benzine te kijken of het 

oliepeil te controleren. Dit laatste zal minder relevant zijn omdat 

het oliepeil meer met de smering van de motor te maken heeft en 

minder met het starten ervan. Ook kan het onderzoek bij toeval iets 

opleveren dat de auto kan starten, maar verstandiger is om een 

cursus “pech onder weg te volgen” of de auto naar een garage te 

laten brengen. Dieren en vooral de zoogdieren hebben vergelijkbare 

hersenen met mensen. De signalen van de zintuigen (zien, horen, 

ruiken, proeven en voelen) worden evenals bij mensen verwerkt in 

het brein. Ook kennis en ervaring wordt bij zoogdieren opgeslagen 

in het brein en kunnen razend snel worden geanalyseerd om te 

eten, om contacten te leggen, om te vluchten of om te vechten. Deze 

processen komen bij alle zoogdieren voor en dus ook bij mensen om 

te overleven en om ons voort te planten.  

Verschillen zijn er ook in het brein van de verschillende zoogdieren. 

En ook tussen katachtigen en tussen aapachtigen en tussen aap

achtigen en de homo sapiens zijn er verschillen. Dat zal in de 

komende hoofdstukken telkens terugkomen omdat motivatie een 

denkproces is waar emoties altijd een rol van betekenis meespelen. 

Men zal eerst moet begrijpen hoe denkprocessen werken alvorens 

de vraag te kunnen beantwoorden hoe motivatie werkt.

1. 4	opzet	Van	Het	boek

Sinds een paar honderd jaar wordt onderzoek verricht  

om na te gaan hoe motivatie bij mensen ontstaat en hoe het komt 

dat het zich in allerlei gradaties kan voordoen. Het uitgangspunt  

is dat motivatie een denkproces is waarop religieuze, culturele en 

politieke veranderingen invloed hebben. Als eerste wordt er gekeken  

ADRIE boek.indd   20 19-02-18   11:48



21	

naar de geschiedenis van het denken, zoals filosofen, theologen en 

kerkvaders dat enkele duizenden jaren hebben gedaan. Het denken 

over denken betekent dat nagedacht kan worden over hoe 

denkprocessen verlopen en welke invloeden daarop van toepassing 

zijn. Voordat de motivatiepsychologie in de 19de eeuw als zodanig 

werd benoemd, hielden filosofen, kerkvaders en wetenschappers 

zich al lange tijd bezig met bovengenoemde vragen. Een 

samenvatting van de geschiedenis is leerzaam om te zien hoe in 

verschillende periodes in de geschiedenis, maar ook op 

verschillende plaatsen in de wereld motivatie werd verklaard en 

welke invloed de tijdgeest hierop blijkt te hebben. Als we motivatie 

omschrijven als de redenen van onze activiteiten, de keuzes die we 

maken, de inspanning die we leveren om te bereiken wat we willen 

– het leveren van prestaties  waarbij ook de invloed van de 

omgeving en van de mensen waarmee we omgaan bijdragen, sluiten 

we een groot deel van ons gedrag en handelen uit. De onbewuste 

drijfveren die leiden tot ons handelen en gedrag, die door onze 

emoties worden aangestuurd, nemen eveneens een grote plaats in 

bij wat ons beweegt. Door het denken van mensen en de 

vooronderstelling dat mensen anders zijn dan dieren, is de 

geschiedenis van motivatie vooral opgebouwd uit vragen en 

antwoorden over waarom mensen iets willen en over de rationele 

argumenten die hiervoor worden aangevoerd. Dieren kunnen niet 

denken werd altijd verondersteld. De emoties van mensen en de 

onbewuste processen die plaats vinden zijn lange tijd buiten 

beschouwing gelaten. Ze werden wel benoemd en voorzien van 

verklaringen die meer aansloten bij religie en het geloof in bepaalde 

krachten, dan dat ze een onderdeel zijn van het functioneren van 

de mens als geheel. Pas na de Verlichting in de 17de en 18de eeuw 

werd duidelijk dat het onbewuste een belangrijk onderdeel vormde 

van het menselijk handelen. Vanaf de 19de eeuw is de 

motivatiepsychologie als zodanig benoemd, maar ook daarna 

veranderde zij door enerzijds steeds meer onderzoek te doen bij 

verschillende groepen in de samenleving, anderzijds ook door 

veranderende situaties in welvaart, veranderende opvattingen over 

politiek, religie en gezagsverhoudingen in de verschillende 

samenlevingen. Veranderende culturen hebben invloed op het 

gedrag en handelen van mensen en dus ook op het denken en hun 

motivatie. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting over hoe mensen in 

de loop der tijd zijn gaan denken over feiten en meningen. Hierbij 
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wordt onderscheid gemaakt tussen denken in een godscultuur en 

denken zonder een godscultuur. Het godsbesef blijkt van grote 

invloed te zijn op wat mensen denken en doen. Na de 18de eeuw 

verandert het denken door de Verlichting en het denken van de 

goddeloze filosofen van de 18de en 19de eeuw. Tenslotte zal worden 

stil gestaan bij het ontstaan en verlopen van denkprocessen, zoals 

we dat met moderne scantechnieken kunnen waarnemen. Steeds 

meer leggen neurowetenschappers onze denkprocessen bloot en 

kunnen we rationele en emotionele processen van elkaar 

onderscheiden.

Hoofdstuk 3 gaat over het denken over motivatie en het 

doen van onderzoek bij allerlei doelgroepen. Hierbij kan men zien 

dat verschillende wetenschappelijke disciplines zich met motivatie 

bezig houden, filosofie, theologie, psychologie, psychiatrie tot 

pedagogie. School, arbeid, opvoeding, maar ook sport en 

vrijwilligerswerk zijn allemaal werkvelden waar motivatie een 

belangrijk thema is om de geleverde prestatie te verklaren. Men wil 

motivatie begrijpen om mensen te kunnen adviseren hoe men 

motivatie kan vergroten. Sinds de opkomst van de neuro

wetenschappen door de ontwikkeling van de imaging scan

technieken om in het brein te kunnen kijken, is men te weten 

gekomen hoe de hersenen functioneren en hoe motivatie werkt. In 

hoofdstuk 4 wordt hierop ingegaan door beknopt te beschrijven hoe 

het brein werkt, gevolgd door hoofdstuk 5 waarin de verschillende 

denkstijlen worden besproken waarbij de verschillende emoties en 

karakters van mensen uitgangspunten zijn. Door het uitvoeren van 

een onderzoek bij verschillende emotionele denkstijlen wordt 

inzicht verkregen hoe motivatieprocessen in de praktijk verlopen.

Het stimuleren en het vergroten van iemands motivatie kan 

worden gedaan als nieuwe en betere meetmethoden ontwikkeld 

worden. In hoofdstuk 6 wordt hierop ingegaan. Als je de sterkte van 

motivatie kunt meten, kan je gerichter onderzoek doen naar het 

vergroten of verkleinen van de aanwezige motivatie en kan je 

vaststellen welke processen daarbij betrokken zijn en de meeste 

invloed hebben. Daarbij kan de vraag worden gesteld welke 

neurologische processen daaraan ten grondslag liggen en of deze 

processen gemakkelijk kwalitatief en kwantitatief te meten zijn.  

Als deze processen meetbaar zijn, kunnen weer vragen worden 
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gesteld of de som van de resultaten een bijdrage leveren aan het 

meten van de totale motivatie. Het lijkt een ingewikkeld proces te 

worden, maar zoals bij alle complexe processen is een stappenplan 

noodzakelijk om van macro naar micro en van micro naar macro  

de rode lijnen vast te stellen. 

Tenslotte zal in hoofdstuk 7 worden ingegaan hoe motivatie 

te stimuleren is door cognitieve gedragstherapie en motivatie

trainingen. Er zijn verschillende gerichte therapieën of 

behandelings methoden ontwikkeld. Het boek sluit af met een 

evaluatie wat de verschillende wetenschappelijke disciplines 

hebben bijgedragen aan het inzicht hoe motivatie werkt. Bij het 

samenvoegen van de verschillende inzichten blijken onderdelen 

minder belangrijk te worden en andere onderdelen dominant. 

Hebben “straffen en belonen” werkelijk invloed op iemands 

motivatie of juist helemaal niet? Met onderzoek naar motivatie kan 

men veel losmaken, omdat het met veel aspecten van het leven 

samenhangt. Dat maakt het niet gemakkelijk. Dit boek is een 

zoektocht naar het wezen van ons bestaan en is het een belangrijke 

bijdrage om te begrijpen waarom we doen wat we doen. Het is dan 

ook zowel een studieboek als een leesboek, waarin ik mijn 

zoektocht met anderen wil delen. Men moet nieuwsgierig zijn naar 

hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze werken. Dit betekent dat enige 

basiskennis noodzakelijk is om deze zoektocht naar de werking van 

motivatie te kunnen blijven volgen. De beginselen van de filosofie, 

de psychologie, de economie, de biologie en chemie zullen bekend 

moeten zijn. 

Aangezien motivatie bij iedereen speelt en op veel 

verschillende plaatsen tot uitdrukking komt, zoals in een gezin, op 

school, op het werk en in de sport, is dit boek bedoeld voor al 

diegenen die daarbij betrokken zijn. In elk hoofdstuk wordt 

verwezen naar de lijst van geraadpleegde literatuur om zich 

eventueel verder te verdiepen in de betreffende materie. Er is 

gebruik gemaakt van weten schappelijke literatuur, maar ook van 

Nederlandse en Engelse boeken uit de winkel. Bovendien is een 

Index toegevoegd om bepaalde begrippen of schrijvers in het boek 

gemakkelijk terug te kunnen vinden. De hoofdstukken in dit boek 

zijn beknopte samenvattingen van deze literatuur en worden 

gevolgd door een evaluatie waarin de relevantie wordt aangegeven 
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voor de werking van de motivatie. Het boek is dan ook geschikt voor 

mensen met een middelbare of hogere opleiding, die delen van de 

betreffende vormen van wetenschap hebben gevolgd en hierbij een 

overzicht krijgen van de vele aspecten die bij motivatie een rol 

spelen. 
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2. motivatie	en	denken	
	

Je bent niet zomaar ergens voor gemotiveerd. Er gaat een 

proces aan vooraf om gemotiveerd te raken. Jezelf motiveren is een 

speciale vorm van denken. Men denkt aan idealen, aan hoe mooi het 

kan zijn om bepaalde dingen te realiseren. Bij dit denken moet men 

zich concentreren op het gestelde doel om dat, ondanks veel 

tegenslagen en soms tegenwerking, te willen bereiken. Men maakt 

een plan om het doel te realiseren. En soms moet men weken, 

maanden of jaren achtereen een inspanning leveren om het doel te 

bereiken. Nadenken over hoe denkprocessen verlopen is van oudsher 

het domein van de filosofie. Een belangrijke filosofe, die haar 

levenswerk heeft gewijd aan hoe denkprocessen werken en hoe onze 

wil en wilskracht daarbij tot stand komen is Hannah Arendt (1906 – 

1975). Haar belangrijkste werk is The life of the Mind (1971) dat twee 

delen bevat over Thinking en Willing. Haar derde deel Judgment is door 

haar overlijden niet afgemaakt en na haar dood uitgegeven onder de 

titel Verantwoordelijkheid en oordeel (2004). In deze trilogie gaat het 

Arendt vooral om de waarde en de betekenis van het denken. Het 

geeft betekenis aan de verschijnselen om ons heen, aan de acties die 

we uitvoeren en aan de ervaringen die we opdoen. Bij de Griekse 

filosofen, stelt Arendt, werd aanvang genomen om het menselijk 

brein te ontrafelen. Zij gingen de ‘aard der dingen’ verklaren zonder 

direct een beroep te doen op de goden. Dat ging niet gemakkelijk 

omdat de goden in die tijd veel invloed hadden op de ideeën hoe de 

verschijnselen ontstaan en verdwijnen. Het leven en de dood van 

dieren, planten en mensen bleken mysteries te zijn die niet te 

verklaren waren. 

2.1	denken,	Willen	en	oordelen

Arendt constateert dat het verstand verschilt van onze geest 

doordat de geest de gevoelens en emoties bevat. De geest lijkt te 

functioneren als ieder ander orgaan in ons lichaam, waarop we 

geen invloed kunnen uitoefenen. Ons verstand, ons rationele 

denken daarentegen kunnen we stoppen en starten wanneer we 
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willen. Na het bestuderen van de oude en moderne filosofen trekt 

Arendt de conclusie dat “denken, willen en oordelen” de drie 

belangrijkste mentale basisactiviteiten zijn van ons bewustzijn.  

Het denken is een innerlijk en mentaal proces, waarbij een beeld of 

voorstelling (van iets of iemand), een herinnering (van iets of 

iemand) of een idee (inzicht, begrip of plan) wordt gevormd. Dit 

vormen van deze voorstellingen en ideeën gebeurt in enkele 

seconden, maar kan ook enkele tientallen minuten in beslag 

nemen. Een denkproces is voor degene die denkt héél concreet, 

maar is ook weer snel voorbij. Het denken, het afwisselen van steeds 

verschillende voorstellingen en ideeën, wordt redeneren genoemd 

door verschillende betekenissen toe te kennen en oorzaken en 

gevolgen eraan te verbinden. Het zijn interne representaties van 

informatie die voorbij komen. Dit in tegenstelling tot mentale 

processen die meer een reactie zijn op prikkels van buiten af, zoals 

dat bij zintuigelijke waarnemingen het geval is. Ook van deze 

mentale waarnemingen kunnen voorstellingen worden gemaakt of 

ideeën worden gevormd, die ook onder een denkproces vallen. Deze 

waarnemingen vinden dikwijls onbewust plaats, maar kunnen als 

we ons daarop focussen, bewust worden gemaakt en een onderdeel 

worden van het denkproces.

Aan het begin van tweede deel over “willen” begint Arendt 

eveneens bij de oude Grieken. Zij waren nog onbekend met de 

menselijke wil. Wel waren de eerste contouren zichtbaar in termen 

van het maken van keuzes en het starten van nieuwe activiteiten. 

Pas de Romeinen en de kerkvaders van het christendom hebben er 

een eerste invulling aan gegeven. De apostel Paulus ontdekte, 

volgens Arendt, de wil bij zijn overwegingen over het “begeren” en 

over “de zonde”. Hierdoor is dit onderwerp eeuwenlang onderwerp 

geweest van theologen die met het begrip van de Heilige Geest de 

ontwikkeling van het denken over de menselijke vrije wil 

blokkeerden. Het was uiteindelijk Nietzsche (1885) die deze 

blokkade vernietigde en door zijn verwerping van de religieus 

getinte wil de weg vrij maakte voor een onbevangen denken over de 

toekomst. Alle zintuigen worden door de wil beïnvloed, vervolgt 

Arendt. Als we niet willen zien, zien we niets. Als we niet willen 

horen, dringt niets tot ons door. De aandacht van de geest is 

noodzakelijk om sensatie om te zetten in gewaarwording. Hierbij 

vertelt ons geheugen wat we ons herinneren en onze intelligentie 
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wat we begrijpen. De wil geeft het leven vorm en is onlosmakelijk 

verbonden aan het denken, terwijl de emoties juist een ambivalente 

uitwerking hierop hebben door angsten en bezwaren. 

Het oordelen is volgens Arendt de derde belangrijke 

dimensie van het denken. Het vermogen om te oordelen leidt tot 

het onderscheid tussen goed en kwaad. Ook hier grijpt Arendt terug 

op de oude Griekse filosofen, waar Aristoteles (384322 v.Chr.) zijn 

Etica en Politica schreef. Thomas van Aquino (12251274) leidde uit 

deze boeken de christelijke moraal af waarin goed en kwaad aan het 

oordeel van God werden verbonden. Na het oordeel van God volgde 

een beloning of een straf. In de Middeleeuwen dacht men dat de 

“geest” het doel stelde bij handelen en dat de “geest” van ieder mens 

van God kwam. Volgens Arendt is denken redeneren waarmee 

mensen onderzoeken en alles in twijfel kunnen trekken zoals 

Socrates (470399 v.Chr.) deed, maar ook Nietzsche (18441900) in de 

19de eeuw. Bij het redeneren oordelen we telkens over goed en 

kwaad van gebeurtenissen en van personen en over de 

mogelijkheden van straffen en belonen. In haar boek over 

oorlogsmisdadiger Eichman (2006) analyseert zij ook het 

onvermogen om te oordelen en het gehoorzamen aan “meerderen”. 

In organisaties zijn functies gecreëerd waarmee mensen een 

vervangbaar ding zijn geworden en niet een persoon. 

Functionarissen zijn radertjes geworden in een bestuurlijke 

machinerie. Straffen en belonen zijn in een samenleving, maar ook 

in organisaties vormen van manipulatie geworden om mensen in 

het gareel te houden. Vanuit de religies zijn de begrippen straffen 

en belonen overgenomen waarmee mensen duizenden jaren lang 

door machthebbers in toom zijn gehouden, want ook God straft en 

beloont mensen voor hun daden. Foucault (19261984) beschrijft de 

overgang in de 17de eeuw van de macht van vorsten en goden naar 

een disciplinerende macht van de overheid. In de discipline 

maatschappij is de macht onzichtbaar en begint de 

individualisering zich te ontwikkelen. Hierdoor komt het oordelen 

weer terug bij de mensen, dat hen door de goden en vorsten was 

ontnomen.

Als motivatie een speciale vorm van denken is, waarbij een 

tweedeling wordt gemaakt in een proces van redeneren en plannen 

én in een mentaal proces waarmee we geleid worden door prikkels 
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van binnen en buiten, dan kan vanuit de filosofie worden 

aangesloten bij de psychologie. Deci en Ryan (1985) noemen dit de 

“gecontroleerde” motivatie en de “autonome” motivatie. Hierbij 

wordt een voorstelling (een doel) gevormd, een plan om het doel te 

bereiken én de benodigde wilskracht (doorzettingsvermogen) om 

het plan uit te voeren. Omdat onze emoties een belangrijke invloed 

op ons denken hebben en de wil alles bepalend is voor ons denken 

over de toekomst, is de geschiedenis van ons denken in periodes in 

te delen waarin de godscultuur ons denken bepaalde en de periode 

waarin de godscultuur afneemt en aan het verdwijnen is. De 

Verlichting, die deze twee periodes markeert, ook wel de eeuw van 

de Rede genoemd, was een cultureel

filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg 

samenviel met de 18e eeuw. Het was een reactie op het dogmatische 

autoriteitsgeloof. In deze periode ontstond een 

culturele stroming of beweging van intellectuelen met als doel het 

gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat 

alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn. De Verlichting 

gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel 

van individualisering, emancipatie en globalisering. Meningen en 

feiten zijn los van elkaar komen te staan zodat bij denkprocessen de 

invloed van “geloven” scherper kon worden afgebakend. Het woord 

“geloof” heeft veel invloed op ons denken en heeft in onze taal 

verschillende betekenissen, namelijk als religieus begrip waarbij 

krachten worden toegekend aan iets waarvan men niet weet wat het 

precies is. Het geloven in het bovennatuurlijke of in goden is 

moeilijk uit te leggen omdat niemand weet wat deze begrippen 

precies betekenen. Het verschuilen achter beeldspraken, zoals God 

is de oorsprong van het leven of God is onze vader, lijkt een simpel 

en gemakkelijke oplossing om de werkelijkheid te verhullen. Een 

geloof is door iedereen op een eigen wijze in te vullen en leidt 

dikwijls een eigen leven om antwoorden te geven op vragen waar 

men geen kennis of informatie over beschikt. Het bovennatuurlijke 

overstijgt de natuur en is een “metafysisch” begrip dat iets anders 

aangeeft dan de natuur zelf. In de filosofie wordt hiermee 

aangegeven dat men op zoek gaat naar het “wezen” van de natuur. 

Hierbij wordt verondersteld dat er iets achter de natuur bestaat 

door alle randverschijnselen die onze zintuigen waarnemen weg te 

laten om uiteindelijk te komen tot het meest fundamentele. Dit 

abstracte denken is ontstaan om de essentie van onbegrijpbare 
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verschijnselen weer “zichtbaar” en “bespreekbaar” te maken, terwijl 

eerst onze zintuigen (kijken, luisteren, proeven, voelen en praten) 

werden uitgesloten. De huidige wetenschap heeft steeds minder de 

“wezensbepalingen” van de metafysica nodig om objecten te 

abstraheren en te veralgemeniseren. Moleculaire structuren worden 

vastgelegd met elektronenmicroscopen en MRIscans en geven 

afbeeldingen waarmee verschijnselen worden weergegeven. Geloof 

is ook iets beweren of iets waar of onwaar is. In de logica is het 

geloof een aanname dat iets waar is en stamt uit de tijd dat de 

Griekse filosofen structuur gingen aanbrengen in het redeneren 

van het denken. Deze basisaannames waren in die tijd gebruikelijk 

om conclusies te kunnen trekken. De moderne wetenschap stelt dat 

het vaststellen van waarheden niet meer op deze basisaannames 

gebaseerd kan zijn. Daarnaast drukt geloof ook iets van vertrouwen 

uit, bijvoorbeeld dat iemand eerlijk is en dat iets goed zal gaan, 

zonder het zeker te weten. Geloof is een soort “sociale emotie” om 

géén antwoord te hoeven geven op vragen waarvan men geen 

kennis of waarover men geen informatie heeft. Deze vragen komen 

voort uit nieuwsgierigheid, omdat we graag iets willen weten 

waarvan we nog geen kennis hebben. 

Dit betekent dat het menselijk denken in de loop der tijd 

kan worden gekenmerkt door invloeden vanuit de religie, de 

aanwezige cultuur en de politieke situatie (normen en waarden). 

Deze invloeden zijn te omschrijven als 

1. Hoe men omgaat met feiten en gebeurtenissen. 
Zijn oorzaak gevolg relaties aanwezig? Wordt het gezien als 

gevolg van eigen gedrag of van de goden? Een voorbeeld is hoe 

mensen in de loop van de geschiedenis tegen ziektes aan zijn 

gaan kijken of tegen natuurrampen.

2. Hoe men omgaat met meningen. Worden die 

begrepen als vaststaande feiten? Zijn het persoonlijke 

interpretaties of is het opgedane kennis en ervaring? Een 

voorbeeld is hoe mensen in de loop van de geschiedenis 

aankijken tegen gezag of tegen straffen en belonen. 

3. Hoe men zich bewust is van de eigen 
verbeeldingskracht. Is dat het vermogen om zich in situaties in te 
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leven of gebeurtenissen of personen te bedenken die niet 

bestaan? Een voorbeeld is hoe men in de loop van de 

geschiedenis tegen “verhalen” aankijkt of tegen leerboeken zoals 

de Bijbel.

4. Het eventueel aanwezige geloof dat leeft onder 

de bevolking of groep waarvan men een onderdeel is. In de 

begintijd van de mens waren er veel onopgeloste vragen en wist 

men niet waar de eigen angst vandaan kwam of waar de 

overleden ouders naar toe waren gegaan. Een voorbeeld is hoe 

men in de loop van de geschiedenis tegen de dood aankijkt of 

tegen nieuw leven. 

Bij een indeling in de geschiedenis hoe mensen denken en 

zichzelf kunnen motiveren kan een onderscheid worden gemaakt 

in een periode van het “denken met een godscultuur” en een 

periode van het “denken zonder een godscultuur”. Door het 

toeschrijven van krachten aan iets “boven natuurlijks” wordt de 

menselijke fantasie geprikkeld en ontstaan verhalen voor de 

antwoorden op vragen die het denken vanuit de nieuwsgierigheid, 

maar ook vanuit angst vertroebelen. Mensen bezaten onvoldoende 

kennis van de natuur om te begrijpen hoe planten en dieren 

groeien, hoe zij zich voortplanten en hoe en waarom zij vergaan. 

Het ontbrak ook aan kennis van het zenuwstelsel om een organisme 

te laten bewegen en te laten reageren op prikkels van buitenaf. Hoe 

ontstaat het bewustzijn? Is dat toe te schrijven aan natuurlijke groei 

of aan de schepper die dat creëert? Pas in de 15de en 16de eeuw kwam 

er een beweging tot stand om feiten en meningen te onderscheiden 

van elkaar en berekeningen de plaats in te laten nemen van 

suggesties en speculaties. Dit ging niet direct, maar nam enkele 

honderden jaren in beslag tot de Verlichting in de 18de eeuw in alle 

hevigheid doorbrak. De onderzoeksmethoden verbeterden en steeds 

betere instrumenten werden ontwikkeld. Ook de Franse revolutie 

(1789) ontketende een enorme politieke en culturele verandering, 

die eveneens het denken van mensen beïnvloedde. Men nam niet 

zomaar meer iets aan en men beredeneerde maatschappelijke 

problemen eveneens uit feiten en verbanden die ertussen kunnen 

bestaan. Dit kan “het denken zonder een godscultuur” worden 

genoemd. 
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Een ander omslagpunt ligt aan het einde van de 20ste eeuw 

toen met nieuwe technieken inzicht werd verkregen in 

denkprocessen die in het brein plaats vinden. In de jaren ’70 en ’80 

ontwikkelden Lauterbur en Mansfield de Magnetic Resonance 

Imaging (MRI), waarvoor zij in 2003 de Nobelprijs kregen en 

waarmee zij in een levend menselijk lichaam konden kijken zonder 

het open te snijden of te beschadigen. Door de MRI is het onderzoek 

naar zenuwstelsels en naar de werking van het brein enorm 

toegenomen. Men heeft niet alleen de verschillende functies in het 

brein kunnen lokaliseren, maar ook de relaties tussen de 

verschillende functies en hoe het brien functioneert. In 2002 kreeg 

Kahneman de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar het menselijk 

denken, waarin hij aantoonde hoe het denken plaats vindt.  

Deze periode kan worden genoemd “het bestuderen van het denken 

met behulp van instrumenten”, omdat het zichtbaar maken van 

denkprocessen én het herkenbaar maken van opgeslagen 

informatie in het brein door apparaten wordt uitgevoerd. Deze drie 

perioden zullen worden toegelicht om inzicht te geven in het 

menselijk denken, waarvan het motivatiedenken een speciale  

vorm is.

2.2	denken	in	en	zonder	een	godscultuur	

Bij het denken over hoe mensen denken kunnen we 

teruggaan, zoals Arendt aangaf, naar de oude Grieken, waar tussen 

500 v.Chr. tot 250 v.Chr. verschillende filosofen hun gedachten op 

papier hebben gezet. Pythagoras, Heraclitus en Democritus hadden 

hun kennis over de kosmos in het oude Egypte opgedaan en 

brachten die kennis over op de denkers in het westelijk deel van het 

Middellandse Zee gebied. De oude Egyptische mythen en sagen over 

de schepping van de aarde werden omgezet in Griekse mythen en 

sagen waarbij het leven van goden en godenkinderen van vader op 

zoon werd doorverteld. Vooral Plato (427399 v.Chr.) en Aristoteles 

(384322 v.Chr.) dachten na over hoe mensen rechtvaardig en 

gelukkig konden samenleven en hoe zij zich zouden kunnen 

ontwikkelen met de kennis uit de natuur. Plato stelde voor een 

samenleving op te bouwen waarin het streven van mensen om 

dingen te realiseren gekanaliseerd kon worden, waarbij het hoogste 

streven een verlangen naar God zou moeten zijn. Aristoteles 

creëerde een filosofie die alle toenmalige kennis in kaart bracht, 
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van biologie tot psychologie, van politiek tot ethiek. Deze filosofie is 

eeuwenlang – en voor een deel nog steeds  het fundament voor het 

christendom, omdat het uitgaat van een almachtige schepper en 

een leven na de dood niet wordt uitgesloten. Door deze mentale 

druk wordt het godsbesef een onderdeel van de logica waarop 

verklaringen worden gezocht voor de verschijnselen die we 

waarnemen.

Twee andere belangrijke filosofen, die na Plato en 

Aristoteles kwamen, waren Epicurus (341270 v.Chr.) en Zeno van 

Citium (334264 v.Chr.) die minder invloed toeschreven aan de 

goden op de mens. Een van de gezichtspunten die bij het verklaren 

van menselijk gedrag spelen, is dat mensen doen wat ze doen om 

plezier te hebben. Het Hedonisme van Epicurus is de wetenschap 

die het plezier in het handelen en in het denken beschouwt en 

analyseert. Het is de leer binnen de ethiek die stelt dat genot, in 

algemene zin, het hoogste goed is. Hiertoe behoren vragen of genot 

puur kwantitatief beoordeeld kan worden. Daarnaast worden 

vragen gesteld of genot ook kwalitatief beoordeeld kan worden. 

Welke vormen van genot zijn deugdzaam, bijvoorbeeld liefde, 

vreugde en in extase zijn, en welke zijn ondeugdzaam, bijvoorbeeld 

leedvermaak, geniepigheid of wraakzucht. Plezier hebben en iets 

fijn vinden zijn echter twee verschillende dingen. Plezier maken is 

de uiting van iets fijn vinden. Als je iets niet fijn vindt, kan je 

daarmee ook geen plezier maken. De vraag van het Hedonisme is 

ook of dit fijn vinden iets specifieks menselijks is, of dat ook onze 

evolutionaire voorgangers deze gevoelens hebben gehad. Steeds 

meer blijkt dat de meeste zoogdieren deze gevoelens hebben en dat 

deze gevoelens de basis zijn van het gedrag dat zij ten toon stellen. 

In de klassieke oudheid, maar ook in het christendom tijdens de 

Middeleeuwen werd genot als iets minderwaardigs gezien, omdat 

bij een bandeloze levensstijl het genot centraal werd gesteld. 

Een ander gezichtspunt over het doen en laten van de mens 

in zijn geschiedenis is dat we ons leven willen aanpassen aan de 

omstandigheden waarin we verkeren. We passen ons aan aan het 

klimaat waarin we leven, aan de beschutting of openheid in de 

natuur, aan het voedsel dat we vergaren en aan de bedreigingen die 

vanuit de omgeving plaats vinden. Dit is de basis voor het Stoicisme, 

dat nagaat hoe in de loop der tijd de mensen zich aanpasten aan de 

ADRIE boek.indd   32 19-02-18   11:48



33	

omstandigheden; het is de leer van het volgen van de rede waarbij 

harsttochten zoveel mogelijk worden uitgebannen. Stoa betekent in 

de Griekse oudheid “zuilengang”, aanwezig in het centrum van de 

stad dat een verzamelplaats was voor de verschillende activiteiten 

die plaats vonden. De stichter van het Stoicisme, Zeno van Citium 

(334 – 264 v.Chr.) behandelde in zijn school de thema’s van het 

leven om deze in overeenstemming te brengen met de natuur, los 

van eigendom, van emoties en aanzien. De leer idealiseert de 

vrijheid van het hebben van aandrang en het vertonen van affect, 

als uiting van iemands stemming. 

In de oude Egyptische en later ook in de oude Griekse, 

Indiase en Chinese culturen is te zien dat mensen de mogelijkheden 

ontwikkelden om de voorstellingen die zij bedachten ook werkelijk 

tot uitvoering te brengen. Zij pasten zich niet aan aan de natuur, 

maar zij ontwierpen nieuwe omstandigheden waarin zij zich 

eveneens goed en beschermd konden voelen. Ze ontwikkelden 

kleding, creëerden kleuren, ontwierpen gebouwen en legden later 

hun ideeën vast in geschriften waardoor anderen hetzelfde konden 

doen. De filosofen uit die tijd dachten na over deze mogelijkheden 

die mensen ontwikkelden, waarmee zij zichzelf, maar ook elkaar 

tot een nieuwe orde konden brengen. Over de consequenties van dit 

handelen stelden de filosofen vragen waarmee zij een kritische kijk 

konden overbrengen op andere mensen in hun samenleving en op 

samenlevingen elders in de wereld. Hiermee creëerden mensen 

nieuwe samenlevingsvormen waarin de motivatie om bepaalde 

dingen te doen, ging veranderen. Het resultaat ervan, dat cultuur 

wordt genoemd, stimuleerde bepaalde activiteiten, waarvoor de 

betrokken mensen zich ook verantwoordelijk gingen voelen. 

Bouwers van huizen bijvoorbeeld onttrokken zich van de jacht op 

voedsel of van het voeren van oorlog van de ene tegen de andere 

groep. De medicijnmannen of vrouwen specialiseerden zich 

eveneens en hoefden ook niet mee te doen in het verzamelen van 

voedsel of het zich beschermen tegen bedreigingen van de 

buitenwereld. Achtergronden voor deze activiteiten kwamen 

ongetwijfeld voort uit de groep en samenleving die zij vormden, 

maar ontstonden ook uit de drijfveren van angst om zich te 

beschermen tegen bedreigingen, uit schaamte waardoor we ons zijn 

gaan kleden, uit trots om dingen te kunnen doen die anderen niet 

konden, en uit het plezier om dingen te creëren en vorm te geven. 
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De klassieke filosofen dachten na over het ontstaan van 

deze nieuwe activiteiten en over de verschuivingen in 

verantwoordelijkheden tussen de verschillende groepen in de 

samenleving die hiermee gepaard gingen. In deze klassieke ideeën 

kunnen we al de contouren onderscheiden van moderne thema’s 

die de tegenwoordige benadering van motivatie onderbouwen.  

Het afwijzen van sommige oude klassieke theorieën in de 3de en  

4de eeuw in Europa heeft belangrijke implicaties voor de 

motivatietheorie in die tijd. De christelijke kerk stelde dat het 

plezier van het lichaam een aangeboren “duivelse eigenschap” was, 

waaraan geen gehoor gegeven moest worden. Het Hedonisme van 

Epicurus, dat een belangrijk gezichtspunt was voor motivatie, werd 

onhoudbaar voor iedereen die in de gratie van de kerk wilde blijven. 

De christelijke visie op motivatie ging uit van de opvatting van 

Plato, dat de materiële wereld corrupt is en dat het tot verval zal 

leiden. We kunnen daar bovenuit groeien door hogere ideële doelen 

te stellen. Augustinus (354 – 430) stelde hierbij in zijn magnus opus 

“De Civitate Dei” dat “de wil centraal moest staan bij al ons 

menselijk handelen”. De wil om God te dienen en niet toe te geven 

aan onze begeertes. Men moest de wensen en behoeftes van het 

lichaam met de geest overstijgen gedurende het aardse leven. De 

geest die eeuwig is, verblijft slechts tijdelijk in ons lichaam. Met 

onze vrije wil kunnen we onze eigen keuzes maken, volgens 

Augustinus waarvoor God ons zal straffen of belonen.

De middeleeuwse opvatting in Europa over mensen ging uit 

van twee veronderstellingen, namelijk dat we een bewustzijn 

hebben, dat we beseffen wat we doen en ten tweede dat de 

natuurlijke processen, die we nu cognitie, ontroeringen en emoties 

noemen, onder controle staan van onze wil. Men kan dus zeggen 

dat motivatie in de Middeleeuwen louter werd gezien als iets van de 

vrije wil, zonder precies te weten wat die vrije wil is en waar die 

vandaan komt. Pas in de 17de eeuw kwam de Hedonische benadering 

van motivatie terug als alternatief voor het door een vrijwillige 

bijdrage in stand houden van kerk en school, die genot en plezier 

als duivelse invloed zagen. De wetenschappelijke revolutie van de 

17de en 18de eeuw veranderde de opvattingen over ons menselijk 

bestaan zodanig dat we het menselijk gedrag gingen verklaren als 

iets natuurlijks en niet als iets bovennatuurlijks met een 

eeuwigdurende geest. Descartes (1596 – 1650) was een van de eerste 
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wetenschappers die beweerde dat ons gedrag gebaseerd is op 

reflexen, een natuurlijke en aangeboren reactie op stimuli die van 

buiten op ons af komen, en die niet altijd een bewuste bemiddeling 

vereisen van onze innerlijke wil. Verliefd worden is niet iets dat 

onze wil bepaalt, maar het komt door de invloed van een ander op 

onze wil. Descartes beweerde dat het lichaam als een machine de 

bewegingen uitvoerde en dat de ziel het lichaam hiertoe aanzette. 

Waar de ziel precies zich bevond, kon Descartes niet aangeven, 

maar hij was ervan overtuigd dat de ziel zich ergens in ons lichaam 

ophield. Alle gevoelens zoals liefde, haat, vreugde en verdriet, maar 

ook moed, lafheid en trots worden door Descartes toegeschreven als 

“toestanden van de ziel” die te beschrijven zijn als passieve 

gewaarwordingen van heftige en ongewone bewegingen in het 

lichaam. Zoals Descartes het menselijk gedrag reduceerde tot het 

bewegen als een machine, zo kwamen ook andere wetenschappers 

uit die tijd tot nieuwe opvattingen. Pierre Gassendi (1592 – 1655) 

verdedigde de stelling dat het bewustzijn geen rol speelde in het 

aansturen van menselijk gedrag. Het is een bijproduct van de 

materiële processen die in ons lichaam plaats vinden. 

In die tijd werden veel machines uitgevonden en de 

opvatting dat ons lichaam zich als een machine gedraagt, leeft nog 

steeds voort tot de dag van vandaag. Materie en machine liggen in 

elkaars verlengde, evenals de mysterieuze ziel en een godsbesef of 

iets bovennatuurlijks is, waardoor het door Plato, maar ook door 

Descartes en Kant (1724 – 1804) beleefde dualisme – de opvatting 

dat materie en geest gescheiden zijn  het denken bleef overheersen. 

Het dualisme wordt in stand gehouden door het idee dat de mens 

een ziel heeft die na de dood blijft voortbestaan. Op de vraag waar 

alle zielen zijn, wordt verwezen naar de almachtige God of naar 

boven natuurlijke krachten die ergens aanwezig moeten zijn. 

Denkprocessen en ook de motivatie werden overheerst door de 

aanwezigheid van bovennatuurlijke krachten die van buiten 

kwamen en die de doelen  die mensen stelden en wilden bereiken 

 overheersten. Ook het onderscheid tussen feiten en meningen staat 

in het denken in een godscultuur onder druk, omdat de meningen 

van ouders, voorgangers, priesters en koningen niet verifieerbaar 

waren en niet met bewijzen van afbeeldingen van de werkelijkheid 

werden onderbouwd. 
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Toen Copernicus (1473 – 1553) op 69 jarige leeftijd zijn boek 

presenteerde over de “Revolutie van de hemellichamen”, veranderde 

het wetenschappelijk denken van suggereren en speculeren in 

processen waar feiten en berekeningen de hoofdtoon gingen voeren. 

Steeds meer kwam echter het idee op dat het bedrijven van 

wetenschap geen gedachten experimenten zijn, maar gebaseerd 

moest zijn op waarnemingen en experimenten om de 

waarnemingen te kunnen interpreteren. John Lock (1632 – 1704) 

ging uit van het idee dat iedereen geboren wordt als een “blank 

stuk papier” en dat door de ervaring en de interactie met onze 

omgeving we worden wie we zijn. Deze filosofische stroming, 

empirisme genoemd, sluit voor een deel aan bij het werk van 

Aristoteles en Epicurus, en zoekt kennis vooral in de feiten en 

analyses van de verschijnselen zoals we die waarnemen.  

De bekendste vertegenwoordiger van het opkomende empirisme is 

David Hume (1711 – 1776), die afstapte van het idee dat mensen een 

ziel zouden moeten hebben. Motivatie is volgens de empiristen de 

verankering van kennis, van waaruit we besluiten dingen te doen 

en te laten, zoals we het doen. We doen dingen omdat ze ons plezier 

geven en we laten dingen omdat ze ons pijn doen. Alleen door iets 

te doen ontdekken we wat goed en slecht is en onze acties bepalen 

uiteindelijk wie we worden of wie we zijn. Het empirisme en het 

opkomend materialisme, dat uiteindelijk alles herleid kan worden 

tot materie, hebben het bewustzijn en de vrije wil ingebracht in de 

nieuwe manier van denken zoals dat in de Verlichting vorm kreeg. 

Bij het denken is de gewaarwording gebaseerd op fysiologische 

processen, waardoor we beïnvloedbaar zijn door chemische stoffen. 

Bovendien is het tijdsbesef van de homo sapiens een unieke 

eigenschap, waarmee in de loop der tijd culturen ontwikkeld zijn. 

Het empirisme ontwikkelde de basis voor de aankomende 

motivatietheorie van de 19de eeuw. 

In de 19de eeuw volgden de meeste wetenschappers de 

empirische benadering dat het menselijk gedrag vooral wordt 

bepaald door ons bewustzijn en door de rationele wijze van 

controle hebben over ons gedrag. Hegel (1770 – 1831) streefde naar 

de ontwikkeling om wetenschap en filosofie te verenigen. Hij zag de 

werkelijkheid niet als statisch, maar als de uitkomst van een 

continu doorgaand proces waarbij tegenstellingen telkens worden 

opgeheven. Hij poneerde opnieuw het “dialectische” proces dat 
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inhield dat eerst iets wordt beweerd (these), daarna ontkend 

(antithese) om tot slot tot een hogere waarheid te komen (synthese). 

Zelf zag Hegel zijn werk als een synthese van al zijn voorgangers, 

alleen meer onthult van ideeën en gedachten die voortkomen uit 

angst en onwetendheid. Hegels systeem omvat drie grote delen die 

tot elkaar in een dialectische verhouding staan, de logica (het 

denken), de natuur (alles wat groeit en bloeit) en de geest (de 

persoonlijkheid). Volgens de filosofie van Hegel is de ontwikkeling 

van al het bestaande, de werkelijkheid, de ontwikkeling van de 

redelijkheid. Aangezien de werkelijkheid gekoppeld is aan de 

kennis over de werkelijkheid, ontwikkelt de werkelijkheid zich 

eveneens op een dialectische wijze. 

Het materialisme werd duidelijk verwoord door Feuerbach 

(1804 – 1872), een leerling van Hegel, die stelde dat de mens van 

zichzelf vervreemd is geraakt toen hij god schiep. God is een 

projectie van de mensen en hij zag religie als een bevrediging van 

een verlangen van de mens naar rust en gelukzaligheid. Het denken 

van de mens moest gebaseerd worden op kennis en wetenschap. Het 

materialisme, waarvan de Griekse filosoof Democritus (460 – 380 v.

Chr.) de grondlegger was, werd door Feuerbach steeds meer 

vervlochten met het onderzoeken en interpreteren van de wereld. 

Hierdoor kon zijn vriend Karel Marx (18181883) zijn maatschappij 

analyse ontwikkelen. Sinds die tijd worden allerlei 

maatschappelijke en economische processen onderzocht zonder 

invloed van een godscultuur. Een hoogte punt van het denken over 

denken zonder deze godscultuur vormt Nietzsche (1844 – 1900) die 

elke vorm van metafysica achter zich wilde laten; de metafysica 

onderzoekt niet de werkelijkheid, maar de betekenis die het heeft 

voor mensen. Het zijn aannames die uit het denken voortkomen en 

gevoelig zijn voor de tijdgeest waarin het plaats vindt. Nietzsche’s 

filosofie is gebaseerd op een voortdurende herwaardering van  

het voorafgaande (Hegel) en waarbij hij zich liet leiden door 

Schopenhauer (1788 – 1860) die de wil als levensprincipe 

beschouwde die alles voortstuwt. De menselijke geest en de 

materiële wereld worden door de wil bewogen. Het denken wordt 

rationeler en minder emotioneel waardoor méér onderscheid werd 

aangebracht tussen feiten en meningen. 
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Het geloof werd kritisch bekeken op feiten, waardoor 

Spinoza (1632 – 1677) over “de verbeteringen van het verstand” kon 

schrijven. Beweringen van de profeten uit de Bijbel werden 

geanalyseerd die de waarheid opeisten zonder een bewijs daarvoor 

te leveren. Spinoza ontketende een golf van kritische denkers in 

Europa, zoals Leibniz (1646 – 1716), Kant en Hegel in Duitsland, 

Voltaire (1693 – 1778) in Frankrijk en Lock en Hume in Engeland.  

In de 19de eeuw leidde het kritisch denken tot allerlei 

wetenschappelijke disciplines die, zonder een geloof in 

bovennatuurlijke krachten, de natuur inclusief menselijke en 

dierlijk leven verder analyseerden. De metafysica werd steeds 

minder het domein van de wetenschappers en in het begin van de 

20ste eeuw probeerde Bergson (1859 – 1941) het metafysische te 

verenigen met het analytisch en rationeel denken. Hij werd hiermee 

geconfronteerd met Einstein (1879 – 1955), dat uiteindelijk leidde 

tot hun grote debat op 6 april 1922 in Parijs. Het debat laat de 

verdeeldheid zien tussen wetenschap en geesteswetenschappen, 

waarbij het begrip tijd door Einstein opgevat wordt als een 

natuurkundige eenheid én door Bergson als een gevoel van mensen 

waarin zij gedurende een bepaalde periode kunnen verkeren.  

Als mensen bijvoorbeeld een tijdje zitten te dromen, kan dat enkele 

minuten zijn, terwijl dat in hun beleving misschien wel een uur 

duurde. Over gevoelens kunnen we echter niet communiceren, 

want het is aan iemand anders niet uit te leggen als die zegt – voor 

z’n gevoel – een uur heeft zitten dromen, terwijl in werkelijkheid 

enkele minuten was. De zachte psychologische begrippen zijn 

onverenigbaar met de kwantitatieve realiteit van de natuurkunde. 

Ook in dit beroemde debat worden de denkprocessen van beide 

wetenschappers doorkruist met emoties, meningen en opvattingen, 

waarbij de menselijke fantasie tot grote hoogte kan stijgen. Het is 

onmogelijk om het begrip tijd te koppelen aan dromen, waarvan we 

nu weten dat ze in enkele seconden plaats vinden. Als mensen 

dromen is het tijdsbewustzijn uitgeschakeld en hebben zij geen 

besef van tijd. Om dan toch te zeggen dat we een uur hebben zitten 

dromen, is dat de ander op het verkeerde been zetten en aanzetten 

tot miscommunicatie.

Het denken zonder een (metafysische) godscultuur is 

inmiddels gemeengoed geworden binnen de wetenschap. Ook in de 

zakelijke wereld wordt steeds meer rationeel gecommuniceerd om 
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misverstanden uit te sluiten. In het dagelijks leven dreigt echter 

steeds meer het uiten van gevoelens op exotische manieren te 

moeten plaats vinden. Het opkomen voor jezelf en je mening 

moeten geven over allerlei gebeurtenissen gaan steeds meer gepaard 

met krachttermen om de gevoelens te uiten. De afstanden tussen 

mensen dreigen door deze miscommunicatie op basis van 

emotionele invloeden steeds groter te worden. Een wetenschapper 

die het rationele “denken zonder een godscultuur” in de 20ste eeuw 

vorm heeft gegeven is Karl Popper (1902 – 1994) met het weerleggen 

van de wetenschap waarbij alleen observatie en inductie – een vorm 

van redeneren die dient als bewijstechniek om tot algemeen gelde 

regels of generalisaties te komen – als uitgangspunt wordt 

genomen. Hij introduceerde zijn criterium van “falsificeerbaarheid” 

om wetenschap van nonwetenschap te onderscheiden. Het kritisch 

en rationeel denken dat in de natuurwetenschappen centraal stond, 

moest ook van toepassing worden op de andere wetenschappelijke 

disciplines. Hierbij dacht Popper aan drie “werelden”, die meestal 

gescheiden van elkaar opereren, namelijk de wereld van de fysische 

objecten, de mentale wereld van bewustzijnstoestanden en de 

wereld van ideeën in objectieve zin. De falsificeerbaarheid is dan 

een manier van denken om een theorie of een bewering te 

verwerpen indien door een experiment kan worden aangetoond of 

de theorie of bewering geldig kan blijven. Er is echter veel kritiek op 

Popper’s falsifionisme omdat veel theorieën in de praktijk niet 

falsificeerbaar zijn. Het bewijzen van theorieën en beweringen blijft 

de gemoederen bezig houden omdat het menselijk denken continu 

doorkruist wordt door zaken die we geloven of zaken die onze 

fantasie prikkelen. Hiermee komen we in de 21ste eeuw waar 

algemeen wordt aangenomen dat denken weliswaar een menselijke 

eigenschap is, maar niet of nauwelijks door mensen zelf beschreven 

kan worden Het uitsluiten van invloeden op het denken van 

mensen zelf – opdat zij zelf een objectief beeld kunnen maken van 

dit denken – blijft een moeilijke kwestie, vandaar dat nu gekeken 

wordt naar instrumenten die in het brein kunnen kijken en kunnen 

nagaan hoe denkprocessen verlopen.

2.3	het	bestuderen	van	het	denken	met	instrumenten

De ontwikkeling van de neurowetenschappen is gepaard 

gegaan met de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken 
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van onderzoek. Door beeldvormende technieken kunnen de 

hersenen bekeken worden zonder dat men ze uit de schedel hoeft te 

lichten. Van der Linden (2006) beschrijft de moderne 

scantechnieken die het mogelijk hebben gemaakt de verschillende 

functies in het brein bloot te leggen. Om inzicht te verkrijgen in 

hoe motivatie, wilskracht en emotie werken is een korte toelichting 

op de ontwikkelde scantechnieken en op de anatomie van het brein 

noodzakelijk. De EEG (Electro Encephalo Graph) was het eerste 

instrument waarmee hersenonderzoek met levende mensen kon 

worden uitgevoerd. De Oostenrijkse psychiater Hans Berger (1873 

– 1941) deed hiermee eind jaren ’20 van de vorige eeuw de eerste 

metingen. Een EEG registreert de elektrische signaaltjes van de 

hersenen met een galvanometer, die verbonden is aan een printer. 

Elektrodes worden op de schedel geplakt, waardoor reacties van de 

hersenen op verschillende stimuli kunnen worden waargenomen. 

Men heeft hiermee het verschil tussen slapen, waken en verdoven 

kunnen bestuderen. Met een EEG kunnen slechts activiteiten in het 

buitenste deel van de hersenen (hersenschors) worden gemeten. 

In de jaren ’70 werden verschillende andere technieken 

ontwikkeld om de activiteit van de hersenen diepgaander te 

onderzoeken, zoals de PETscan (Positon Emission Tomography) en 

de CT of CATscans (Computerized Axial Tomography).  

Deze technieken zijn gebaseerd op röntgen straling, een elektro

magnetische straling met een golflengte van 10 tot 0,1 nanometer 

met een bepaalde frequentie en energiegehalte. Al in 1895 maakte 

Wilhelm Röntgen de eerste foto van de hand van zijn vrouw, maar 

de gevaarlijke straling weerhield lange tijd de ontwikkeling van 

medische apparatuur. Bij een PETscan wordt bovendien een kleine 

hoeveelheid radioactief glucose ingebracht, waarmee actieve 

hersenencellen zichtbaar worden gemaakt. In 2003 kregen sir Peter 

Mansfield en Paul Lauterbur de Nobelprijs voor hun uitvinding van 

de MRI scan (Magnetic Resonance Imaging). Met de MRI scan heeft 

het hersenonderzoek een enorme voortgang geboekt. Het principe 

van de MRI scan is gebaseerd op het feit dat als weefsel in een 

magnetisch veld wordt geplaatst, het de energie van radiogolven 

kan absorberen en terugkaatsen. De mate van terugkaatsing van de 

radioimpuls is afhankelijk van de hoeveelheid waterstofionen die 

in het gebied aanwezig zijn. Het weefsel van een persoon – in dit 

geval de hersenen  wordt in het magnetisch veld geplaatst, dat de 
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waterstofionen uit hun evenwicht haalt door resonantie. De mate 

waarmee ze weer terug in hun evenwicht komen, wordt 

opgevangen door sensoren die rondom het apparaat en de persoon 

zijn geplaatst. De resonantie van de witte en grijze stof in de 

hersenen, die respectievelijk de verbindingen tussen de celkernen 

bevatten (axions) en de celkernen zelf (neuronen), verschillen in de 

mate waarin ze waterstofionen bevatten. Hierdoor kunnen de 

verschillen zichtbaar worden gemaakt. De MRItechniek is niet 

alleen geschikt voor het zichtbaar maken van de structuur en vorm 

van de hersenen. Ook de functie van de hersenen kan met MRI 

worden onderzocht. Deze methode, functionele MRI (fMRI) 

genoemd, heeft het mogelijk gemaakt de verschillende functies van 

de hersenen te onderzoeken. De techniek maakt gebruik van het 

verschil in magnetische resonantie tussen bloed met en bloed 

zonder (althans minder) zuurstof.

In hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op hoe het brein 

werkt. Tijdens een fMRIscan kunnen door het stellen van vragen 

aan proefpersonen of door hen te vragen bepaalde taken uit te 

voeren, de locaties van de betreffende functies in het brein 

gedurende het onderzoek zichtbaar worden gemaakt. Tevens kan 

door puncties de stofwisseling (hormonen en neurotransmitters) 

worden bepaald die verantwoordelijk is voor de verschillende 

activiteiten in het brein. Naast de fMRI zijn een aantal nieuwe 

aanvullende technieken ontwikkeld zoals DTI (Diffusion Tensor 

Imaging) en MEG (Magneto Encephalo Graphy). Met de DTI kunnen 

de uitlopers van de zenuwen in kaart worden gebracht waardoor er 

informatie over de verbindingen tussen de verschillende hersen

delen wordt verkregen. De MEG kan zelfs heel zwakke magnetische 

velden die de neuronen uitstralen als gevolg van hersenactiviteit 

registreren. Deze magnetische velden wekken een stroom op in de 

spoelen, die weer een ander magnetisch veld in een speciaal 

gevoelig instrument opwekken, namelijk de SQUID (Super

conducting Quantum Interference Device). 

De laatste decennia hebben deze instrumenten het mogelijk 

gemaakt veel hersenonderzoek uit te voeren naar hoe het 

denkproces verloopt zonder dat een wetenschapper een 

(persoonlijke) opvatting hoeft te produceren over hoe hij denkt dat 

het denkproces verloopt. Met deze instrumenten kunnen we zien 
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wat het resultaat is van de kennis en informatie die in het brein is 

opgeslagen. We kunnen zien hoe bepaalde kennis en informatie 

méér of minder betekenis heeft voor de betreffende persoon en hoe 

de gevoelens daarbij reageren. Deze zijn vooral in het brein 

vastgelegd in de verbindingen die hierdoor zijn ontstaan.  

De relatieve sterkte van de stimulusresponskoppelingen en de 

grootte van de hersenmodules en specifieke kernen zijn zichtbaar te 

maken met een “Diffusor Tensor Imaging  based Morphometry”. 

Deze beelden zijn te vergelijken met opnames die enige tijd geleden 

zijn gemaakt of die gemaakt zijn van andere mensen die dezelfde 

koppelingen en verbindingen hebben ontwikkeld. Kleine verschillen 

in grootte van structuren zijn vast te leggen met een techniek, die 

“voxel based morphometry” wordt genoemd. Een “foxel” is een 

stukje brein van 3x3 mm dat met een fMRI wordt vastgelegd en 

wordt vergeleken met standaard gegevens die verzameld zijn. Vooral 

foxels van de amygdala, de insula, de nucleus accumbens en de 

mediale prefrontale cortex (zie hoofdstuk 4) zijn hierbij belangrijk. 

Het lijkt erop dat met deze hersenscans beter kan worden voorspeld 

en weergegeven wat iemand denkt en gaat doen, dan het aan die 

persoon te vragen, volgens Lamme (2010). Zo’n scan brengt het hele 

brein in kaart inclusief het onbewuste en het emotionele, terwijl 

onze antwoorden afgaan op ons autobiografisch geheugen, waarin 

allerlei idealen zitten om “logische en gewenste” antwoorden  

te geven. 

Kahneman (2011) beschrijft uitvoerig de patronen van 

denken gebaseerd op fMRI onderzoek en concludeert dat alle 

mensen “snelle en langzame patronen” in het denken hebben.  

Het snelle denken zijn onze emoties en gevoelens die leiden tot een 

vooroordeel, een eerste indruk, die vanuit onze dierlijke evolutie 

levensbepalend zijn geweest om gevaar te herkennen en snelle 

reacties te geven om te vluchten of te vechten. Het langzame denken 

– een bewust en reflectief systeem – gebeurt vooral met de mediale 

prefrontale cortex die afwegingen maakt en méér geheugen 

raadpleegt om tot een oordeel te komen. We gebruiken het bewuste 

systeem voor de taken die op een hoger niveau liggen, zoals 

wiskunde, het plannen van de toekomst, onderhandelen en 

emotionele zelfbeheersing. Het automatische snelle systeem 

gebruiken we echter veel intensiever, omdat het sneller gaat en 

minder energie verbruikt. We hebben nauwelijks in de gate wat  
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we doen of waarom we iets doen. Ons bewuste systeem denkt dat we 

gedurende de tijd dat we wakker zijn, alles onder controle hebben, 

maar dat is in werkelijkheid maar voor een klein deel zo. Onze 

persoonlijkheid is gegroeid in de periode waarin we worden wie we 

zijn. Alle informatie, inclusief onze naam, ligt vast in het brein en 

dat geldt ook voor andere zoogdieren. Alle primaten hebben relatief 

grote hersenen ten opzichte van andere zoogdieren. De Nederlandse 

bioloog Frans de Waal (2007) heeft veel onderzoek gedaan naar het 

gedrag van mensapen en concludeert dat primaten intelligente en 

emotioneel gedreven wezens zijn evenals de homo sapiens. De mens 

heeft echter een grotere prefrontale cortex waardoor het tijdsbesef, 

het maken van plannen en het organisatievermogen om plannen te 

realiseren meer ontwikkeld zijn. Dit is de basis van motivatie, dat 

we in de volgende hoofdstukken verder zullen ontrafelen.

2.3	eValuatie

Lange tijd zijn essentiële onderdelen van ons denken, zoals 

onze wil en onze emoties, buiten gesloten. Door te geloven in goden 

ontbrak het aan de wil om onbevangen te denken over de toekomst. 

De wil werd uitgelegd als de vrijheid van keuzes maken, maar God 

bepaalde uiteindelijk iemands toekomst. Natuurlijk werd er in de 

“godscultuur” wel over de toekomst gedacht, maar met een op God 

gerichte motivatie. Dat leidde ertoe dat mensen tempels, paleizen 

en kerken bouwden en dat hun begeerte als zondig en verderfelijk 

werd gezien. Ook de emoties werden weggedrukt en lange tijd 

voorbehouden aan de duivel of aan het dierlijke in de mens, dat 

getemd moest worden. Om mensen te motiveren moest men 

“belonen en straffen”, een werkwijze die door de goden werd 

toegepast op de mensen en die de mensen op hun beurt gebruikten 

om elkaar en om dieren in beweging te krijgen. Tot op de dag van 

vandaag denken nog steeds heel veel mensen dat belonen nodig is 

en dat straffen geoorloofd is als zij onvoldoende of niet in beweging 

willen komen. Het is in bijna alle samenlevingen de belangrijkste 

reden om mensen in het gareel te houden. In hoofdstuk 4 wordt 

uiteen gezet dat belonen en straffen alleen invloed hebben op ons 

dierlijk brein en niet of nauwelijks op de prefrontale cortex, het 

meest kenmerkende van de homo sapiëns. 

Pas door de Verlichting wordt het menselijk denken steeds 
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meer opgevat als iets natuurlijks en niet als iets bovennatuurlijks 

met een door God geschapen eeuwigdurende geest. Descartes was 

een van de eerste wetenschappers die beweerde dat ons denken en 

ons gedrag gebaseerd is op reflexen en stimuli die van buiten op ons 

af komen. Korte tijd later werd dit standpunt aangevuld met de 

opvatting dat motivatie de verankering is van kennis, ervaring en 

ideeën van waaruit we besluiten dingen te doen en te laten.  

Het empirisme en het opkomend materialisme ontwikkelden het 

onbevangen bewustzijn en de vrije wil verder om zonder invloed 

van een godscultuur het menselijk denken te verruimen. Vooral 

door Nietzsche werd langzamerhand afscheid genomen van het 

metafysische denken om de verschijnselen te abstraheren en er 

“bovennatuurlijke krachten” aan toe te dichten. Het onbevangen 

denken stimuleerde mensen om (gemotiveerd) eigen initiatieven te 

nemen en een eigen toekomst op te bouwen. Mensen gingen steeds 

meer hun eigen wereld scheppen. In de tweede helft van de  

18de eeuw kwam hiermee de industrialisatie op gang, een proces 

van veranderingen in het produceren van onze levensbehoeften 

door mechanisatie. De industrialisatie betrof niet alleen techno

logische, maar ook sociale veranderingen omdat het produceerde 

voor de hele samenleving. Hierdoor werd de samenleving steeds 

sterker afhankelijk van de industriële productie in plaats van de 

opbrengsten van landbouw en huisnijverheid. Door de toenamen 

van artikelen en producten werd de begeerte gestimuleerd die lange 

tijd door de godscultuur was onderdrukt. Het willen hebben van 

luxe was aanvankelijk nog voorbehouden aan de welgestelden, 

maar door de socialisatie in de 19de eeuw – in gang gezet door het 

onderzoek van Marx – nam het vermogen van de mensen toe en 

ontwikkelde zich het “consumptisme”. Hierdoor groeiden ook de 

motivatie en het motiveren van mensen uit tot een diversiteit die 

voorheen onmogelijk was.

Ondanks de scherpe analyse van Arendt over hoe 

denkprocessen en dus ook motivatieprocessen verlopen, wordt het 

denken werkelijk ontrafeld door de nieuwe neurowetenschappen 

met geavanceerde scanapparaten. “Denken, willen en oordelen” 

worden vervangen door het “snelle en langzame” denken van 

Kahneman, waar het oordelen wordt aangevuld met het maken van 

afwegingen. Het uitspreken van een mening wordt voorafgegaan 

door een proces van het ontwikkelen van een “voorkeur”, die door 
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een balans van neurotransmitters en hormonen in een bepaald 

evenwicht wordt gebracht. Het verstoren van dit evenwicht door 

allerlei factoren zoals een andere voorkeur, een minder sterke 

wilskracht of géén “zin” hebben – het verstoren van de stofwisseling 

die de energie levert om de zin mogelijk te maken – én het 

herstellen van dit evenwicht is een proces dat van uur tot uur 

gevolgd kan worden. Geconcentreerd denken en een sterke 

motivatie zijn processen die door de scanapparaten steeds nauw

keuriger in beeld gebracht kunnen worden. Hoewel het denken 

vanaf het moment dat we worden geboren zich begint te 

ontwikkelen, neemt het vanaf het vierde of vijfde levensjaar steeds 

gecompliceerdere vormen aan door het groeien van de prefrontale 

cortex, waar in hoofdstuk 4 op wordt teruggekomen, en het vormen 

van steeds meer verbindingen tussen de verschillende delen van  

het brein. 
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3. motivatie-	en			 	 	 	
	 emotieonderzoek	

Als we de geschiedenis van het denken over motivatie en 

emoties bekijken, worden de eerste wetenschappelijke studies pas in 

de 19de eeuw verricht. Eeuwenlang hebben mensen andere mensen 

willen motiveren door straffen en belonen. Als iemand iets niet wil, 

kan die in beweging worden gebracht door straffen en belonen, net 

zoals dat bij dieren gebeurt. Door de Verlichting in de 18de en 19de 

eeuw werden kritische onderzoeksvragen gesteld en kreeg de 

psychologie haar vorm door experimenteel onderzoek voor het eerst 

opgezet door Wilhelm Wundt (1832 – 1920) in Europa en William 

James (1842 – 1910) in Amerika. Beiden worden de grondleggers van 

de moderne psychologie genoemd doordat zij met meetbare prikkels 

de menselijke reacties daarop gingen vastleggen. Bij Wundt leidde 

dit tot zijn sociale psychologie (invloeden van buiten) en bij James 

tot zijn theorie over emoties (invloeden van binnenuit). Deze 

aspecten zijn de afgelopen 150 jaar uitgewerkt voor allerlei 

praktijksituaties, waarvan het meeste onderzoek gericht is geweest 

op het leveren van prestaties, zowel tijdens iemands opleiding als bij 

iemands werk. Pas de laatste 30 jaar is het onderzoek – onder 

invloed van Deci en Ryan – meer gericht op hoe mensen zichzelf 

kunnen motiveren zonder het straffen en belonen. Een overzicht van 

de motivatietheorieën en de emotietheorieën, maar ook de 

verbindingen en combinaties van beide zullen een bijdrage leveren 

aan hoe motivatie en emoties werken en welke factoren belangrijk 

zijn om motivatie te bevorderen en emoties te beheersen. 

3.1	motiVatietHeorieën

In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen twee nieuwe 

aspecten op die de motivatie psychologie als een nieuwe dimensie in 

de wetenschap vorm gingen geven, namelijk het concept van ons 

onderbewustzijn, dat vooral door het werk van Sigmund Freud (1856 

– 1939) vorm heeft gekregen en de evolutie theorie van Charles 

Darwin (1809 – 1882), dat een omwenteling betekende in de 

opvatting over het ontstaan van de menselijke soort.  
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Beide wetenschappers brachten het begrip instinct naar voren,  

dat daarmee een van de drijfveren is geworden van het menselijk 

gedrag. Het woord instinct werd afgeleid van de in de 18de eeuw 

geïntroduceerde en uit het latijn overgenomen begrip “instinctae 

naturae”, dat zoal betekende als een van nature aanwezige drang om 

iets te doen. Door het verdoezelen van het verschil tussen mensen en 

dieren opende Darwin de deur voor het bestuderen van het instinct 

bij mensen. Tot dan toe werd het instinct vooral toegeschreven aan 

dieren en werd in het evolutionaire systeem aangenomen dat de 

aanwezigheid van een instinct stopte bij de hogere aapsoorten. Freud 

bracht het begrip instinct in in zijn theorie als een natuurlijke 

consequentie van zijn idee van de onbewuste drijfveren. Ook James 

nam de inbreng van het Darwinisme over door het begrip instinct  

te gebruiken, zoals de aanwezige vechtlust bij mensen, de hebzucht, 

de nieuwsgierigheid, de bescheidenheid en de liefde. Deze termen 

werden indertijd niet gebruikt zoals vandaag de dag. Ze werden 

ingeroepen om het menselijk handelen te beschrijven als oorzaak 

van het gedrag.  

Aan het begin van de 20ste eeuw werd steeds meer ingezien dat de 

aangeboren emoties, zoals de verschillende instincten bij de mens 

werden genoemd, geactiveerd worden door een breed scala aan 

condities in onze samenleving. Een bepaalde emotie ontlokt interne 

stemmingen die aanzetten tot een bijzonder type reactie. Sommige 

zijn aangeboren, andere zijn aangeleerd gedurende het leven. 

Volgens William McDougall (1871  1938) is de enige emotie, die bij 

iedereen gelijk is, de angst. Deze is bij iedereen aangeboren en deze 

zet op tot drijfveren om bepaalde doelen na te streven. Hiermee is 

McDougall een van de voorlopers op de latere moderne doeltheorie. 

 In de jaren ’20 van de 20ste eeuw namen het materialisme en 

het instinctmodel van de evolutietheorie om motivatie te verklaren 

duidelijk af om plaats te maken voor het “behaviorisme”.  

Het behaviorisme vereenvoudigde het motivatieonderzoek door alle 

variabelen te elimineren die niet direct konden worden 

waargenomen of gemeten. Er moest een waarneembaar verband 

aanwezig zijn tussen een “stimulus” en een “respons” bij menselijk 

gedrag en handelen. Deze SR relatie moest een vervanger zijn voor 

de oude variabelen, zoals emotie of ervaring. Gedurende de tweede 

helft van de 20ste eeuw bleek duidelijk dat er gaten aanwezig waren 

tussen stimuli en responsen bij het waarnemen van motivatie. 
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Herrnstein (1972) was de eerste die weer aantoonde dat een drijfveer 

belangrijk is en daarmee de aansluiting herstelde met de 

opvattingen over het begrip instinct en de inzichten van het 

onbewuste van het begin van de 20ste eeuw. Hoewel het begrip 

drijfveer niet precies hetzelfde is als instinct, omdat instinct meer 

werd gezien als reactie op externe condities en niet werd gezien als 

intern proces dat leidt tot motivatie, gaf het wel weer een nieuwe 

impuls aan het motivatieonderzoek. Tegelijkertijd ontwikkelde in 

de motivatie psychologie zich de “prikkeltheorie” (Geen, 1995). 

Mensen moeten geprikkeld en gestimuleerd worden om activiteiten 

te ondernemen. Er werd een schaal opgesteld van “lui en loom” tot 

aan “hyper actief en zelf razernij”. Meer en meer werden de prikkels 

die noodzakelijk zijn voor motivatie gezien als activiteiten van het 

centrale en autonome zenuwstelsel.

De theorieën over drijfveren en prikkels creëerden in de 

jaren ’80 enkele problemen, die de traditionele benadering van 

motivatie ondermijnden en die hebben bijgedragen aan de 

discussies die daarna ontstonden. Een van de problemen is de 

tendens om motivatie te definiëren in termen van een gespannen 

toestand van het gedrag onafhankelijk van de bedoeling ervan.  

Dat is moeilijk als iemands gedrag verklaard moet worden zonder 

rekening te houden met wat de persoon van plan is te doen. Een 

ander probleem is dat de prikkels en drijfveren weer iets terughalen 

van het mechanische model dat de SR benadering omvatte. Ook is 

het strijdig met nieuwe opvattingen over “cognitie”, omdat mensen 

met hun cognitie beoordelen, interpreteren en begrijpen. Motivatie 

wordt steeds meer gezien als een drie fase model, waarin cognitie, 

emotie en de wil om iets te bereiken, onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden zijn (Geen, 1995). De drijfveren en prikkels zijn dan een 

combinatie van cognitie, emotie en wilskracht om de dingen te 

doen, die we doen. In de huidige motivatie psychologie gaat men uit 

van behoeften; behoeften die uitgaan van een goed vinden van de 

persoon (willen), maar ook van goedvinden van de ouders, de 

leraren, de werkgevers en van de groepsgenoten waarmee men 

omgaat. Ook worden de motieven bestudeerd waaronder allerlei 

doelen vallen om inkomen te verwerven, aanzien te verkrijgen, 

prestaties te leveren of kinderen te krijgen of relaties aan te gaan om 

meer zekerheid te verkrijgen voor toekomstige omstandigheden. Ook 

iemands verwachting voor de toekomst speelt hierbij mee. Hoe 
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sterker iemands doel is geformuleerd, hoe meer gemotiveerd zal hij 

of zij zijn om dat doel te bereiken. Toch spelen allerlei doelen 

tegelijkertijd een rol en zullen telkens prioriteiten moeten worden 

gesteld. Hierbij zal gekozen moeten worden met behoud van de 

andere gestelde doelen en zullen de moeilijkheden overwonnen 

dienen te worden die hiermee gepaard gaan. Deze processen worden 

vooral in de jaren ’80 en ‘90 schematisch in beeld gebracht om de 

verschillende stappen zichtbaar te maken en aan te geven hoe 

daarover controle gehouden kan worden. Kuhl en Beckmann (1985) 

waren de eerste die deze schema’s maakten om de interacties tussen 

de verschillende fasen van motivatie aan te geven en de rol van de 

wil hierbij te benoemen. Als moeilijkheden overwonnen moeten 

worden of belemmeringen die zich voordoen weggenomen moeten 

worden, dan is een sterke wil vereist. Als dit niet lukt, verdwijnt de 

motivatie om gestelde doelen na te streven.

Boekaerts en Niemivirta (2000) geven aan in een schema dat 

leerlingen zich richten op twee prioriteiten, namelijk het bereiken 

van de leerdoelen (mastery mode) en het zich wel bevinden in stand 

houden of te verhogen (coping mode). Het onderscheid tussen het 

streven naar beide doelen is essentieel voor het begrijpen van zelf

regulatie in het leerproces. Het mentaal vorm kunnen geven van dit 

proces is de drijvende kracht van zelfregulerendleren. Diverse 

onderzoekers hebben benadrukt dat het grootste deel van deze 

processen onbewust plaats vindt. Het is belangrijk op te merken dat 

zelfs wanneer motivatie gericht is op een bepaald leerdoel, bij 

leerlingen ook andere doelen kunnen worden onderscheiden. Dit 

betekent volgens Boekaerts (2009) dat zij een keuze moeten maken 

in de te besteden tijd, aandacht en ingebrachte energie. Leerlingen 

leven in een “multigoal” omgeving, waardoor het zich richten op 

het leerdoel geen gemakkelijke zaak is. Boekaerts memoreert dat 

verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat leerlingen, die 

zowel “social goals” als “mastery goals” nastreven, productiever zijn 

dan leerlingen die alleen gaan voor “mastery goals”. Dit betekent dat 

de keuze voor bepaalde doelen – en het laten vallen of temporiseren 

van andere doelen – niet alleen bepalend is voor het te behalen 

resultaat, maar dat ook de wilskracht, die een persoon kan 

opbrengen, een grote invloed zal hebben op het resultaat. Boekaerts 

en haar collega’s koppelen motivatie en wilskracht aan de emoties die 

leerlingen beleven wanneer zij geconfronteerd worden met 

ADRIE boek.indd   49 19-02-18   11:48



50	

obstakels. Zij stellen dat de afwegingsprocessen, die leiden tot een 

“learning intention” en tot activiteiten in de “mastery mode” zich 

continue herhalen en de motivatie beïnvloeden. Tijdens het 

“afwegen” kunnen twijfels ontstaan, over de eigen competentie of 

over de betreffende leeromstandigheden, maar die kunnen door de 

wilskracht worden weggedrukt om toch maar door te zetten en er 

alles aan te doen om de gestelde doelen te bereiken. In de motivatie 

schema’s zijn opeenvolgende fasen te onderscheiden en laten de 

verschillende acties en momenten zien zoals de afweging zelf, de 

bedoeling, de geplande handelingen, het vergelijk met eventuele 

andere acties, het zoeken naar mogelijkheden om het doel te 

bereiken en om eventuele alternatieven te vinden of de eventuele 

ontkenning dat het gestelde doel het juiste zou zijn. 

Ook het “zelf”, de persoon waar alles om draait, het 

bijhorende karakter en de ontwikkeling ervan, spelen in de jaren ’80 

en ’90 een belangrijke rol in de motivatie psychologie. Er wordt 

gezocht naar relaties tussen iemands zelf beeld en de manier waarop 

“actie control” wordt uitgevoerd. Carver en Scheier (1990) hebben 

hiertoe een belangrijke bijdrage geleverd. In dit beeld van “self 

control” en motivatie worden wederom proces modellen ontworpen 

om te laten zien hoe het proces van “self focus” ontstaat en hoe dit 

uitpakt op het gedrag, dat leidt tot positieve en negatieve effecten 

ervan en tot mentale en fysieke terugtrekking van de ondernomen 

acties in het motivatieproces. Ook worden de gestelde doelen 

vergeleken met de verschillende zelf beelden die mensen hebben en 

tenslotte wordt het zelf beeld vergeleken met de behoeften en 

motieven die mensen hebben bij het tentoon spreiden van hun 

gedrag. In de motivatie psychologie spelen ook het bedenken van 

excuus of het hebben van vooroordelen een belangrijke rol. Deze 

afwegingen zetten weliswaar niet aan tot acties, maar geven wel 

inzicht waarom mensen bepaalde activiteiten nalaten te 

ondernemen. Bovendien heeft het deelnemen aan speciale groepen, 

zoals bij sportverenigingen, bij politieke partijen of op het werk veel 

invloed op iemands motivatie om bepaalde dingen te doen, dat leidt 

tot een bepaald gedrag.

Pintrich en Schunk (1996) hebben in hun studie naar de 

geschiedenis van de motivatie psychologie 36 verschillende 

motivatietheorieën in kaart gebracht waarbij zij constateren dat er 
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evenzoveel definities zijn. Belangrijker is echter hun conclusie dat er 

nog veel meningsverschillen zijn over de precieze oorsprong van 

motivatie. Boekaerts, Van Nuland en Martens (2010) hebben deze 36 

motivatietheorieën opnieuw geordend en in vijf categorieën 

ingedeeld. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de theorieën een 

bijdrage leveren aan het inzicht hoe motivatie werkt. De indeling is 

niet gebaseerd op een toename in kwaliteit of actualiteit. De 

theorieën vervangen elkaar ook niet, maar overlappen elkaar 

dikwijls voor een deel of borduren op elkaar voort. Een eerste 

categorie wetenschappers (James, Wundt, Freud, e.a.) richt zich op 

de wil van mensen en op de drang en de behoefte die zij hebben. 

Ook de groep wetenschappers die motivatie in algemene termen 

bestuderen vallen hieronder (Hull, Skinner, Maslow, e.a.). Deze 

theorieën zijn vooral gebaseerd op het waarnemen van 

proefpersonen, maar gaan nog niet diep in op de relatie met leren of 

op de drang om te presteren. De groep wetenschappers in de tweede 

categorie (Festinger, Lewin, Bandura, e.a.) plaatst behoeften in een 

spanningsveld van het uitkomen van verwachtingen. Hierbij spelen 

sociale en culturele verwachtingen een belangrijke rol bij opvoeding 

en leren. Motivatie wordt gekoppeld aan het vermogen en de 

overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven 

situatie (selfefficacy). De derde categorie wetenschappers (Harter, 

Deci, Ryan, e.a.) legt meer nadruk op de intrinsieke motivatie, de 

motivatie die van binnenuit komt en die als een inherente behoefte 

gezien wordt om zich bekwaam te voelen en effectief op de 

omgeving in te spelen. Hierdoor gaan positieve gevoelens en de 

belangstelling voor activiteiten, die vrijwillig worden aangegaan, 

overheersen. De vierde categorie wetenschappers (Nicholls, Locke, 

Ford, e.a.) stellen de doelen die mensen nastreven centraal. Vooraf 

doelen stellen is een belangrijk uitgangspunt, waarbij persoonlijke 

doelen en doelen die in het verlengde liggen van het uitoefenen van 

taken te onderscheiden zijn. Ook emoties en het persoonlijk geloven 

in het doel spelen een rol van betekenis mee. Het doel van een 

laatste categorie wetenschappers (Zimmerman, Boekaerts, Volet, e.a.) 

is niet één motivatietheorie te presenteren, maar aspecten uit 

diverse motivatietheorieën te combineren met het doel het zelf

regulatie proces beter te vatten. Motivatie wordt dan gezien als een 

proces van beslissingen nemen en keuzes maken of met andere 

woorden het hanteren van motivatiestrategieën wordt naar de 
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voorgrond gehaald en geïntegreerd met cognitieve en meta

cognitieve strategieën. 

In de vijf categorieën van wetenschappers, die zich met 

motivatie theorieën hebben bezig gehouden, zijn ook verschillende 

sleutelbegrippen te onderscheiden. Deze begrippen geven vooral de 

drijfveren aan van motivatie, maar laten ook zien welke 

afweegprocessen erbij plaats vinden. Een opsomming van deze 

sleutelbegrippen vormt een beeld waar iemands drijfveer tot een 

activiteit precies vandaan komt, bijvoorbeeld het uiten van een wens 

of een in het vooruitzicht gestelde beloning begeren. Ook 

verwachting, het stellen van doelen en het hebben van controle 

(sociocognitive theories) zijn dergelijke sleutelbegrippen. In deze vijf 

groepen komen telkens verschillende aspecten naar voren, waarbij 

als het ware een integratie plaats vindt in het laatste model. 

Belangrijk is echter dat bij de “integrative motivation theories” de 

factor tijd een belangrijke rol speelt. In het afwegingsproces dat 

telkens opnieuw plaats vindt, kunnen andere keuzes worden 

gemaakt en ontstaan nieuwe mogelijkheden om het handelen aan te 

passen. Zo kan op verschillende tijdstippen voor andere aspecten 

worden gekozen en kunnen andere drijfveren hieraan ten grondslag 

liggen. Zowel Pintrich en Schunk als Boekaerts en haar collega’s 

geven aan dat de verschillende motivatietheorieën ieder op zich een 

bijdrage leveren aan het inzicht hoe motivatie werkt. De auteurs 

benadrukken dat gedurende lange tijd bij motivatieonderzoek 

alleen aandacht werd geschonken aan cognitieve aspecten zoals de 

prestatiedoelen op gang brengen en opgang houden en dat weinig of 

geen aandacht werd besteed aan de emoties en gevoelens die hierbij 

meespelen. Daarenboven bestuderen de meeste 

motivatieonderzoekers het doelgericht handelen van leerlingen en 

studenten binnen de “achievement goal theory” (Elliot & 

Harackiewicz, 1996), of met andere woorden binnen een 

prestatiecontext. Zij onderzoeken namelijk niet welke verschillende 

doelen individuen in een bepaalde school of werk context nastreven, 

maar waarom ze zich inzetten voor deze taken. Urdan & Maehr (1995) 

beschrijven twee belangrijke redenen waarom leerlingen doelgericht 

handelen in de klas: ze willen namelijk de leerstof begrijpen en 

beheersen (leerdoelen) en ze willen aan anderen laten zien dat ze 

het kunnen, en zelfs beter zijn dan anderen (prestatiedoelen). 

Afwegingsprocessen spelen zowel bij het nastreven van 
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prestatiedoelen als bij leerdoelen een belangrijke rol. Deze doelen 

kunnen verder worden opgesplitst door ze te koppelen aan 

toenaderings en vermijdingstendensen van mensen. Zo ontstaan 

vier belangrijke redenen waarom studenten zich wel of niet inzetten 

in een prestatiecontext (doeloriëntaties), namelijk (1) de toenadering

prestatiedoelen, bijvoorbeeld ik wil laten zien dat ik beter ben in 

wiskunde dan mijn broer, (2) de vermijdingsprestatiedoelen, 

bijvoorbeeld ik wil vermijden dat anderen zien dat ik minder goed 

ben in Frans dan mijn zus, (3) de toenaderingsleerdoelen, 

bijvoorbeeld ik wil echt begrijpen hoe je dat probleem oplost en (4) 

de vermijdingsleerdoelen, waarbij iemands gesteldheid of stemming 

naar voren komt, bijvoorbeeld ik heb geen zin om me in te zetten 

voor dat vak. 

Diverse onderzoekers stellen dat een focus op de 

doeloriëntaties van leerlingen geen recht doet aan de complexiteit 

van het motivatieproces. Zij vullen de leer en prestatiedoelen aan 

met sociale doelen (bijvoorbeeld erbij willen horen, ontspannings

doelen, sociale verantwoordelijkheid nemen, enz.). Wenztzel (2000)  

toont aan dat sociale doelen en prestatiedoelen motivatieprocessen 

kunnen bevorderen (sociale verantwoordelijkheid nemen) en 

ondermijnen (erbij willen horen en ontspanningsdoelen). DeShon en 

Gillespie (2005) waarschuwen dat het niet enkel van belang is te 

weten welke redenen mensen opgeven om doelen na te streven in 

een prestatiecontext. Het is eveneens van belang om de persoons

eigenschappen van het individu te kennen. Zij onderzochten wat 

een persoon drijft om een bepaald doel te stellen en wat hem of haar 

de kracht geeft om dat doel te bereiken. Uit hun onderzoek blijkt dat 

studenten gedurende hun studie dikwijls hun doelen wijzigen en/of 

bijstellen. DeShon en Gillepsie benadrukken dat verschillende 

afwegingsprocessen hier een rol spelen en dat altijd meerdere 

doelen worden nagestreefd. Sommige studenten blijven continu 

geloven in de gestelde doelen en blijven de kracht opbrengen om die 

doelen te bereiken (selfefficacy), terwijl anderen niet de wilskracht 

hebben om bij tegenslag vol te houden (persistentie). DeShon en 

Gillepsie vragen zich af welke krachten aanwezig moeten zijn en hoe 

sterk die moeten zijn om de gestelde doelen te bereiken. Zij stellen 

voor om op verschillende tijdstippen te meten hoe stabiel deze 

eigenschappen zijn. 
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Hoewel er verschillende pogingen ondernomen zijn om leer 

en prestatiedoelen te bestuderen in samenhang met andere doelen, 

waren Ford en Nichols (1991) de eersten die een alles omvattende 

meerdoelenaanpak propageerden en die gevoelens en emoties 

onder de aandacht brachten in hun “Integrative motivation systems 

theory”. Zij stellen 24 inhoudelijke doelen voor waarin zowel 

cognitieve aspecten (zoals leren, creativiteit, management en andere 

vaardigheden) naar voren komen als positieve en negatieve 

gevoelens (zoals veiligheid, geborgenheid, zich welbevinden, en 

gelukkig zijn). Een aantal andere gevoelens en emoties, zoals 

schaamte, trots, angst en bewondering betrekken zij echter niet in 

hun theorie. Deze emoties kunnen natuurlijk ook belangrijk zijn om 

bepaalde doelen na te streven. Bij het tot stand komen van 

doelgericht gedrag vinden afwegingen plaats van voor en nadelen 

alvorens tot besluiten te komen. Ford en collega’s moedigen 

motivatieonderzoekers aan om die beweegredenen in kaart te 

brengen, vooral omdat afwegingsprocessen t.a.v. belangrijke doelen 

elkaar beïnvloeden, waarbij clusters van doelen te onderscheiden 

zijn. Boekaerts, Smit en Busing (2012) bouwen verder op Ford en 

Nichols en laten zien dat leerlingen en studenten een meerdoelen 

aanpak nastreven. Zij tonen aan dat sociale doelen samenhangen 

met prestatiedoelen en met leerdoelen. Zij vinden bij jongens en 

meisjes in een beroepsopleiding clusters van doelen die duidelijk 

verschillend zijn. Een nadeel van dit onderzoek is dat leerlingen een 

vragenlijst eenmalig invullen wat informatie geeft met betrekking 

tot hoe belangrijk zij die doelen op dat moment vinden. Ook wordt 

geen informatie verkregen over de energie en wilskracht die nodig 

zijn om deze doelen te bereiken en over de persoonseigenschappen 

(DeShon en Gillespie) en gevoelens (Ford) die daarbij een rol spelen. 

Lange tijd is in de psychologie gezocht naar het ontstaan van 

behoeften van de mens. Wat zijn onze basisbehoeften? Waar komen 

ze vandaan en hoe werken zij? Het zijn de fundamentele behoeften 

die aan de basis liggen van ons handelen en ons gedrag. Belangrijke 

theorieën over basisbehoeften zijn die van Maslow (1908 – 1970) en 

de “Self Determination Theory” van Deci en Ryan (SDT). Maslow 

rangschikte de volgens hem universele basisbehoeften van de mens 

in een hiërarchie. Volgens zijn theorie streeft de mens pas naar 

bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie aanwezig 

zijn nadat de lager geplaatste behoeften zijn bevredigd. De meest 
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fundamentele behoeften zijn de lichamelijke behoeften, zoals slaap, 

voedsel en drinken. Ook seks, sport en comfort behoren volgens 

Maslow tot de eerste meest fundamentele basisbehoeften. De 

zelfontplooiing of zelfactualisatie is het verschijnsel dat mensen 

zich graag verder willen ontwikkelen dan alleen het streven naar de 

basisbehoeften. Inmiddels is wel gebleken dat de door Maslow 

genoemde behoeften wel actueel zijn, maar zeker niet altijd in een 

hiërarchie voorkomen. Er zijn verschillende soorten behoeften zoals 

behoeften om te overleven (slaap, voedsel en drinken), maar ook 

behoeften aan sociaal contact en bewegen (seks, zekerheid en sport) 

zijn behoeften die bij alle zoogdieren voorkomen. Erkenning, 

waardering en zelfontplooiing zijn emoties en drijfveren die in de 

verschillende stadia van leven in allerlei maten – en dikwijls 

gelijktijdig – terug kunnen komen. Deci en Ryan ontwikkelden hun 

SDT model na de periode waarin de theorie van Maslow door velen 

werd aangenomen en doorgegeven. Competentie, verbondenheid en 

autonomie zijn de drie pijlers van de nieuwe basisbehoeften die 

meer aansluiten bij het menselijk handelen en gedrag.  

Zij combineerden de natuurlijke geneigdheid tot ontwikkeling, die 

zowel naar binnen toe is gericht als in relatie met anderen plaats 

vindt mét het uitgangspunt dat het dikwijls niet vanzelf gaat.  

De sociaal contextuele factoren zijn vaak een rem op het proces van 

psychologische groei en de integratie ervan op de eigen 

persoonlijkheid.

Bij het zoeken naar uit welke componenten motivatie is 

opgebouwd komen wetenschappers telkens uit bij drijfveren, die ook 

behoeften worden genoemd, en die gebaseerd zijn op vooral emoties. 

Het autonome zenuwstelsel dat een groot aantal functies reguleert, 

heeft niet alleen veel invloed op onze basisbehoeften, maar zet onze 

drijfveren aan om impulsieve acties te ondernemen. De motivatie, 

dat voor een groot deel gebaseerd is op de werking van de 

prefrontale cortex – beoordelen, besluiten, plannen – wordt 

doorkruist door vele emoties. Dit betekent dat naast de vele 

motivatietheorieën ook kennis genomen moet worden van de 

verschillende emotietheorieën om de werking van motivatie te 

kunnen verklaren. 
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3.2	emotietHeorieën

De grote voorganger in de moderne biologie is Darwin,  

die in “The expression of the emotions in man and animals” (1872) 

expliciet het zoeklicht op emoties heeft gericht. Hij was de eerste 

wetenschapper die een analyse maakte van emoties en de manier 

waarop ze kenbaar worden gemaakt. Het was echter Paul Ekman 

(2003) die in de jaren ’80 van de 20ste eeuw de draad weer oppakte en 

de uitdrukkingen van emoties goed onderzocht. Hij stelde vast dat 

gezichtsuitdrukkingen bij bepaalde emoties universeel zijn. De zes 

emoties die hij onderzocht waren vreugde, verdriet, angst, woede, 

afschuw en verbazing. Over de hele wereld blijken mensen deze 

emoties op dezelfde manier te uiten en te herkennen bij anderen. 

Volgens Rolls (2000) kan elk van deze basisemoties weer worden 

gezien als een combinatie van twee dimensies, namelijk de kwaliteit 

of gevoelskleur van de emotie, zoals bijvoorbeeld prettig en 

onprettig of vrolijk en boos (ook wel valentie genoemd) én de 

intensiteit van de emotie (veel of weinig). Rolls stelt dat emoties 

ontstaan door het toekennen van beloning of straf of van het juist 

onthouden ervan. Volgens zijn theorie volgt blijheid op belonen en 

verdrietigheid op niet belonen. Frijda (1986) ziet emoties als signalen 

dat bepaalde gebeurtenissen belangrijk zijn in positieve en in 

negatieve zin. Hij stelt dat emoties ontstaan doordat mensen 

bepaalde voorvallen gunstig of schadelijk voor henzelf vinden. Deze 

emoties zijn dan weer van invloed op de handelingen waarmee zij 

op bepaalde situaties reageren. Dit gaat gepaard met gevoelens van 

lust of onlust, die zo typerend zijn voor emotionele verschijnselen. 

Lust is dan een plezierig gevoel dat verlangen kan opwekken en de 

emoties in positieve zin kan aanvoelen. De onlust is dan het 

omgekeerde gevoel waardoor een gebeurtenis als negatief zal 

worden beschouwd. Volgens Frijda zit in alle gedrag emotie en heeft 

alle gedrag betekenis. Dit betekent dat bij de afweging tussen de 

“learning strategy” en de “coping strategy” in de zelfregulerend 

leren modellen op ieder moment een gevoel aanwezig zal zijn van 

lust of onlust. Hoe sterker deze gevoelens zijn, des te meer invloed 

zal worden uitgeoefend op de afweging die gemaakt wordt. 

Emoties en gevoelens zijn volgens de gedragsbioloog 

Nelissen (2008) biologische mechanismen die de drijfveren zijn van 

ons doen en laten. Een drijfveer wordt hier niet gezien in de 
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betekenis van motivatie of een afweging om een doel te realiseren, 

maar als een biologisch gestuurd proces van hormonen, die worden 

aangemaakt op signalen van neurotransmittors in ons zenuwstelsel. 

In de gedragsbiologie worden de emoties volgens Nelissen ingedeeld 

in basisemoties en complexe emoties. Nelissen geeft aan dat onze 

emoties een lange ontstaansgeschiedenis hebben. In de evolutie van 

primaten en van de homo sapiëns is een groot aantal primaire 

emoties ontstaan die nauw samenhangen met overleven en met het 

doorgeven van leven. De secundaire of complexe emoties zijn 

dikwijls combinaties van primaire emoties waarbij de omgeving een 

belangrijke rol is gaan spelen. Nelissen geeft aan dat er (nog) geen 

eenduidige definities zijn voor emoties, aangezien er nog veel 

onduidelijkheid is in opvattingen over “gevoelens”, “stemmingen” 

en “gemoedstoestanden”. Hij ziet emoties als de stuwende krachten 

binnen ons brein die bepalen of een specifiek gedrag zich zal 

voordoet en hoe het zich zal voordoen om een acuut probleem op te 

lossen. In onderstaande tabel zijn de basis emoties en de complexe 

emoties volgens Nelissen samengevat.

classificatie	van	emoties	volgens	nelissen

primaire	emoties	(basis	emoties) secundaire	emoties	(complexe	emoties)

Vreugde (geluk) Schaamte

Verdriet Schuldgevoel

Woede Trots

Verbazing Sympathie

Walging (afkeer) Verlegenheid

	

Opmerkelijk is dat angst en tevredenheid door Nelissen niet 

direct gezien worden als basisemoties, maar behoren bij 

gedragssystemen die gevormd worden door verschillende emoties 

samen met onze ratio. Een gedragssysteem is dan een programma 

waarin onze zintuigen een belangrijke rol spelen, aangevuld met 

emotie, motivatie én met kennis en ervaring uit ons geheugen. 

Nelissen wijst erop dat emoties niet alleen zichtbaar hoeven te zijn. 

Onderhuids kunnen emoties ook actief zijn. Darwin en Ekman 

rekenden angst echter wel tot de basisemoties. De primaire of 

basisemoties hebben als functie om onze eigen gemoedstoestand  

te regelen. 
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We bespreken kort deze vijf basisemotie. Vreugde is onze 

meest positieve emotie. Het geeft een plezierig gevoel dat ons 

gelukkig maakt. Volgens Nelissen heeft vreugde een krachtig 

versterkend effect op de samenhang van de sociale groep. Het is een 

evolutionair proces om geluk na te streven omdat het bij natuurlijke 

selectie een voordeel is. Het evolutionaire nut van vreugde is, 

volgens Nelissen, het verhogen van de gevoeligheid voor prikkels die 

een positief gevoel veroorzaken en goed zijn voor de gezondheid. 

Geluk voelen is een toestand die mensen aanzet om verbeteringen 

na te streven van het functioneren van hun gedragsteem. Een 

analoge functie wordt aan verdriet toebedeeld. Verdriet doet zich voor 

na het verlies van iemand die ons dierbaar is of als een doel niet 

bereikt kan worden. Deze emotie vindt alleen plaats als men zelf 

geen schuld heeft aan het verlies of aan het niet bereiken van een 

doel. Als men zelf verantwoordelijk is voor de negatieve ervaring, of 

denkt te zijn, dan biedt zich een andere emotie aan, namelijk 

schuld.

Als de verantwoordelijkheid voor het verlies bij een ander 

ligt, is er geen sprake van verdriet, maar overheerst boosheid of zelfs 

woede. Schuld en boosheid kunnen gemakkelijk samengaan met 

verdriet, maar er is wel een duidelijk onderscheid. Hierbij kan de 

vraag worden gesteld wat het evolutionair voordeel van verdriet is. 

Verdriet doet immers pijn en wat is hiervan het nut? Verdriet toont, 

zonder dat we daar invloed op kunnen uitoefenen (net als andere 

primaire emoties) een gelaatsuitdrukking die een signaal geeft aan 

onze medemensen. Hiermee laten we zien dat er onplezierige 

dingen zijn die ons hebben gekwetst. Deze uitdrukking vraagt aan 

anderen empathie en sociale steun. Het is opvallend dat vrouwen 

veel meer steun zoeken bij verdriet dan mannen. Vrouwen hebben 

door de evolutie een sterker gevoel voor samenzijn dan mannen. 

Mannen zien verdriet dikwijls als een uiting van zwakte, waarvan 

anderen kunnen profiteren. Woede heeft evenals vreugde en verdriet 

een functie in de sociale omgeving. Woede kan leiden tot agressie of 

geweld. De functie van woede is om energie te mobiliseren. Hierdoor 

kunnen we onze krachten richten op het bereiken van een doel 

waarvan de realisatie op dat moment wordt gehinderd. 

Verbazing is een emotie die van groot belang is bij leren en 

dus in het onderwijs veel aandacht zou moeten krijgen. Verbazing 
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doet zich voor wanneer we geconfronteerd worden met een voorval 

of een verschijning, die niet aansluit bij het voorgaande, iets nieuws, 

iets wat we niet snappen en dat toch onze volle aandacht verdient. 

Een verbaasd gezicht wordt gekenmerkt door opengesperde ogen en 

opgetrokken wenkbrauwen. De oogpupillen verwijden zich zodat 

meer licht kan worden opgevangen. Dit betekent dat we meer 

informatie kunnen verzamelen en opnemen. De laatste primaire 

emotie, walging of afkeer, beschermt ons tegen zaken, die een slechte 

smaak hebben of een bedreiging inhouden. Men kan echter al een 

walging of een afkeer krijgen door alleen maar te denken aan 

weerzinwekkende dingen. Hierdoor zal ons welbevinden drastisch 

dalen en staan we niet open om nieuwe kennis op te nemen. 

Complexe emoties, zoals schaamte, schuldgevoel en trots 

spelen een grote rol in ons sociale leven. Bij complexe emoties speelt 

minstens één basisemotie een belangrijke rol, volgens Nelissen, 

zoals bijvoorbeeld bij verlegenheid waar sociale angst ook aanwezig 

is. Het leven in een sociale gemeenschap veronderstelt sociale 

controle, dat wij van binnenuit aanvoelen door onze emoties. Zo is 

bijvoorbeeld schaamte een kracht die de sociale eenheid en de 

cohesie van de groep moet garanderen. Al deze emoties werken in 

meer of mindere mate samen en het geheel aan emoties op een 

bepaald moment geeft de stemming weer die we op dat moment 

voelen. Nelissen vergelijkt de inwerking van al deze krachten met 

een vector die wordt samengesteld uit verschillende onderdelen. Een 

vector is een grootheid die door een lijnstuk met een bepaalde 

richting en een bepaalde grootte kan worden weergegeven. Vectoren 

werken bijvoorbeeld in op het verplaatsen van een lichaam in een 

ruimte. De richting waarin het lichaam beweegt, wordt bepaald 

door de optelsom van de verschillende krachten die spelen. Zo zou 

het ook gaan met emoties, volgens Nelissen. Om dit te verduidelijken 

is onderstaande figuur samengesteld waarin twee vectoren van twee 

verschillende emoties zijn afgebeeld, die samen richting geven aan 

een nieuwe emotie, die een ander gevoel oplevert. Verdriet (negatief) 

met een kracht richting 2,1 kan samengaan met vreugde (positief) 

die een kracht heeft van 4,1. Het nieuwe gevoel heeft dan een kracht 

van 3,2 waarin een beetje verdriet en méér vreugde samenkomen, 

maar bijvoorbeeld intensiever beleefd kan worden en positief is (de 

horizontale xas geeft de kwantiteit weer en de yas de kwaliteit of 

intensiteit).
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Voorbeeld	van	een	samengestelde	emotie

Het samenspel van de verschillende emoties levert de 

stemming op die we voelen. Opgemerkt dient te worden dat niet alle 

emoties gelijktijdig actief zijn. Een emotie werkt alleen als daar 

aanleiding toe is. Emoties en gevoelens kunnen kortstondig van aard 

en/of van lange duur zijn. Nelissen gaf aan dat vooral de basis

emoties enkele minuten of uren kunnen duren, maar dat de sociale 

emoties enkele weken tot zelfs maanden kunnen duren. 

Fischer (2010) heeft een overzicht gemaakt van de 

verschillende emotietheorieën in de psychologie. Zij geeft aan dat 

een emotie uit tenminste vijf verschillende componenten bestaat:  

De eerste component is de inschattingscomponent (appraisal theory) 

van Lazarus en Folkman (1984), waarmee de aard en de intensiteit 

van een emotie worden beoordeeld. Men schat in of de situatie in 

strijd is met iemands doel, wens of ambitie, waarna een 

schuldtoewijzing plaats vindt. Als iemand hard heeft gewerkt en 

slaagt, is men trots, maar als iemand niet slaagt en vindt dat het de 

schuld van de leraar is, dan is men boos. De inschattingen bepalen 

de aard en intensiteit van de emotie. De tweede component is de 

actie tendensen waar Frijda over schrijft en die het gevolg zijn van de 

inschatting. Er zijn hierbij vier mogelijkheden, namelijk toenaderen, 

aanvallen, vermijden en vluchten. De derde component is de 

subjectieve ervaring, die gevormd wordt door inschattingscomponent 

en de actie tendens van de emotie gedurende een bepaalde activiteit; 

de subjectieve ervaring kan leiden tot een van de verschillende 

emoties, zoals bijvoorbeeld boosheid. De vierde component is de 

lichamelijke veranderingen die plaats vinden; dit zijn de meest 

duidelijke componenten van emoties, hoewel niet alle emoties altijd 

met zichtbare of voelbare veranderingen gepaard gaan. En tenslotte 

de emotionele expressie en het emotionele gedrag dat plaats vindt, 

zoals Ekman (2003) die heeft beschreven. In deze opsomming zitten 
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rol,	  volgens	  Nelissen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  bij	  verlegenheid	  waar	  sociale	  angst	  ook	  aanwezig	  
is.	  Het	  leven	  in	  een	  sociale	  gemeenschap	  veronderstelt	  sociale	  controle,	  dat	  wij	  van	  
binnenuit	  aanvoelen	  door	  onze	  emoties.	  Zo	  is	  bijvoorbeeld	  schaamte	  een	  kracht	  die	  de	  
sociale	  eenheid	  en	  de	  cohesie	  van	  de	  groep	  moet	  garanderen.	  Al	  deze	  emoties	  werken	  in	  
meer	  of	  mindere	  mate	  samen	  en	  het	  geheel	  aan	  emoties	  op	  een	  bepaald	  moment	  geeft	  de	  
stemming	  weer	  die	  we	  op	  dat	  moment	  voelen.	  Nelissen	  vergelijkt	  de	  inwerking	  van	  al	  deze	  
krachten	  met	  een	  vector	  die	  wordt	  samengesteld	  uit	  verschillende	  onderdelen.	  Een	  vector	  
is	  een	  grootheid	  die	  door	  een	  lijnstuk	  met	  een	  bepaalde	  richting	  en	  een	  bepaalde	  grootte	  
kan	  worden	  weergegeven.	  Vectoren	  werken	  bijvoorbeeld	  in	  op	  het	  verplaatsen	  van	  een	  
lichaam	  in	  een	  ruimte.	  De	  richting	  waarin	  het	  lichaam	  beweegt,	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
optelsom	  van	  de	  verschillende	  krachten	  die	  spelen.	  Zo	  zou	  het	  ook	  gaan	  met	  emoties,	  
volgens	  Nelissen.	  Om	  dit	  te	  verduidelijken	  is	  onderstaande	  figuur	  samengesteld	  waarin	  
twee	  vectoren	  van	  twee	  verschillende	  emoties	  zijn	  afgebeeld,	  die	  samen	  richting	  geven	  aan	  
een	  nieuwe	  emotie,	  die	  een	  ander	  gevoel	  oplevert.	  Verdriet	  (negatief)	  met	  een	  kracht	  
richting	  -‐2,1	  kan	  samengaan	  met	  vreugde	  (positief)	  die	  een	  kracht	  heeft	  van	  4,1.	  Het	  
nieuwe	  gevoel	  heeft	  dan	  een	  kracht	  van	  3,2	  waarin	  een	  beetje	  verdriet	  en	  méér	  vreugde	  
samenkomen,	  maar	  bijvoorbeeld	  intensiever	  beleefd	  kan	  worden	  en	  positief	  is	  (de	  
horizontale	  x-‐as	  geeft	  de	  kwantiteit	  weer	  en	  de	  y-‐as	  de	  kwaliteit	  of	  intensiteit).	  
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Figuur:	  Voorbeeld	  van	  een	  samengestelde	  emotie	  
 
Het	  samenspel	  van	  de	  verschillende	  emoties	  levert	  de	  stemming	  op	  die	  we	  voelen.	  
Opgemerkt	  dient	  te	  worden	  dat	  niet	  alle	  emoties	  gelijktijdig	  actief	  zijn.	  Een	  emotie	  werkt	  
alleen	  als	  daar	  aanleiding	  toe	  is.	  Emoties	  en	  gevoelens	  kunnen	  kortstondig	  van	  aard	  en/of	  
van	  lange	  duur	  zijn.	  Nelissen	  gaf	  aan	  dat	  vooral	  de	  basisemoties	  enkele	  minuten	  of	  uren	  
kunnen	  duren,	  maar	  dat	  de	  sociale	  emoties	  enkele	  weken	  tot	  zelfs	  maanden	  kunnen	  duren.	  	  

	  	   	   Fischer	  (2010)	  heeft	  een	  overzicht	  gemaakt	  van	  de	  verschillende	  emotietheorieën	  
in	  de	  psychologie.	  Zij	  geeft	  aan	  dat	  een	  emotie	  uit	  tenminste	  vijf	  verschillende	  
componenten	  bestaat:	  De	  eerste	  component	  is	  de	  inschattingscomponent	  (appraisal	  
theory)	  van	  Lazarus	  en	  Folkman	  (1984),	  waarmee	  de	  aard	  en	  de	  intensiteit	  van	  een	  emotie	  
worden	  beoordeeld.	  Men	  schat	  in	  of	  de	  situatie	  in	  strijd	  is	  met	  iemands	  doel,	  wens	  of	  
ambitie,	  waarna	  een	  schuldtoewijzing	  plaats	  vindt.	  Als	  iemand	  hard	  heeft	  gewerkt	  en	  slaagt,	  
is	  men	  trots,	  maar	  als	  iemand	  niet	  slaagt	  en	  vindt	  dat	  het	  de	  schuld	  van	  de	  leraar	  is,	  dan	  is	  
men	  boos.	  De	  inschattingen	  bepalen	  de	  aard	  en	  intensiteit	  van	  de	  emotie.	  De	  tweede	  
component	  is	  de	  actie	  tendensen	  waar	  Frijda	  over	  schrijft	  en	  die	  het	  gevolg	  zijn	  van	  de	  
inschatting.	  Er	  zijn	  hierbij	  vier	  mogelijkheden,	  namelijk	  toenaderen,	  aanvallen,	  vermijden	  en	  
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alle aspecten van het tot stand komen van emoties, namelijk de 

appraisal theorie, de fysiologische aspecten ervan (lichamelijke 

verandering), het gedrag waartoe emoties leiden (de actie tendens), 

de subjectieve ervaring (gevoelens) en de expressie ervan. Naast de 

verschillende componenten van de emotie maakt Fischer ook 

onderscheid in positieve en negatieve emoties. Positieve emoties 

verkleinen de afstand tussen mensen en negatieve emoties vergroten 

de afstand. Een voorbeeld van een positieve emotie is liefde, maar 

ook genegenheid, hartstocht, affectie en sympathie. Een negatieve 

emotie is boosheid, maar ook irritatie, minachting, haat en jaloezie. 

Verdriet heeft Fischer ingedeeld bij negatieve emoties, terwijl deze 

emotie bedoeld is volgens Nelissen om de relaties tussen mensen te 

verkleinen en dus ook een positieve emotie genoemd kan worden. 

Ook verbazing is ingedeeld bij een negatieve emotie, terwijl deze 

emotie gebaseerd is op verwondering, om nieuwe dingen te 

ontdekken. In de omschrijving van Nelissen is verbazing de emotie 

die ten grondslag ligt aan leren en zou dan ook zeker niet als 

negatief omschreven dienen te worden. Wat positieve en negatieve 

emoties zijn, is subjectief en wordt bepaald van welke kant het 

wordt bekeken, namelijk vanuit de persoon die het voelt of vanuit de 

ander waarop het effect heeft. 

Uit verder onderzoek blijkt dat als collega’s hun negatieve 

emoties met elkaar delen, dit bevorderlijk is voor de onderlinge 

band en dit een positieve uitwerking heeft op de werkvloer. Door de 

negatieve gevoelens te uiten verwerkt de groep informatie beter 

waardoor de groepsleden zich meer op de taak kunnen 

concentreren. Het is volgens Fischer bijna niet mogelijk om aan te 

geven hoeveel emoties er zijn. Er bestaan veel emotiewoorden of 

woorden om gevoelens uit te drukken. Hoe emoties en gevoelens in 

elkaar kunnen overlopen is weergegeven in onderstaande tabel waar 

de tegenpolen laten zien hoe rijk geschakeerd deze begrippen in 

onze taal terugkomen. Van woede kan met tot kalmte worden 

gemaand, maar men kan ook van weigerachtig tot doelbewust 

handelen worden gebracht als goede argumenten zowel door de 

persoon zelf als door buitenstaanders worden aangedragen.
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enkele	emoties	en	gevoelens	en	hun	tegenpolen

negatieve	 positieve

Woede Kalmte

Angst Vertrouwen

Schaamte Trots

Afkeer Interesse

Vrees Veiligheid

Stress Ontspanning

Verveling Verbazing

Haat Liefde

Jaloezie Medeleven

Schuld Afwezigheid van spijt

Ongelukkig Gelukkig

Laf Moedig

Onwetend Ontdekken

Ontwijkend Attentvol

Wreed Medelijden

Weigerachtig Doelbewust

Etc

Tenslotte geeft Fischer aan dat emoties bedoeld zijn om 

betrokkenheid (positief) of afkeer (negatieve betrokkenheid) uit te 

drukken. Zonder emoties is er geen betrokkenheid mogelijk en is er 

geen basis voor een relatie, of dat nu gaat om oppervlakkige 

werkrelaties of intieme familierelaties. Pekrun (2011) heeft veel 

onderzoek gedaan naar het effect van emotionele relaties in 

leerprocessen. Emoties hebben veel invloed op het zich welbevinden 

en aangezien het zich welbevinden een belangrijk onderdeel is van 

zelfregulerendleren hebben emoties een belangrijke invloed 

daarop. Pekrun  beschrijft dat elke positieve of negatieve emotie, 

zoals plezier, bewondering, angst, kwaadheid, afgunst of verveling, 

relaties kan leggen met iemands achtergrond en produceert 

hiermee gedachten die niet op het doel waarvoor men zich inzet 

zijn gericht. Als emoties en gevoelens gedachten produceren die niet 

op het doel zijn gericht, verminderen zij de cognitieve bronnen die 

beschikbaar zijn om de doelstelling te realiseren. Zij verstoren de 

motivatie en de wilskracht die zo belangrijk zijn in de zelf

regulerendleren modellen. Bovendien verminderen zij de cognitieve 

bronnen die beschikbaar zijn om de doelen te realiseren. 
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In deze verkenning naar kennis over de werking van emoties 

mag Damasio (2010) niet ontbreken. Hij heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek door als 

eerste een duidelijk onderscheid te maken én aan te tonen tussen 

emoties en gevoelens. Bovendien heeft hij een aanzet gegeven tot de 

theorie hoe onze persoonlijkheid is opgebouwd met zijn 

uiteenzetting over het autobiografisch zelf en geeft hij aan hoe uit 

neuronen voorstellingen (neurale kaarten) ontstaan waardoor wij in 

onze geest gebeurtenissen kunnen oproepen. Damasio (1999) ziet 

emoties als processen die bij mens en dier automatisch gedrag 

uitlokken dat gericht is op overleven. Dit overlevingspakket kan 

worden gezien als een elementaire niveau van regulatie. Het omvat 

volgens Damasio tenminste vier niveaus. Ten eerste is er de 

elementaire bioregulatie, die verwijst naar de relatief eenvoudige 

reactiepatronen, zoals stofwisselingregulatie en reflexen. Ten tweede 

zijn er de emoties, die op te delen zijn in primaire, secundaire en 

achtergrondemoties. Emoties volgen onze elementaire reflexen op, 

maar raken nog niet ons bewustzijn. Ten derde zijn er onze 

gevoelens, die gebaseerd zijn op zintuiglijke patronen zoals genot en 

pijn. Onze gevoelens vormen een tussenschakel tussen emoties en 

ons bewustzijn, waarbij onze zintuigen een grote rol spelen samen 

met onze emoties en onze ratio. Ten slotte is er ons bewustzijn dat 

zowel de hogere rede, als bewuste voorstellingen omvat.

Emoties sturen onze gevoelens aan waarbij ons denken 

invloed uitoefent op deze gevoelens door het maken van rationele 

afwegingen. Bij emoties maakt Damasio onderscheid in primaire of 

universele emoties, secundaire of sociale emoties, en 

achtergrondemoties. Hij beschrijft emoties als handelingen of 

bewegingen, in het gezicht, in de stem, of in specifiek gedrag, 

waardoor ze zichtbaar zijn voor anderen. Bij zijn indeling somt 

Damasio allerlei gemoedstoestanden op, waarvan sommige in 

betekenis dicht tegen elkaar aanliggen, zoals bijvoorbeeld afgunst en 

jaloezie. De primaire emoties komen bij iedereen voor, maar de 

sociale emoties spelen zich vooral af in het verkeer tussen mensen. 

Het verschil tussen sociale emoties en achtergrondemoties is dat de 

achtergrond emoties, evenals de primaire emoties, zich vooral 

afspelen in de persoon zonder directe invloed van buiten.
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indeling	van	emoties	volgens	damasio

primaire	of	universele	emoties secundaire	of	sociale	
emoties

achtergrond-
emoties

Geluk Schaamte Welbehagen

Verdriet Jaloezie Malaise

Angst Schuldgevoel Kalmte

Woede Trots Spanning

Verbazing Verwarring Enthousiasme

Afkeer Sympathie Ontmoediging

Afgunst Temperament

Dankbaarheid

Bewondering

Verontwaardiging

Minachting

 
Het is volgens Damasio niet eenvoudig om te bepalen wat nu precies 

een emotie is. Hij definieert emoties als complexe, grotendeels 

geautomatiseerde, evolutionair vastgestelde actieprogramma’s,  

die in ons lichaam plaats vinden en tot uitdrukking komen in 

gelaatsuitdrukkingen, houdingen en veranderingen in de 

ingewanden en het interne milieu. Ook driften en schakeringen van 

pijn en genot worden wel bestempeld als emoties. 

Damasio gaat uitvoerig in op de vraag waar emoties precies 

vandaan komen. Emoties worden opgewekt door voorstellingen van 

objecten of gebeurtenissen die werkelijk op dat moment gebeuren of 

die we ons, nadat ze in het verleden gebeurd zijn, nu herinneren. 

Het is van belang dat de signalen uit de voorstellingen, die een 

bepaald object representeren, terecht komen in gebieden die in staat 

zijn specifieke soorten emotionele kettingreacties op te wekken, 

zoals de amygdala voor angst. Damasio (1999, 2003) heeft ook 

onderzoek gedaan naar de rol van lichaamsfeedback bij emotionele 

gewaarwordingen. De prefrontale cortex registreert volgens hem de 

lichamelijke veranderingen (gevoelens) als reactie op nieuwe stimuli 

en neemt op basis van deze subtiele emotionele signalen 

beslissingen. Door het opdoen van nieuwe kennis en ervaring 

onderscheiden we ons van anderen doordat de hoeveelheid, de 

plaats en tijd waarop deze kennis en ervaring wordt opgedaan voor 

iedereen anders is. Hierdoor wordt volgens Damasio ons 
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autobiografische zelf opgebouwd en hebben mensen, meer dan dat 

bij andere diersoorten het geval is, een eigen identiteit. Deze 

identiteit is volgens hem het belangrijkste wat mensen bezitten. 

Heftige emoties, zoals kwaad worden, kunnen ontstaan als mensen 

dit zelfbeeld niet kunnen overbrengen op anderen of dat anderen 

iets anders begrijpen van dit zelfbeeld dan de persoon zelf bedoelt. 

Behoefte aan autonomie is eveneens op een emotie gebaseerde 

drijfveer. 

Een van de belangrijkste hypotheses van Damasio is dat 

ontwikkelde wezens in hun hersenstructuur emotionele reacties 

transformeren in gevoelens die worden vastgelegd in sensorische 

kaarten. Deze kaarten zijn voorstellingen, die in Postero Mediale 

Cortices (PMC) worden gevormd in kleine circuits en die 

herinneringen aan wat zich tijdens een interactie heeft afgespeeld, 

vastleggen. Deze sensorische kaarten zijn zowel verantwoordelijk 

voor de opbouw van “perspectief”, het verschijnsel om zowel in het 

verleden, heden als toekomst voorstellingen te kunnen maken, als 

voor de kwalitatieve aspecten ervan. Damasio geeft aan dat er 

relaties aanwezig zijn tussen emoties, de hieruit ontstane gevoelens 

en ons leren. Hij stelt dat bij het leren de hippocampus van 

doorslaggevend belang is. Zie voor de nadere uitwerking van het 

brein hoofdstuk 4. Ook bij het oproepen van herinneringen uit 

diverse geheugengebieden speelt de hippocampus een cruciale rol. 

Hij stelt dat wanneer negatieve emoties worden opgeroepen zowel de 

hippocampus als de amygdala overactief zijn, waardoor informatie 

niet afdoend kan worden verwerkt. Andere emoties zoals verbazing, 

nieuwsgierigheid en trots zetten de hippocampus dan weer meer 

aan tot het verwerken van informatie. Voor zelfregulerendleren 

betekent dit dat emoties meespelen bij het ontstaan van gevoelens 

die de basis vormen om tot bewuste afwegingen te komen zoals die 

bijvoorbeeld gelden voor competitie: ik wil beter zijn dan de ander of 

ik wil meer weten van iets bijzonders. Emoties veroorzaken 

verschillende gevoelens en onze gevoelens hebben veel invloed op 

ons denken en het ontwikkelen van motivatie. De start van deze 

processen die de relaties tussen gevoel, motivatie en denkprocessen 

in werking zetten ligt bij de emotie. Volgens Nelissen  komen 

emoties op uit waarnemingen door onze vijf zintuigen waarbij een 

terugkoppeling plaats vindt met eerder opgedane waarnemingen die 

vastgelegd zijn in de gebieden van het geheugen. Deze prikkels van 
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de thalamus, waar alle zintuigen samenkomen (behalve de geur), 

activeren de hersenstam en het gebied rondom het limbische 

systeem, de cingulaire cortex, waar volgens Damasio de gevoelens 

worden ontwikkeld. Ook Gazzaniga (2002) beschrijft hoe een 

coördinatiecentrum in dit gebied onze emotionele prikkels 

coördineert en verdeelt. Het zorgt ervoor dat de gevoelens zo 

efficiënt mogelijk worden verwerkt door verschillende andere 

betrokken gebieden van het brein te activeren. De vraag die hierbij 

gesteld kan worden is waar de wil precies zit en hoe die wordt 

gevormd. 

Op 8 februari 2010 kreeg Damasio een eredoctoraat van de 

Universiteit Leiden. Op deze dag gaf hij een gastcollege onder de titel 

“Denken over hersenen en geest”. Na afloop van dit gastcollege was 

er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mijn vraag aan hem was 

waarom neurologen zo weinig schrijven over de wil, terwijl de wil 

toch zo belangrijk is bij alle activiteiten die we ondernemen, 

inclusief leren, sporten en werken. Damasio gaf toe dat hij inderdaad 

weinig heeft gepubliceerd over de wil. Hij verwees naar onderzoek 

van Fritch (2007), die beweert dat de nucleus accumbens – het 

centrum waar onze motivatie tot stand komt  al actief wordt 

voordat de prefrontale cortex besluit iets te willen. Dit betekent dat 

onze emoties en ons onderbewustzijn voor een groot deel bepalen 

wat we gaan besluiten en dat ons bewustzijn de argumenten 

bedenkt om te bevestigen wat is besloten. Damasio verwijst hierbij 

nadrukkelijk naar het onderzoek van Dijksterhuis (2007) die 

beschrijft dat onze gevoelens voor een deel bewust, maar grotendeels 

onbewust de afwegingen in ons brein bepalen alvorens wij een 

beslissing nemen. Volgens Damasio vervult de wil een bescheiden rol 

bij het komen tot beslissingen omdat de emoties de belangrijkste 

drijvende krachten zijn in ons lichaam. Hij zet uiteen dat de wil een 

gevoel is, dat ontstaat wanneer het organisme zich bezighoudt met 

een nieuwe perceptie of tot een nieuwe actie overgaat. Dat gevoel 

ontstaat in de cingulate cortex (zie Hoofdstuk 4). Wegner (2002) gaf 

dit al eerder aan en beschrijft dat de wil het somatische stempel is 

van persoonlijk auteurschap bij het uitvoeren van handelingen. Het 

gevoel als bewuste gewaarwording van de wil bevestigt dat “het zelf” 

authentieke eigenaar is van de handeling. 
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3.3		motiVatie	als	mix	Van	denken,	emoties	 	
	 	 en	Willen

 In motivatie komen denken, willen en emoties samen.  

De wilskracht is in de motivatiepsychologie eveneens al lange tijd 

onderwerp van studie. Adler (1870  1937) besteedde al veel aandacht 

aan dit fenomeen. Hij poneerde dat de persoonlijkheid voor een deel 

uitgelegd kon worden met het onbewuste zelf. Het vormen van 

doelen, waaronder ook fictieve doelen, zijn de drijvende kracht 

achter elk gedrag. Het streven naar perfectie maakt onze 

mogelijkheden (potentials) zichtbaar. Adler deelde de opvatting van 

Nietzsche over de “will to power”, die dat concept uiteen heeft gezet 

in “The genealogy of Morality” (1886). Wundt, de grondlegger van de 

moderne psychologie, zet in zijn “Grundzüge” (1874) uiteen dat het 

bewustzijn een innerlijk ervaring is, gekoppeld aan de onmiddellijke 

werkelijkheid. Door het uitvoeren van de eerste psychologische 

experimenten ontkomt hij er niet aan om ook de vrije wil en het 

nietwillen van zijn proefpersonen te beschrijven. Wundt (1920) 

omschrijft in zijn “Social Psychology” de wil als een individueel 

verlangen, als een vrije wil die vorm geeft aan de innerlijke drang. 

Het is een dominante drijvende kracht achter iedere wens als 

verklaring voor de ingezette energie. Hierbij zijn de begrippen 

energie en wil aan elkaar gekoppeld waarvoor dikwijls de term 

wilskracht wordt gebruikt. Het is ook voorstelbaar dat mensen iets 

willen, maar de energie er niet voor hebben om het willen om te 

zetten in daden. Energie wordt meestal gebruikt voor een 

natuurkundige grootheid, uitgedrukt in Joule, die o.a. wordt 

gebruikt om arbeid te verrichten. De inwendige energie van mensen 

refereert aan de som van allerlei verschillende energiebronnen. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke kracht 

en geestelijke kracht. Geestelijke kracht is echter een moeilijk 

begrip, omdat het gebaseerd is op de wil en de behoefte om dingen 

te realiseren. In theosofische, spirituele en religieuze geschriften 

wordt uiteen gezet wat geestelijke kracht is en wat ermee kan 

worden ondernomen. Deze literatuur is echter buiten deze 

verkenning van motivatie gehouden. Bij de psychologen en filosofen, 

zoals Adler en Wundt wordt de geestelijke kracht beschreven als 

wilskracht gebaseerd op het realiseren van wensen of het nastreven 

van doelen. Wilskracht bestaat dan voor een groot deel uit 

doorzettingsvermogen, men bijt zich vast in één onderwerp. Hierbij 
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is concentratievermogen nodig om dat éne doel ook daadwerkelijk te 

willen bereiken. Dit betekent dat onze gedachten getraind moeten 

worden om het vermogen te hebben om met één onderwerp langere 

tijd bezig te zijn.

Corno (2001) geeft aan dat we nog weinig weten over de 

samenhang tussen motivatie, wilskracht en emotie en pleit voor meer 

onderzoek hiernaar. Zij onderscheidt drie typen onderzoek naar de 

wilskracht in zelfregulerend leren, die vooral in het voortgezet 

onderwijs voorkomen. In eerste instantie hebben verschillende 

beschrijvende onderzoeken plaats gevonden naar wat studenten 

beweegt gedurende hun studie. Door het noteren van antwoorden 

werd een beeld gevormd van wat studenten willen en waarom.  

Het tweede type onderzoek noemt zij correlatie onderzoek omdat 

verbanden gezocht kunnen worden tussen de geschiktheid van 

studenten en hun prestaties. Het correlatie onderzoek onderscheidt 

zelfregulerend leren van cognitieve bekwaamheden bij verschillende 

typen van opdrachten. Het derde type is het experimentele 

onderzoek om verschillende aspecten van zelfregulerend leren aan 

het licht te brengen. Hiermee zijn aanwijzingen gevonden dat de wil 

een belangrijk onderdeel vormt van zelfregulerend leren, maar dat 

er grote individuele verschillen optreden bij studenten.

Hoe kan men leren weerstand te bieden aan impulsen die 

afleiden van het gestelde doel? Baumeister en Tierney (2011) 

beschrijven het verminderende vermogen van mensen om hun 

gedachten, gevoelens en handelen te reguleren. Mensen kunnen 

mentale vermoeidheid overwinnen, maar als ze te veel energie 

verbruikt hebben door hun wilskracht voor andere zaken in te 

zetten, zoals bijvoorbeeld veel beslissingen nemen bij het winkelen 

of op het werk, dan zullen ze uiteindelijk bezwijken, is hun stelling. 

Met de klassieke Strooptest, vernoemd naar de psycholoog James 

Stroop, is de uitputting van wilskracht te meten. Een proefpersoon 

moet zeggen in welke kleur letters zijn afgebeeld. Maar als het 

woord “groen” in rode letters wordt getoond, wordt het moeilijker 

en wordt gemeten hoelang nagedacht wordt om het juiste woord te 

kiezen. Hierbij moet de eerste gedachte worden onderdrukt en moet 

de proefpersoon zich dwingen de juiste kleur van de letters te 

noemen. Dit vermogen tot reguleren leidt tot minder wilskracht en 

tot intenser gevoelde verlangens. Telkens blijkt dat wilskracht eindig 
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is en uitgeput raakt bij gebruik. Dezelfde voorraad wilskracht wordt 

voor allerlei verschillende taken gebruikt, volgens Baumeister en 

zijn collega’s (1994). Wilskracht is nodig bij (1) het beheersen van 

gedachten, (2) bij het beheersen van emoties, (3) bij impuls

beheersing n.l. het vermogen om verleidingen (drank, sigaretten, 

seks, zoetigheid) te weerstaan en bij (4) prestatiebeheersing, n.l. de 

taken waarmee men bezig is. 

De energie voor het brein blijkt glucose te zijn. De door de 

spijsvertering geproduceerde glucose komt in de bloedbaan en wordt 

door het hele lichaam gepompt. De spieren gebruiken uiteraard veel 

glucose, net zoals het hart en de lever. Het afweersysteem gebruikt 

ook grote hoeveelheden, maar alleen als we ziek zijn of ergens van 

moeten genezen. De glucose zelf wordt bij wilskracht niet in de 

hersenen opgenomen, maar wordt omgezet in neurotransmitters, de 

chemische stoffen waarmee hersencellen signalen verzenden. Als de 

neurotransmitters zouden opraken, zou men stoppen met denken, 

volgens Baumeister. Er blijkt een verband te zijn tussen glucose en 

de zelfbeheersing bij suiker patiënten. Gailliot en Baumeister (2007) 

constateren dat deze mensen veel moeite hebben om zich te 

concentreren en eenmaal opgewekte emoties in bedwang te houden. 

Een kleine oefening in zelfbeheersing gaat gepaard met een grote 

daling van de hoeveelheid glucose, de brandstof voor het brein. Geen 

glucose in het brein, geen wilskracht! Zelfs de verwachting zichzelf 

te moeten beheersen, maakt dat mensen trek krijgen in zoetigheid. 

Wilskracht gaat volgens Baumeister dus door de maag. De eerste stap 

op weg naar zelfbeheersing is een duidelijk doel stellen, waarbij het 

reguleren het belang van het doel benadrukt. Het probleem van de 

meeste mensen is echter niet een gebrek aan doelen, maar een 

teveel. We bedenken elke dag wat we allemaal gaan doen zonder 

rekening te houden met de onvermijdelijke storingen en 

onderbrekingen. Onafgemaakte taken en ongerealiseerde doelen 

schieten ons steeds weer te binnen (het z.g. Zeigarnikeffect). Zodra 

de taak is afgemaakt en het doel is bereikt, houden de voortdurende 

herinneringssignalen op. Het onbewuste dringt er bij het bewuste op 

aan een plan te maken met details als tijd, plaats en 

omstandigheden. Zodra dat plan er is, hoeft het onbewuste het 

bewuste niet langer lastig te vallen met aansporingen.
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Welke soorten beslissingen kosten de meeste wilskracht? Welke 

keuzes zijn het moeilijkst? Het oversteken van de Rubicon, het 

riviertje in Noord Italië, door Caesar wordt door psychologen 

dikwijls aangehaald om de verschillende actiefasen weer te geven: 

(1) de vóórbeslissingsfase, (2) het nadenken over doelen, 

mogelijkheden, kosten en baten en (3) de nabeslissingsfase, het doen 

wat men heeft besloten. Dit hele proces is genoeg om ieders 

wilskracht uit te putten. Uit onderzoek is gebleken dat beslissingen 

nemen voor een ander veel minder wilskracht kost dan beslissen 

voor jezelf. Zodra de beslissingsmoeheid toeslaat, kiezen mensen 

voor de standaardoptie. Het motivatieproces is opgebouwd uit een 

doel stellen, controleren of we op de goede weg zitten en de 

wilskracht versterken. Dit is tevens het zelfbeheersingsproces. Ook 

stress put wilskracht uit, waardoor concentratievermogen wegebt en 

emoties minder goed beheerst kunnen worden. Je hersenen laten 

wennen aan het stellen en bereiken van kleine doelen helpt je ook 

de grote doelen te bereiken. Het uitoefenen van wilskracht gaat ten 

koste van de zelfbeheersing. Uit experimenten kwam ook een bij 

zelfbeheersing belangrijk verschil naar voren tussen twee soorten 

sterkzijn: kracht en uithoudingsvermogen. Bij het werken aan 

iemands houding wordt de wilskracht minder snel uitgeput en 

hebben mensen meer uithoudingsvermogen voor andere taken. 

Mensen met veel zelfbeheersing onderscheiden zich vooral door 

gedrag dat min of meer automatisch is (gewoonten aanleren). 

Zelfbeheersing heeft vooral voordelen op school en op het werk.

3. 4	eValuatie

De geschiedenis van het motivatie en emotieonderzoek laat 

zien dat moeilijk consensus te krijgen is over wat motivatie en 

emotie zijn. Aangezien de verschillende aspecten van motivatie en 

emotie verschillende ervaringen met zich meebrengen, zal moeilijk 

tot consensus te komen zijn. Om deze reden is gekozen voor het 

samenvatten van enkele wetenschappers uit verschillende periodes 

die zich lange tijd met denken, motivatie, willen en emoties hebben 

beziggehouden. De categorieën waarin de motivatieonderzoekers in 

te delen zijn, gaan uit van een autonomie waar de wil, de drang en de 

behoefte om iets te ondernemen aanwezig is. Tegelijkertijd is er een 

verbondenheid waar de drang en de behoefte in een sociaal verband 

plaats vinden, waar rekening gehouden dient te worden met de 
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omgeving waarin we leven. De competentie, de legitimiteit om 

doelen te stellen en deze te willen realiseren is voor iedereen 

beschikbaar. Deze Self Determination Theory waarin het overtuigen 

met argumenten de beste optie is om mensen aan te zetten tot 

prestaties, begint geleidelijk geaccepteerd te worden. Het belonen en 

straffen, waar ons limbische systeem in ons zoogdierenbrein 

gevoelig voor is, is nog volop aanwezig in onze samenleving.  

Deze erfenis van het denken in een godscultuur, waar de wil om 

onbevangen te denken over de toekomst nog niet door iedereen 

wordt geaccepteerd, waart nog in de verschillende lagen van de 

bevolking voort. Motivatie is een combinatie van denkprocessen, 

zoals oordelen, besluiten, doelen stellen en plannen maken, én 

emotionele processen om wilskracht op te brengen waarbij vooral de 

sociale emoties zoals schaamte, jaloezie, trots, schuldgevoel en een 

geluksgevoel de belangrijkste ingrediënten zijn. 

De emotieonderzoekers dreigden vast te lopen in het 

benoemen van alle mogelijke gevoelens die mensen ervaren in de 

sociale verbanden waarin ze leven. Ook bleef de oorsprong van 

emoties lange tijd onduidelijk, waarbij de overgang naar gevoelens 

eveneens een mistig gebied bleef. De neurowetenschappen hebben 

de helpende hand geboden door onderscheid aan te brengen tussen 

emoties en gevoelens omdat zij in andere centra ontstaan in ons 

brein. Ook de werking ervan – het coördineren en het beheersen van 

de verschillende emoties en gevoelens – is zichtbaar te maken 

waardoor cognitieve gedragstherapieën zich hebben kunnen 

ontwikkelen. Op het ontstaan van de wil en de daarbij horende 

wilskracht krijgt men steeds beter zicht, waardoor drempels of 

stoornissen weggenomen kunnen worden als te weinig wilskracht 

aanwezig is om een bepaald doel te bereiken.  

De neurowetenschappen worden steeds belangrijker omdat zij bij de 

kern komen waar het bij het menszijn omgaat in vergelijk met 

andere zoogdieren. In het volgende hoofdstuk wordt een 

samenvatting gemaakt van hoe het brein werkt en hoe motivatie 

neurologisch gezien zich voltrekt.
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4. Hoe	werkt	het	brein	

Om het denkproces van mensen te doorgronden en om te 

weten hoe hun motivatie in elkaar zit, is kennis nodig van het brein. 

Hiervoor is het niet nodig alle details te kennen, maar wel de 

hoofdlijnen. Bij het beschrijven van de emotietheorieën in hoofdstuk 

3 kwamen de verschillende onderdelen van het brein al aan de orde. 

Er zal een korte anatomie van het brein worden gegeven en er zullen 

enkele functies worden toegelicht zoals het nemen van besluiten, het 

plannen van doelen en het redeneren om deze doelen te bereiken. 

Ook het ontstaan van behoeften en deze willen vervullen zijn 

processen in het brein die belangrijk zijn om de werking van 

motivatie te begrijpen. Bovendien is het leerzaam om te analyseren 

hoe leerprocessen en hoe onze persoonlijkheid zich ontwikkelen. Niet 

elk brein werkt op dezelfde wijze, er zijn jonge en oudere breinen, 

ontwikkelde en minder ontwikkelde breinen. In dit hoofdstuk wordt 

ook een samenvatting gegeven van de biochemie om de stofwisseling 

te verklaren die ten grondslag ligt aan een motivatieproces, aan een 

emotieproces en aan het opwekken van de wilskracht.

4.1		anatomie	Van	Het	brein	en	 	
	 	 Het	functioneren	erVan

Een doorsnede van de hersenen kan op verschillende 

plaatsen worden gemaakt, waardoor de gebieden van de 

verschillende functies zichtbaar worden. De verticale doorsnede van 

de hersenen, een sagittaal vlak genoemd, begint bovenop het hoofd 

en loopt door tot aan het gehemelte. Zij splitst het brein in een 

linker en in een rechter deel, hemisfeer genoemd. Het menselijk 

brein is volgens Kahn (2006), psychiater aan de universiteit van 

Utrecht, opgebouwd uit vijf delen, weergegeven in onderstaande 

doorsnede. Aan de linkerkant van de figuur is ons voorhoofd en 

rechts ons achterhoofd. De vijf delen zijn (1) de kleine hersenen met 

de hersenstam, (2) het midden van het brein met het limbische 

systeem met o.a. de thalamus en de hippocampus en het vooronder, 

(3) de twee slaapkwabben zowel aan de linker als rechter kant die in 
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de figuur zijn weggelaten, (4) de twee zijhersenen waaronder de 

pariëtaal kwabben, die van boven zowel naar links als rechts naar 

beneden lopen én van midden naar achteren, waar ze de 

achterhoofdkwab vormen, en tenslotte (5) de frontale kwab aan de 

voorkant, ook wel de prefrontale cortex genoemd. 

 
de	vijf	gebieden	in	het	menselijk	brein	volgens	kahn	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cortex is de Engelse benaming voor schors, de gebieden die 

aan de buitenkant van het brein liggen, vandaar dat de meeste 

kwabben ook wel cortex worden genoemd. De grote hersenen (2, 3, 4 

en 5) bestaan uit de eerder genoemde twee hemisferen, die ieder uit 

vier kwabben bestaan, namelijk de frontale kwab (prefrontale 

cortex), twee slaapkwabben ook wel de temporale kwabben genoemd 

en twee pariëtale kwabben, waaronder de occipitale kwab (ons 

achterhoofd). De kleine hersenen (1), ook wel cerebellum genoemd, 

zijn van groot belang voor de controle van de bewegingen en voor 

het evenwicht; zij zijn verbonden met de hersenstam, het 

belangrijkste gebied van onze hersenen. Vanuit de hersenstam, het 

verlengde van de rug, wordt het leven gedirigeerd zoals de hartslag 

en de ademhaling en komt het bewustzijn tot stand, evenals de 

slaap, de bewusteloosheid en het in coma zijn (Nelson 2011).  

De hersenstam activeert het erboven gelegen limbische systeem (2), 

het midden van de hersenen met de thalamus, hypothalamus en 

hippocampus, de onderdelen die een belangrijk tussenstation zijn 

voor de zintuigelijke waarnemingen en het besturingssysteem van 

onze emoties. De thalamus is verantwoordelijk voor de verwerking 
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kleine	hersenen	
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van alle signalen van de zintuigen (behalve de geur) die van daaruit 

naar alle andere delen van het brein worden geleid. De hypothalamus 

ligt voor de thalamus en is verantwoordelijk voor een groot aantal 

gedragingen, zoals eten, drinken, regulatie van 

lichaamstemperatuur, seksueel gedrag en agressief gedrag, zoals 

vechten. De hypothalamus heeft heel veel verbindingen met 

gebieden in de midden en voorhersenen en zorgt voor informatie 

overdracht door middel van hormonen en neurotransmitters via de 

hypofyse. In het vooronder bevindt zich de nucleus accumbens, die bij 

motivatie en wilskracht een belangrijke rol speelt. Het zijn twee 

kleine gebieden achter onze ogen en veroorzaken de drang om iets 

te willen. Het vormt, zoals later zal worden aangegeven, het centrum 

van waar onze motivatie tot stand komt. 

Rond de thalamus bevindt zich de hippocampus, waarmee 

de signalen worden opgeslagen. De hippocampus, dat zeepaartje 

betekent, is opgebouwd uit twee halve ringen rondom de thalamus, 

die de ronde structuur aan het limbische systeem geeft en 

verantwoordelijk is voor het leren en opslaan van kennis en 

ervaring. De hippocampus haalt ook de kennis en ervaring weer op 

in de geheugengebieden die verspreid liggen in de hersenen. Aan het 

uiteinde van de hippocampus bevinden zich twee amandelvormige 

verdikkingen, de amygdala, die emoties toevoegen aan de kennis en 

ervaring die wordt opgeslagen. Zij zijn belangrijk bij het vormen van 

emoties en spelen bij een schrikreactie de hoofdrol. Ook bij angst en 

woede is de amygdala erg actief. Als dit gebied overactief is, kan men 

depressief worden. De hippocampus is verbonden met de fornix, een 

gebogen bundel zenuwuitlopers die de verdere verbindingen 

onderhouden met verschillende gebieden in het brein. Deze bundels 

spelen een rol bij gevoelens, leerprocessen en motivering. 

De twee slaapkwabben (2), ook wel temporale kwabben 

genoemd, liggen aan de twee zijkanten van het brein en registreren 

een groot deel van de prikkels, dat ons lichaam waarneemt zoals 

bijvoorbeeld het herkennen van visuele objecten, maar ook geluid 

en geheugen. In deze gebieden speelt ons taalbegrip een belangrijke 

rol, zoals het gebied van Wernicke dat zorgt dat we taal (geluiden) 

kunnen begrijpen. Het gebied van Wernicke is nauw verbonden met 

het gebied van Broca, gelegen in de prefrontale cortex, om de 

spieren aan te sturen om te kunnen praten. Aan elke slaapkwab is 
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ook een deel van de zijhersenen (4) verbonden. Deze zijhersenen, ook 

wel de pariëtale cortex genoemd, beginnen midden op het hoofd en 

lopen zowel rechts als links af naar beneden. In deze delen wordt 

onze motoriek verder aangestuurd, zoals armen en benen, maar ook 

onze vingers en mond die meer ruimte in beslag nemen omdat zich 

daar veel zenuwcellen bevinden die deze delen activeren. In beide 

delen van de slaapkwabben zit een deel van het lange termijn 

geheugen. Hierin bevinden zich voor een deel ook de centra van 

onze zintuigen, zoals onze spraak en onze smaak. Eveneens is hierin 

een deel van ons tastzintuig ondergebracht. Het zien wordt 

onderaan de zijhersenen geregistreerd, achter in ons hoofd boven de 

kleine hersenen, de occipitale kwab ofwel visuele cortex.

Volgens Kahn bevat de prefrontale cortex (5) de functies die 

mensen – en de ander zoogdieren in mindere mate – hebben 

ontwikkeld om taal te kunnen spreken, om te kunnen plannen, 

besluiten te kunnen nemen, te organiseren en te denken.  

De omvang van de prefrontale cortex (PC) neemt bij de mens een 

derde van het gehele brein in beslag; bij de chimpansee is dat 

ongeveer een vijfde deel en bij de andere zoogdieren minder dan 

10%. De overige delen van het brein zijn bij alle zoogdieren gelijk, 

zoals de verwerking van de signalen van de zintuigen, het geheugen 

en de emoties vanuit het limbische systeem en de hersenstam.  

De PC speelt een grote rol bij doel gericht gedrag. Hiervoor worden 

afwegingen gemaakt waarbij alle andere delen van het brein 

betrokken worden, zoals de verschillende geheugen gebieden en de 

talrijke emoties die kunnen opkomen. 

 Het brein wordt zoals eerder aangegeven verdeeld in twee 

hemisferen, de linker en de rechter helft. De hemisferen werken 

samen en wisselen informatie uit. Er is ook enige mate van 

specialisatie. De belangrijkste gebieden voor bijvoorbeeld taal zitten 

in de linker hemisfeer. Motorische opdrachten om delen van het 

linker lichaam te bewegen worden gegeven door de motorcortex in 

de rechter hemisfeer. De verwerking van visuele informatie verloopt 

“contralateraal”, dat betekent dat de rechter hemisfeer informatie 

verwerkt uit het linker visuele veld en de linker hemisfeer ontvangt 

de informatie uit het rechter visuele veld. De linker hemisfeer is 

sterk analytisch en ontrafelt informatie tot in de details. De rechter 

hemisfeer werkt daarentegen synthetisch, holistisch en bekijkt de 
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informatie zo veel mogelijk als een geheel, bijvoorbeeld het 

beluisteren van muziek. De twee hemisferen zijn met elkaar 

verbonden door het corpus callosum (balk), die een brugfunctie heeft 

tussen de linker en rechter hersenhelft.

Tussen het limbische systeem en de PC, ligt de cingulate cortex 

(zie onderstaande figuur). Dit gebied geeft de wisselwerking weer 

tussen de PC en het centrum van het brein waar alle signalen van de 

zintuigen worden gecontroleerd en verwerkt inclusief de emoties 

vanuit de hersenstam en de amygdala. 

                            
de	functie	van	de	cingulate	cortes.	bron	uit	Wikipedia	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De PC doet in feite het tegengestelde van de amygdala door 

emoties te relativeren en te doen afnemen. Als de angst toeneemt, 

werkt de amygdala volop, maar ook de PC wordt actief en remt door 

te relativeren als het ware de angst af. Hierdoor is de PC in staat 

emoties de baas te blijven en het geheel te beheersen. Damasio (2010) 

toonde aan dat in de cingulate cortex de gevoelens ontstaan, die 

afgeleid zijn van de emoties. Alle emoties ontstaan vanuit de 

hersenstam, waar de signalen uit het lichaam bijeen komen, en 

vanuit de amygdala, die via de hippocampus de geheugengebieden 

kan bereiken om de kennis en ervaring aan te boren die met 

overleven te maken hebben (angst, woede, agressie, liefde, e.d.). Ook 

ons leven in families en in groepen, waar vooral de sociale emoties 

(verdriet, schaamte, jaloezieschuld, trots, e.d.) een belangrijke rol 

spelen, komen voort uit het limbische systeem. Bovendien wordt de 

wil gevormd in de cingulate cortex volgens Damasio, als product van 

verschillende emoties met de processen in de PC, zoals redeneren, 
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oordelen, besluiten en plannen. De sociale gevoelens ontstaan in de 

cingulate cortex door een wisselwerking tussen PC, het limbische 

systeem en de hersenstam. De wisselwerking tussen amygdala en de 

PC is van belang om angst voor bepaalde dingen af te leren.  

De omvang van de cingulate cortex geeft de mate aan hoe emoties 

beheerst kunnen worden, doordat telkens als de PC zich 

concentreert op de opkomende emoties, de dendrieten en axonen 

zich verder vertakken. Hoe uitgebreider dit netwerk zich heeft 

ontwikkeld, des te beter kunnen we omgaan met emoties en 

gevoelens.

In onderstaande figuur wordt de plaats van de nucleus 

accumbens (NAcc) weergegeven. Hierbij vindt een wisselwerking 

plaats tussen NAcc en de amygdala, tussen de NAcc en de PC, tussen 

de hypothalamus en de amygdala en tussen de NAcc en de 

hippocampus. De hippocampus onderhoudt de contacten met de 

verschillende plaatsen in het brein waar het geheugen is onder

gebracht van al het geluid (woorden en taal), beelden en geuren die 

we in ons leven hebben opgedaan. De wisselwerking vindt plaats met 

neurotransmitters, waarvan een aantal in de hersenstam wordt 

aangemaakt, zoals dopamine. Een belangrijke klier voor dopamine is 

VTA (Ventral Tegmental Area) en is gelegen bovenin de hersenstam. 

De stromen van de verschillende neurotransmitters worden later in 

dit hoofdstuk beschreven om het functioneren van het brein nader 

te verklaren.

                           
de	plaats	van	nucleus	accumbens.	bron	uit	Wikipedia	
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Het doorgeven van informatie en het ophalen van 

opgeslagen kennis en ervaring in het brein vindt plaats via de 

neuronen en neurotransmitters. De hersenen bestaan naar schatting 

uit honderd miljard  neuronen, ook zenuwcellen genoemd, die 

bestaan uit cellichamen met meerdere korte uitlopers (dendrieten) 

en langere uitlopers (axonen). Elk neuron heeft ongeveer 10 

gliacellen die de neuronen onderling gescheiden houden en het 

myeline (witte hersenstof) aanmaken om de axonen te beschermen 

en de elektrische geleiding te verbeteren. De kern van het neuron 

wordt nucleus genoemd, maar betekent ook een knooppunt van 

verschillende zenuwbanen, zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde 

nucleus accumbens (NAcc). 

structuur	van	een	neuron.	bron	uit	Wikipedia	

	

	

	

	

	

De zenuwcellen communiceren onderling met elkaar door 

middel van het uitwisselen van elektrische signalen via de uitlopers. 

Elk neuron heeft een bereik van 35 tot 70 millivolt (1 millivolt is 

0,001 volt). De snelheid van een impuls die door een zenuw wordt 

geleid is dan ook vele malen kleiner dan die van een elektrische puls 

in een koperen draad. Bij snelle vezels gaat dat met grotere snelheid 

(maximaal tussen de 70 en 120 meter per seconde).  

De snelste zenuwen zijn de motorische zenuwen die naar de grote 

skeletspieren gaan. De snelheid waarmee het signaal zich voortplant 

is afhankelijk van de dikte van zowel de myeline laag als van de 

diameter van de zenuw. Bij de ‘langzaamste’ zenuwvezels ligt de 

voortplantingssnelheid tussen de 1 en 2 m/s. Als twee neuronen met 

elkaar verbonden worden, zijn er twee mogelijkheden om met elkaar 

te communiceren, namelijk heen en terug. De verbinding heen en 

de verbinding terug tussen twee neuronen leveren niet dezelfde 

informatie. Voor drie neuronen die met elkaar verbonden worden 

zijn dat acht mogelijkheden en voor vier neuronen zijn dat  

64 mogelijkheden. Voor vijf zijn dat er 1024 mogelijkheden en voor 

zes al 32.768 mogelijkheden. Doorgaans zijn in een brein duizenden 
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neuronen met elkaar verbonden, waardoor onvoorstelbaar veel 

mogelijkheden kunnen worden gecreëerd. 

De informatie die moet worden overgedragen, wordt 

gevormd door het patroon van elektrische signalen. Het patroon 

wordt bepaald door het aantal signalen en de zenuwcellen die erbij 

betrokken zijn. De contactzone tussen twee zenuwcellen waar de 

overdracht van de zenuwimpulsen plaats vindt – tussen axon en 

dendriet – heet een synaps. Daar bevinden zich de synapsblaasjes, 

ook wel transmitterblaasjes genoemd, die gevuld zijn met chemische 

stoffen, de neurotransmitters. Wanneer een elektrisch signaal wordt 

overgebracht van de ene zenuwcel naar de andere komen de 

neurotransmitters vrij. Het zenuwstelsel bevat verschillende 

neurotransmitters, zoals dopamine, serotonine, adrenaline, 

noradrenaline, acetylcholine, cortisol en oxytocine. Zij overbruggen 

de ruimte tussen beide cellen – de synaptische spleet – en gaan van 

axon naar dendriet. Zie onderstaande figuur. De neurotransmitters 

uit de blaasjes (de rondjes in onderstaande figuur) gaan vanuit de 

presynaps naar de receptoren in de postsynaps. De receptoren geven 

de neurotransmitters door aan de andere neuronen. Hierbij zijn 

verschillende typen receptoren te onderscheiden die selectief zijn in 

het doorgeven van neurotransmitters naar bepaalde gebieden.

Werking	van	een	synaps,	waar	neurotransmitters	worden	doorgegeven

De bestaande computersystemen, waarmee onze hersenen in 

het computertijdperk dikwijls worden vergeleken, werken alleen 

met elektriciteit (met impulsen) en staan in serie, dat wil zeggen dat 

de opdrachten stuk voor stuk en achter elkaar worden uitgevoerd. 

Het bijzondere van de hersenen is dat de circuits niet in serie, maar 

parallel verlopen en tegelijkertijd al deze miljarden mogelijkheden 

van de verbindingen kunnen benutten met elektrische en chemische 

presynaps

synaptische	spleet

postsynaps
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signalen. Door de steeds meer geavanceerde scantechnieken kunnen 

deze processen nauwkeurig worden gevolgd.

Previc (2009) beschrijft hoe de neurotransmitters in het 

menselijk brein ontstaat en een belangrijke rol vervullen in het 

denken, bij het controleren van bewegingen en bij de verschillende 

emoties, maar ook bij het vormen van wilskracht en motivatie. Een 

belangrijke neurotransmitter, dopamine, wordt in de meeste 

zoogdieren aangetroffen, maar niet in zulke grote hoeveelheden als 

in het menselijk brein. Previc stelt dat in het brein naast dopamine 

nog drie andere belangrijke neurotransmitters werkzaam zijn, 

namelijk serotanine, die invloed heeft op stemming, emotie, seksuele 

activiteit en eetlust, noradrenaline, dat eveneens een rol vervult bij 

stemming, en ten slotte acetylcholine, een neurotransmitter die 

werkzaam is in zowel het perifere als in het autonome zenuwstelsel 

en die de normale communicatie tussen neuronen verzorgt. Previc 

beschrijft acht verschillende dopamine circuits in het brein, waarin 

drie hoofdstromen zijn aan te geven. De drie belangrijkste zijn (1) de 

dopamine stroom vanuit de VTA naar de PC en andere delen van de 

cortex, (2) naar de basale ganglia, kernen die de bewegingen en 

snelheid van de verschillende neurotransmitter stromen versterken 

en onderdrukken én (3) naar het limbische en mesolimbische 

systeem waar o.a. de NAcc is gevestigd als centrum van motivatie en 

wilskracht. De in onderstaande figuur weergegeven substantia nigra 

liggen in het limbische systeem en zijn basale kernen speciaal voor 

het regelen van dopaminestroom. In deze figuur is links het 

dopamine circuit in blauw zichtbaar gemaakt en rechts het 

serotonine circuit in rood. Hoe de VTA en de substantia nigra 

geactiveerd worden om dopamine af te scheiden is nog onduidelijk. 

Emoties zorgen in ieder geval via de amygdala dat de dopamine 

productie wordt gestimuleerd en dat onze denkprocessen via de 

prefrontale cortex dit proces eveneens kunnen beïnvloeden.

Is de NAcc dan het motivatiecentrum? Kahn (2011) stelt dat 

motivatie zelf meer gezocht moet worden in de prefrontale cortex, 

waar het denken en het redeneren plaats vinden. Hij licht toe dat de 

verwachting van een behoeftebevrediging of van een bepaald belang 

ons motiveert. En iets verwachten veronderstelt inherent een 

nadenken over mogelijkheden die kunnen gebeuren. Een 

verwachting is dus rekenen op een gebeurtenis, is het hopen op de 
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goede afloop. Dopamine is dus betrokken bij vele processen 

waaronder de regulatie van motivatie en beloningsmechanismen. 

De Haes (2005) beschrijft in haar proefschrift dat het mogelijk is met 

de PETscan (Positron Emission Tomography) meer inzicht te krijgen 

in de dopamine transmissies in het brein. In deze studie is het effect 

van een dopamine toename op de hersenactiviteit gemeten met 

behulp van 150H20 PET. Zij toonde een relatie aan tussen de 

dopamine geïnduceerde toename in activiteit in de cingulate cortex, 

waar de emoties omgezet worden in gevoelens en de mate van 

euforie. Op dezelfde wijze kan ook de dopamine toename in de NAcc 

worden gemeten om de mate van motivatie en wilskracht te kunnen 

aantonen.

schema	van	de	dopamine	stromen	uit	previc	(2009)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4 .2	de	biocHemie	Van	motiVatie,	emoties	 	
	 	 en	Willen

Om te begrijpen hoe neurotransmitters en hormonen 

werken is enige kennis van de biochemie noodzakelijk. Ook de vraag 

waar de elektriciteit vandaan komt, die het neurologische systeem 

laat werken, is van belang om de motivatie, de emotie en het willen 

te doorgronden. De elektrische en chemische stoffen in het brein 

kunnen denkprocessen vertragen, stoppen of versnellen. Bij de 

beschrijving van de functie van de basale ganglia is duidelijk 

geworden dat deze denkprocessen kunnen versnellen en vertragen. 

Maar uit welke stoffen worden de neurotransmitters gevormd en hoe 

wordt de elektriciteit opgewekt? Onderzoek naar beloningssystemen 

met voedsel en onderzoek naar smaak hebben aangetoond dat de 
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hersenstam en het limbische systeem een belangrijke rol spelen bij 

iemands motivatie, emotie en het voorwendsel iets wel of niet te 

doen. Twee belangrijke componenten hierbij zijn iets plezierig 

vinden (liking) en iets begeren (wanting). Oorspronkelijk beweerde 

Toates (1986) dat “liking” en “wanting” eenzelfde neurologisch 

proces waren, maar steeds meer is men gaan inzien dat beide 

componenten van motivatie geheel anders werken. Berridge (1996) 

toonde met proeven bij muizen aan dat “wanting” plaats vindt met 

geconditioneerde stimuli en “liking” juist met ongeconditioneerde 

stimuli. Geconditioneerde stimuli zijn signalen of prikkels die door 

anderen worden gegeven en die aanzetten tot leren en onthouden. 

Ongeconditioneerde stimuli vinden meestal onbewust plaats en 

komen vooral voort uit emoties en gevoelens. Wanneer de hypo

thalamus wordt gestimuleerd met elektrische impulsen, wordt 

“wanting” sterk geactiveerd en is het vooral de nucleus accumbens 

(NAcc) die bij deze processen een belangrijke rol speelt. Berridge en 

Robinson (2003) hebben de beloningsystemen beschreven die bij 

doelgerichte acties tijdens associatief leren plaats vinden. Hierbij 

onderscheiden zij drie categorieën, namelijk de motivatie (de 

overweging en wil om dingen te realiseren), het leren (om kennis en 

vaardigheden op te doen) en de emoties ofwel ons gemoed (affect) 

waar onze voorkeur naar uitgaat. Bij deze drie categorieën geven zij 

aan hoe “wanting” overgaat in “liking”. Bij motivatie en doelgericht 

leren wordt “wanting” gebruikt, terwijl bij instinctief leren en ons 

gemoed “liking” overheerst. Bij motivatie wordt onderscheid gemaakt 

tussen doelgerichte plannen die men expliciet wil bereiken en 

aansporingsprikkels zoals het zien, horen of ruiken van 

aantrekkelijke dingen die men graag wil hebben (cue triggered 

wanting). Onder emotionele prikkels verstaan zij plezierige en 

warme gevoelens (liking) die ontstaan als onze zintuigen daad

werkelijk geactiveerd worden met belonende prikkels, bijvoorbeeld 

zoetstof. Hierbij is geen sprake van motivatie (het doelgericht 

willen), maar van spontane acties of gebeurtenissen (het emotionele 

willen). Berridge en Robinson maken onderscheid tussen cognitief 

leren en associatief leren, waarbij de beloning door een stimulus 

wordt aangekondigd (het beroemde Pavlov effect). Tussen wanting, 

learning en liking vinden volgens de onderzoekers interacties plaats 

als het gaat om beloning, omdat verschillende plaatsen van de 

hersenen hierbij tegelijk actief zijn. De NAcc is actief bij zowel 

wanting als bij liking. Bij wanting is de NAcc actief samen met de 
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prefrontale cortex, de amygdala en de VTA in de hersenstam, waar 

de dopamine wordt aangemaakt. Dopamine beïnvloedt wanting 

zonder invloed te hebben op liking. Ook bij associatief leren is de 

amygdala actief, waardoor de onderzoekers de conclusie trekken dat 

de verschillende gebieden multifunctioneel zijn en onderdelen zijn 

van een complex netwerk, dat alleen te ontrafelen is door het doen 

van experimenten. 

Volgens Kahn (2006) wordt de NAcc het meest actief als we 

activiteiten uitvoeren, die goed zijn voor het overleven, zoals seks, 

eten, geld verdienen, die door onze emoties worden aangedreven. 

Tegelijkertijd wordt de NAcc ook aangedreven door activiteiten die 

een sterke behoefte creëren om graag iets te willen bereiken 

(wanting). Om iets plezierig te vinden moeten we eerst ervaren 

hebben dat het plezierig is om het weer te willen. Het dopamine 

gehalte in de NAcc stijgt als we iets moois of leuk vinden én als we 

ons moeten inzetten om het te verkrijgen. Dopamine in de NAcc is 

de drijfveer voor onze motivatie. Mensen worden vaker gemotiveerd 

door wat ze ooit hopen te ervaren of hopen te bezitten, dan wat ze al 

ervaren hebben. We kunnen een beloning willen, zonder ervaren te 

hebben wat die is. Het is de verwachting van de beloning die ons 

motiveert, niet de beloning zelf, legt Kahn uit. Iets graag willen 

motiveert ons, iets lekker vinden niet. 

Bij motivatie is het ja of nee kunnen zeggen een belangrijk 

aspect in het afwegingsproces dat plaats vindt. Kahn (2011) beschrijft 

dat het nee zeggen in onze hersenen het gevolg is van het 

onderdrukken van het ja zeggen. De standaard reactie van ons brein 

op een beloning, op iets aantrekkelijks of iets aangenaams is om ja 

te zeggen. Deze reactie wordt zoals aangegeven in de NAcc gestart. 

Dat blijkt het duidelijkst bij andere zoogdieren, die niet kunnen 

wachten met eten als hen dat wordt voorgezet. Het kunnen 

uitstellen van bevrediging is dan ook een van de karakteristieken die 

ons mensen van andere zoogdieren onderscheidt. Wij kunnen nee 

zeggen, een beloning uitstellen in de verwachting dat de beloning 

later groter zal zijn of op den duur slecht zal uitpakken. Kahn geeft 

aan dat een deel in de prefrontale cortex (de orbito frontaal kwab) 

dit proces van nee zeggen start. Bij nee zeggen neemt de activiteit in 

de prefrontale cortex toe en als gevolg daarvan wordt het gebied van 

de jakeuze, de NAcc, stilgelegd. De prefrontale cortex maakt daarbij 
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gebruik van dezelfde stof die de beloning registreert in de NAcc, 

dopamine. De activiteit van dopamine in deze twee gebieden, 

namelijk in de prefrontale cortex en in de NAcc, bepaalt dan ook of 

we nee of een jakeuze kunnen maken. Heeft dopamine de overhand 

in de prefrontale cortex dan ontstaat een neekeuze, een overvloed 

van dopamine in de NAcc resulteert in een jakeuze. 

Onderzoek hiernaar is uitgevoerd door McClure en anderen 

(2007) die eveneens vaststelden dat de verhouding in dopamine 

tussen de prefrontale cortex en de NAcc voor een groot deel bepaald 

wordt door onze genen. Kahn legt uit dat de hoeveelheid dopamine 

in onze hersenen en dus ook in de twee genoemde gebieden, sterk 

afhankelijk is van de snelheid waarmee deze stof in de hersenen 

wordt afgebroken. Een signaal moet maar kort aanhouden, anders 

worden de hersenen overspoeld door signalen. Het afbreken van het 

signaal gebeurt door het afbreken van dopamine. Hoe sneller dit 

opruimen gebeurt, des te korter en minder krachtig het signaal 

aanhoudt. Hoe langzamer het opruimen plaats vindt, des te sterker 

en langdurig het signaal aanhoudt. De afbraak van dopamine wordt 

gereguleerd door het enzym COMT (CatecholOMethyl Transferase) 

en dat wordt gefabriceerd op basis van informatie die in onze genen 

besloten ligt. Kahn verwijst hierbij naar onderzoek van Boettiger en 

anderen (2007) die beschrijven dat dit COMTgen alleen bij mensen 

voorkomt en dat het in twee vormen aanwezig kan zijn, één die een 

snel enzym doet produceren en één die een traag werkend enzym 

doet aanmaken. Dit verschil in werkzaamheid is niet gering en zal 

bij mensen met de effectieve variant de beschikbaarheid van 

dopamine in het brein de helft opleveren in vergelijk met mensen 

met de trage variant. Aangezien het COMTenzym zich voornamelijk 

in de PC bevindt, zullen de verschillen in activiteit zich uiten in de 

beschikbaarheid van dopamine in de PC. Bij het snelle COMTenzym 

is weinig dopamine in de PC beschikbaar. Dit zijn dus de mensen die 

niet gemakkelijk nee kunnen zeggen, want er is dan niet genoeg 

dopamine in de prefrontale cortex aanwezig om het ja dat in de 

NAcc ontstaat te onderdrukken. Nee kunnen zeggen is niet alleen 

genetisch bepaald, ook de omgeving is erg belangrijk zoals blijkt uit 

onderzoek naar mensen die een verslaving hebben. 

Kahn beschrijft de naturenurture discussie in zijn boek  

De appel en de boom (2011). Het nee kunnen zeggen is niet alleen 
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genetisch bepaald, maar ook de omgeving en de leeftijd hebben een 

grote invloed op het nee kunnen zeggen. Gedurende onze jeugd is 

de invloed van de genen vrijwel nihil en is de invloed van de 

omgeving erg groot. Aan het begin van de pubertijd is de invloed 

van de omgeving zo groot dat het vrijwel het hele risico om verslaafd 

te raken bepaalt. Aan het eind van de pubertijd is de invloed van de 

genen inmiddels zo sterk geworden dat het meer dan de helft van 

het risico om verslaafd te geraken bepaalt, vooral als de gen variant 

aanwezig is die het snelle COMTenzym doet produceren. Hoe ouder 

we worden des te kleiner wordt de invloed van de omgeving en des 

te groter de invloed van de genen om nee te kunnen zeggen.  

Bij verslaafden wordt de basis gelegd in de pubertijd, wanneer de 

eventuele genetische afwijking zich kan ontwikkelen of wanneer 

men kan leren om daarmee eventueel om te gaan. Kahn beschrijft 

dat als in de pubertijd de omgeving aandacht schenkt aan deze 

kinderen, de eventuele genetische aanleg om verslaafd te worden 

(geen nee kunnen zeggen) geen kans krijgt zich te ontwikkelen. De 

omgeving kan een belangrijke rol vervullen om de genetische aanleg 

zich verder te laten ontwikkelen of af te remmen. Dit zelfde geldt 

voor de aanleg van intelligentie dat ook in de genen ligt besloten. 

Waarom is deze kennis om ja of nee te kunnen zeggen zo 

belangrijk voor motivatie en leerprocessen? Nee zeggen is een 

belangrijk aspect in het motivatieproces, omdat de concentratie 

opgebracht moet worden om zich met het gekozen doel intensief 

bezig te houden. Invloeden vanuit de omgeving moeten op dat 

moment geweerd kunnen worden. In het verslavingsonderzoek 

wordt door Kahn aangegeven dat de pubertijd een belangrijke fase is 

om dit te leren. Hierbij spelen ouders en vriendjes een belangrijke 

ondersteunende rol. Dit betekent dat mensen met de snelle gen 

variant die in hun pubertijd niet hebben geleerd om zich te 

concentreren, hun hele leven concentratieproblemen zullen blijven 

houden en dus met leerprocessen moeite zullen hebben. Als de 

theorie van ja en nee zeggen ook voor leerprocessen van toepassing 

is, dan zal onderzocht kunnen worden of mensen met het snelle 

COMTenzym inderdaad leerproblemen hebben of hebben gehad. 

Ook onderzoek naar hoe lang mensen zich kunnen concentreren, 

bijvoorbeeld tijdens het lezen van een boek of luisteren naar iemand 

die een verhaal vertelt, zou gedaan kunnen worden met mensen met 

en zonder het snelle COMTenzym. 
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Wat is de relatie van het janee kunnen zeggen met de vrije 

wil, die mensen blijken te hebben? De vrije wil wordt meestal 

gedefinieerd als het vermogen van een rationeel handelende persoon 

om controle uit te oefenen over de eigen daden en beslissingen. In de 

psychiatrie is veel onderzoek verricht naar de vrije wil door mensen 

onder hypnose te brengen waarbij iemands vrije wil uitgeschakeld 

lijkt te zijn. Fritch (2004) onderzocht mensen onder hypnose en 

constateerde dat alleen het rechterdeel van de zijhersenen actief 

was. Deze verhoogde activiteit is gekoppeld aan het gevoel dat een 

ander bezit van ons heeft genomen. Ook onderzoek bij schizofrenie 

patiënten (Kahn 2006) toonde aan dat een overmatige activiteit in de 

rechter hersenhelft plaats vindt. Deze patiënten zijn volgens Kahn 

beroofd van het wezenlijke dat een mens bezit, namelijk van hun 

individualiteit en het beschikken over een vrije wil. De vrije wil 

zetelt volgens Kahn in de hersenen als een subtiel evenwicht tussen 

kennis met betrekking tot het “ik” in de linker hersenhelft en kennis 

die vanuit de omgeving komt en in de rechter hersenhelft wordt 

bewerkt. Dit is niet strijdig met de opvatting van Damasio (2010) die 

vooral de cingulate cortex aanwijst als verwerkingsgebied van de 

vrije wil, die eveneens in een rechter en linker helft verbonden is 

aan de PC. Bij de wilskracht is aangetoond dat wat wordt begeerd 

ook wordt nagestreefd (wanting). Hierbij kan de vraag worden 

gesteld wat het eerst in werking treedt als we besluiten iets te 

ondernemen, namelijk de vrije wil waarbij het 

besluitvormingsproces zich afspeelt in de PC en cingulate cortex, of 

de wilskracht die in de NAcc door de PC wordt opgeroepen onder 

invloed van dopamine? Wilskracht is nodig als studenten, sporters 

of werkers iets willen presteren. Zij zullen afwegingen moeten 

maken m.b.t. hoe ze hun doelen het best kunnen bereiken (volition 

strategies). Want naast het bijvoorbeeld volgen van de cursus zullen 

cursisten ook andere doelen nastreven, zoals op vakantie willen 

gaan, televisie willen kijken, het uitoefenen van een sport of het 

willen onderhouden van relaties door uit te gaan of feesten te 

bezoeken. Het afwegen van argumenten en het nemen van 

beslissingen spelen zich af in de PC, die in beide gevallen de 

aansturing voor haar rekening neemt. Als blijkt dat diverse doelen in 

conflict met elkaar zijn, of wanneer zich bepaalde moeilijkheden 

voordoen, zullen studenten, sporters of werkers stress ervaren als 

een blokkade die overwonnen moet worden. 
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Waar komt de energie vandaan die onze wilskracht 

aandrijft? De hierboven beschreven werking van dopamine geeft aan 

hoe de communicatie tussen de neuronen plaatsvindt, maar hoe 

ontstaat dopamine en hoe ontstaan de elektrische impulsen die de 

zenuwcellen voortdurend afvuren? Ikemoto  en Panksepp (1999) 

hebben de rol van de NAcc eveneens onderzocht. Emoties in de 

amygdala zetten aan tot het produceren van dopamine in de 

substancia nigra en in de VTA. Dopamine  is een catecholamine, die 

fungeert als neurotransmitter (en soms als hormoon) en komt op 

verschillende plaatsen in het brein voor. Catecholamines zijn 

chemische verbindingen afgeleid van het aminozuur tyrosine, 

dat voor een groot deel gebonden is aan het plasma in ons bloed. 

Andere bekende catecholamines zijn adrenaline en noradrenaline. 

In de organische chemie worden de stoffen weergegeven in formules 

waarin de verschillende atomen (koolstof=C, waterstof=H, 

zuurstof=O en stikstof=N) zijn geordend om inzichtelijk te maken 

welke eigenschappen deze stoffen hebben. De in de organische 

chemie veel voorkomende ringstructuur is opgebouwd uit 6 

koolstofatomen, waar op elke hoek een C en een H gelezen moet 

worden (bij de weergave worden deze weggelaten). 

Dopamine  (C9H11NO2) wordt gevormd uit tyrosine 

(C9H11NO3), één van de twintig natuurlijk voorkomende amino

zuren, waarvan de chemische formule amino hydroxyphenyl 

propaanzuur is. Schematisch is deze formule in onderstaande fi guur 

afgebeeld evenals dopamine (dihydroxy phenylethylamine) dat 

daarvan is afgeleid na een decarboxylase.

chemische	structuurformule	van	tyrosine	(aminozuur)	en	dopamine	

(dihydroxyphenylethylamine)	die	daaruit	kan	ontstaan

Dopamine  moet in het brein ook weer worden afgebroken, 

anders komt het niet tot rust. Deze dopamine degradatie vindt op 

twee manieren plaats, namelijk door een mono amine oxidase (MAO) 

of door de CatecholOMethyl Transferase (COMT) dat we ook 
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voor.	  Catecholamines	  zijn	  chemische	  verbindingen	  afgeleid	  van	  het	  aminozuur	  tyrosine,	  dat	  
voor	  een	  groot	  deel	  gebonden	  is	  aan	  het	  plasma	  in	  ons	  bloed.	  Andere	  bekende	  
catecholamines	  zijn	  adrenaline	  en	  noradrenaline.	  In	  de	  organische	  chemie	  worden	  de	  
stoffen	  weergegeven	  in	  formules	  waarin	  de	  verschillende	  atomen	  (koolstof=C,	  waterstof=H,	  
zuurstof=O	  en	  stikstof=N)	  zijn	  geordend	  om	  inzichtelijk	  te	  maken	  welke	  eigenschappen	  deze	  
stoffen	  hebben.	  De	  in	  de	  organische	  chemie	  veel	  voorkomende	  ringstructuur	  is	  opgebouwd	  
uit	  6	  koolstofatomen,	  waar	  op	  elke	  hoek	  een	  C	  en	  een	  H	  gelezen	  moet	  worden	  (bij	  de	  
weergave	  worden	  deze	  weggelaten).	  	  

	  	   Dopamine	  (C9H11NO2)	  wordt	  gevormd	  uit	  tyrosine	  (C9H11NO3),	  één	  van	  de	  
twintig	  natuurlijk	  voorkomende	  aminozuren,	  waarvan	  de	  chemische	  formule	  amino	  
hydroxyphenyl	  propaanzuur	  is.	  Schematisch	  is	  deze	  formule	  in	  onderstaande	  figuur	  
afgebeeld	  evenals	  dopamine	  (dihydroxy	  phenylethylamine)	  dat	  daarvan	  is	  afgeleid	  na	  een	  
decarboxylase.	  

	  

                                                                     
 

Figuur:	  	   Chemische	  structuurformule	  van	  tyrosine	  (aminozuur)	  en	  dopamine	  
(dihydroxyphenylethylamine)	  die	  daaruit	  kan	  ontstaan	  

 
	   Dopamine	  moet	  in	  het	  brein	  ook	  weer	  worden	  afgebroken,	  anders	  komt	  het	  niet	  tot	  rust.	  

Deze	  dopamine	  degradatie	  vindt	  op	  twee	  manieren	  plaats,	  namelijk	  door	  een	  mono	  amine	  
oxidase	  (MAO)	  of	  door	  de	  Catechol-‐O-‐Methyl	  Transferase	  (COMT)	  dat	  we	  ook	  
tegenkwamen	  in	  het	  onderzoek	  van	  Boettiger	  (2007).	  Het	  door	  MAO	  gevormde	  hydroxy	  
phenyl	  azijnzuur	  wordt	  omgezet	  door	  COMT	  in	  homovanillezuur	  (HVA)	  evenals	  het	  door	  het	  
COMT	  enzym	  gevormde	  methoxytyramine	  dat	  door	  MAO	  wordt	  omgevormd	  tot	  
homovanillezuur.	  Dit	  afbraakproduct	  kan	  ook	  weer	  worden	  gebruikt	  voor	  de	  opbouw	  van	  
dopamine.	  Dit	  proces	  is	  in	  onderstaande	  figuur	  weergegeven.	  Boettinger	  geeft	  aan	  dat	  de	  
verschillende	  enzymen	  in	  bepaalde	  delen	  van	  het	  brein	  voorkomen,	  zodat	  dopamine	  
balansen	  kunnen	  ontstaan	  om	  een	  bepaalde	  werking	  te	  bevorderen	  of	  af	  te	  remmen.	  	  
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tegenkwamen in het onderzoek van Boettiger  (2007). Het door MAO 

gevormde hydroxy phenyl azijnzuur wordt omgezet door COMT in 

homovanillezuur (HVA) evenals het door het COMT enzym gevormde 

methoxytyramine dat door MAO wordt omgevormd tot homo

vanillezuur. Dit afbraakproduct kan ook weer worden gebruikt voor 

de opbouw van dopamine. Dit proces is in onderstaande fi guur 

weergegeven. Boettinger geeft aan dat de verschillende enzymen in 

bepaalde delen van het brein voorkomen, zodat dopamine balansen 

kunnen ontstaan om een bepaalde werking te bevorderen of af te 

remmen. 

degradatie	van	dopamine	tot	homovanillezuur	(bron	Wikepedia)

Baumeister  en Tierney (2012) geven aan dat de energie voor 

het brein geleverd wordt door glucose, die door de spijsvertering in 

het bloed wordt opgenomen en door het gehele lichaam wordt 

gepompt. Glucose , met de chemische formule C6 H12 O6 is een 

suiker dat vooral ontstaat door afbraak van koolhydraten. Als er 

teveel glucose in het bloed zit spreken we van een verhoogde 

bloedsuikerspiegel. Het lichaam zal dan trachten het te veel aan 

glucose om te zetten in glucogeen (C6H10O5)n. Zie onderstaande 

fi guur, waarbij de structuurformules zijn weergegeven en glycogeen 

als een polymeer van glucose is afgebeeld. Glycogeen is de 

reservevoorraad die aangesproken kan worden als het glucosegehalte 

in het bloed te laag is geworden. Een bepaalde hoeveelheid glycogeen 
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kan worden opgeslagen in lever en spieren, dat bij mannen 

maximaal 700 gram is en bij vrouwen 580 gram.

omzetting	van	glucose	in	glycogeen	(bron	Wikipedia)

Hersenen en rode bloedlichaampjes zijn voor de energie

leverantie volledig afhankelijk van glucose, reden waarom zij ook 

sterk reageren op wisselende bloedsuikerspiegels. De bloedsuiker

spiegel wordt onder meer geregeld door de opbouw en afbraak van 

glycogeen onder invloed van verschillende hormonen. Insuline 

stimuleert het transport van glucose door de celmembraan, waarna 

glucose door de cel wordt gebruikt, dan wel omgezet in glycogeen, 

terwijl adrenaline en glycogeen omgekeerde metabole paden 

bevorderen die glycogeen weer afbreken tot glucose. Wanneer 

glucose niet of onvoldoende in de cellen opgenomen kan worden, 

stijgen de bloedsuikerwaarden en treedt hyperglykemie op, een 

herhaaldelijk verhoogde bloedsuikerwaarde. Gaillliot en Baumeister  

(2007) hebben eerder aangetoond dat er een verband bestaat tussen 

glucose en zelfbeheersing bij suikerpatiënten. Deze mensen blijken 

veel moeite te hebben om zich te concentreren en eenmaal 

opgewekte emoties in bedwang te houden. 

De verbranding van organische moleculen en dus ook van 

glucose, wordt aerobe dissimilatie genoemd. Hierbij worden de 

glucosemoleculen in een groot aantal stappen afgebroken, waarbij 

uiteindelijk koolstofdioxide en watermoleculen worden gevormd en 

een grote hoeveelheid energie vrijkomt. Glucose  (C6H12O6) kan o.a. 

in twee delen worden gesplitst van elk een molecuul pyrodruiven

zuur (C3H4O3). De uiteindelijke afbraakreactie geeft weer dat één 

molecuul glucose reageert met zes moleculen zuurstof en zes 

watermoleculen tot zes koolstofdioxide moleculen, twaalf water 

moleculen en achtendertig energie eenheden. Glucose kan ook 
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worden omgezet in gluconolacton, waarbij elektronen vrijkomen 

(elektriciteit) volgens de reactie in onderstaande figuur.  

Deze elektriciteit wordt gebruikt om de neuronen met elkaar te 

laten communiceren. Deze omzetting heeft de firma Sony aangezet 

tot het voor het eerst fabriceren van een suikerbatterij in 2007. Deze 

biobatterij bevat een glucose oplossing met twee koolstofelektroden 

die bedekt zijn met “enzymen” en die van elkaar gescheiden zijn 

door een cellofaan membraam. De maximum output is 0,3 Volt  

(5 mA/cm2). 

opwekking	van	elektrische	impulsen	uit	glucose	(bron	sony	2007)

c6H12o6	Z	c6H10o6	+	2H+	+	2e¯

Baumeister en Tierney (2012) stellen dan ook dat, als er te 

weinig glucose aanwezig is, er geen of heel weinig wilskracht 

opgeleverd kan worden. Diabetes of suikerziekte gaat gepaard met 

een te hoog bloedglucose(suiker)gehalte in de bloedsomloop. 

Diabetische neuropathie is een aandoening die ontstaat wanneer 

het zenuwstelsel verslechtert als gevolg van verhoogde 

bloedsuikerwaarden. De aandoening kan ook ontstaan door fysieke 

beschadiging van het zenuwstelsel in combinatie met hoge 

bloedsuikerwaarden. Verhoogde bloedsuikerwaarden veroorzaken 

vaak vernauwing van de bloedvaten die de zenuwen van bloed 

voorzien. Vanuit deze beschadigde bloedvaten kunnen schadelijke 

stoffen naar de zenuwen lekken. Ook ontvangen de zenuwen 

vanwege beschadigde bloedvaten onvoldoende zuurstof. De extra 

glucose kan een immuun aanval stimuleren op de bekleding van de 

axonen van de zenuwcellen (myceline). Hierdoor worden de 

zenuwimpulsen verzwakt of beschadigd. 

Na deze biochemische verklaring van dopamine en glucose 

voor de werking van motivatie en wilskracht zullen we ten slotte 

nagaan hoe emoties door neurologen verklaard worden. Aangezien 

emoties een belangrijke rol vervullen bij motivatieprocessen en bij 

wilskracht zal nader worden ingegaan op wat emoties zijn en hoe 

neurologen daar tegenaan kijken. Het was Papez (1937) die voor het 

eerst een duidelijk verband heeft gelegd tussen emoties en de 

verschillende hersengebieden. Hij toonde verbanden aan tussen de 

hypothalamus, de hippocampus en de cingulate cortex bij 
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emotionele stimuli. Daarna breidde MacLean (1952) deze visie uit en 

constateerde dat het gehele limbische systeem de zetel van de 

emoties is. De amygdala wees hij aan als centrum ervan, maar 

constateerde dat de PC, die buiten het limbische systeem ligt, een 

belangrijke rol vervult. Sinds die tijd is er veel onderzoek uitgevoerd 

naar de structuur en functie van deze gebieden. Zo onderzocht 

LeDoux (1996) bijvoorbeeld in zijn laboratorium deze routes bij 

ratten. Hij concludeerde dat emoties via twee routes kunnen 

verlopen, een snelle route, die hij de thalamoamygdalaroute 

noemde en een langzame route, de thalamocorticoamygdala route. 

Emotionele stimuli activeren de thalamus, die de twee routes 

aanstuurt. De amygdala zet daarna de emotionele respons 

inwerking, waardoor emotionele leerprocessen in gang worden 

gezet. Via de snelle route vindt het leerproces onnauwkeurig en 

voornamelijk onbewust plaats. Via de langzame route vindt het 

proces bewuster en nauwkeuriger plaats. De snelle route heeft 

echter een sterk adaptieve waarde omdat bijvoorbeeld bij angst en 

woede de amygdala erg actief is. Zie de overeenkomst met 

Kahneman (2011) die dit proces met fMRI onderzocht.

Dalgleish (2004) geeft aan dat de PC een aantal belangrijke 

functies heeft voor emotionele ervaringen en gedrag. De PC zou 

vooral zorgen voor het leren van de emotionele en motivationele 

waarde van stimuli. Hierbij worden relaties gelegd tussen nieuwe 

stimuli en primaire bekrachtigers ervan zoals eten, drinken en seks. 

Ook zou de PC een belangrijke rol spelen in het lezen van 

lichaamssignalen. De nuclei in de amygdala sturen opdrachten naar 

de hypothalamus en naar de hersenstam, en dit heeft diverse 

parallelle acties tot gevolg. Cortisol wordt in het bloed afgescheiden 

waardoor het stofwisselingsprofiel van het organisme verandert ter 

voorbereiding op extra verbruik van energie. De spieren in het 

gezicht komen in beweging en nemen de uitdrukking aan die 

karakteristiek is voor angst. Aangezien emoties en gevoelens alleen 

tot stand komen in een waaktoestand, als we bij bewustzijn zijn, 

verbindt Damasio daaraan de conclusie dat de oorsprong daarvan in 

hetzelfde gebied gezocht moet worden, namelijk in de hersenstam. 

Het periaquedictale grijs (PAG) in de hersenstam bevat een complexe 

reeks nuclei met diverse subeenheden en is de oorsprong van een 

breed scala van emotionele reacties die in verband staan met 

verdediging, agressie en omgaan met pijn. Lachen en huilen, 
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uitdrukking geven aan afkeer of angst, evenals de reacties van 

verstijven of wegrennen in angstaanjagende situaties worden 

allemaal vanuit het PAG opgewekt. Vlak onder het PAG ligt “de 

pons”, de verbinding tussen de kleine hersenen en de grote hersenen 

en maakt deel uit van het centrale zenuwstelsel. Ook het perifere 

zenuwstelsel, dat buiten het centrale zenuwstelsel ligt en de 

contacten onderhoudt met alle organen en weefsels in het lichaam, 

wordt in de hersenstam verbonden met het centrale zenuwstelsel. 

Hierdoor is de hersenstam het meest vitale en gevoelige deel van het 

lichaam. Op alle plaatsen in het lichaam, inclusief de hersenen, 

kunnen ingrepen plaats vinden, behalve in de hersenstam. Als dat 

gebeurt, stopt direct het leven.

4.3	redeneren,	Het	nemen	Van	besluiten	 	
	 	 en	plannen

Het denken en redeneren in ons brein is een complex 

gebeuren dat plannen maakt en oplossingen zoekt voor de dagelijkse 

problemen in ons leven. In het handboek van Eyseneck & Keane 

(2005) wordt aangegeven dat de manier waarop mensen denken erg 

verschillend is en vergelijkbaar is met het oplossen van legpuzzels, 

waarin elke persoon een andere weg zoekt om tot hetzelfde 

eindresultaat te komen. Er wordt in de cognitieve psychologie 

onderscheidt gemaakt in vijf verschillende vormen van denken, 

namelijk (1) probleem oplossend redeneren, (2) redeneren om 

besluiten te nemen, (3) redeneren om tot een oordeel te komen, (4) 

deductief redenen (logica) en (5) inductief redeneren (het opbouwen 

van bewijsvoering of te komen tot iemands overtuiging). Bij deze 

processen worden opgeslagen kennis en ervaringen, die in het lange 

termijn geheugen opgeslagen liggen, geraadpleegd en worden 

afwegingen gemaakt die leiden tot activiteiten en tot het behalen 

van een bepaald resultaat. Dit proces van denken leidt tot leren 

omdat alle patronen opgeslagen worden in de verschillende 

geheugengebieden van het brein. Sousa (2006) beschrijft dit proces 

van leren door de wisselwerking van de linker en rechter hersen

helften. Door studies van “splitbrain” patiënten, waarbij de 

verbinding tussen de twee helften is verbroken, is duidelijk 

geworden hoe het leren plaats vindt. Hierbij laat hij zien hoe 

inventief de linker helft is door steeds opnieuw nieuwe informatie  

te toetsen aan reeds in het geheugen opgeslagen kennis. 
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Volgens Kahn is imiteren de snelste manier van leren.  

Dit principe heeft zich waarschijnlijk ontwikkeld tijdens de evolutie 

vanuit de noodzaak efficiënt van anderen te kunnen leren. Hierbij 

kunnen we ons inleven in de ander (empathie), een fundamenteel 

principe van onze hersenen om ons te “spiegelen” in de hersen

activiteit van een ander. Dit wordt ook wel de “theory of mind” 

genoemd, beschreven door Frith en Frith (1999). Vanaf ongeveer het 

vierde jaar ontwikkelen mensen een dergelijk inzicht. Dit blijkt voor 

ons sociale verkeer, maar ook voor leren van groot belang te zijn. We 

kunnen een inschatting maken van wat een ander denkt en kunnen 

ons eigen gedrag daarop aanpassen. Ook Hauser (2000) beschrijft dit 

verschijnsel dat in de literatuur ook wel empathie wordt genoemd 

als een hoogwaardige cognitieve aangelegenheid. 

Seger (1994) beschrijft hoe onze denk en redeneerprocessen 

een complex informatiesysteem opleveren waarin impliciet leren en 

expliciet leren te onderscheiden zijn. Bij het impliciete leren gaat 

het om informatie die veelal onbewust en zonder verbale overdracht 

wordt geleerd en impliciet in het geheugen wordt vastgelegd. Bij het 

expliciete leren is er sprake van een gerichte leeractiviteit. Kahn 

(2006) geeft aan dat het expliciete leren een twee richtingen proces 

is. We leren iets van iemand en iemand leert van ons. We spreken 

dan van moeder en kind of van een leraar en een leerling, waarbij 

ook de moeder of leraar leert van het kind of de leerling. Leren is 

een voortdurende wisselwerking en een vergelijking tussen wat de 

een voordoet of voorzegt en de ander nadoet of nazegt. Volgens Kahn 

gebruiken onze hersenen voor deze twee gezichtspunten twee 

specifieke gebieden, rechts en links in onze zijhersenen, schuin 

achter en boven onze oren. Het linkerdeel wordt geactiveerd bij het 

nadoen van de expert, een activiteit die wij uitvoeren wanneer we 

nieuw gedrag of een handeling zelf aanleren. Het rechterdeel wordt 

daarentegen actief wanneer wij controleren of een ander iets goed 

nadoet wat wij hebben voorgedaan of hebben uitgelegd. 

Beschadigingen in de linker zijhersenen leiden er vaak toe dat 

iemand complexe bewegingen, zoals eten met mes en vork of het 

strikken van veters, niet meer goed kan aanleren. Bij beschadigingen 

aan de rechterkant herkennen we delen van ons eigen lichaam niet 

meer als van onszelf. Het onderscheid tussen ik en de ander is dan 

aangetast, waarbij een deel van onszelf onderdeel van de omgeving 

is geworden. Bij leren zonder wisselwerking tussen leraar en leerling 
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is er aanzienlijk minder emotie, waardoor de opgedane kennis 

minder goed beklijft.

Preston en de Waal (2000) stellen dat de kern van het 

vermogen tot empathie wordt gevormd door een relatief eenvoudig 

mechanisme dat een waarnemer toegang verschaft tot de 

emotionele toestand van de ander via eigen neurale en lichamelijke 

representaties van het object. Wanneer het subject aandacht schenkt 

aan de toestand van het object, worden volgens Preston en de Waal 

de neurale representaties van soortgelijke toestanden automatisch 

in het subject geactiveerd. Hoe intiemer en nauwer verwant subject 

en object zijn, des te gemakkelijker het voor de perceptie van het 

subject zal zijn om motorische en autonome reacties in gang te 

zetten, die passen bij die van het object. Voorbeelden hiervan zijn 

veranderingen in hartslag, geleiding van de huid, onze gezichts

uitdrukking en lichaamshouding. Deze discussie is vooral bekend 

geworden onder de naam van “spiegelneuronen” die neuro

psycholoog Di Pellegrino in de jaren ’90 van de vorige eeuw in Italië 

is gestart.

Om efficiënt en gedetailleerd informatie over te dragen bij 

leerprocessen is de ontwikkeling van de taal onontbeerlijk geweest. 

In het brein ligt het spraakcentrum in het gebied van Broca. Het 

zorgt in het bijzonder voor de spraak en ook voor het in stilte tegen 

zichzelf praten, maar het is niet het enige hersengebied dat hiervoor 

verantwoordelijk is. Ook is het gebied van Wernicke actief bij het 

denken en redeneren. Bij rechtshandigen ligt het vrijwel altijd op de 

linkerhersenhelft en bij linkshandigen ligt het in een minderheid 

van de gevallen op de rechterhelft van de frontaalkwab. Wynne 

(2006) geeft aan dat baby’s en kleine kinderen duidelijk associatief 

en imitatie leren vertonen. Mensenbaby’s beginnen na drie maanden 

spontaan een gevarieerd scala van klanken te produceren, ook wel 

brabbelen genoemd. Voor een deel zijn dat klanken die voorkomen 

in de taal die ze om zich heen horen, maar er zijn ook klanken bij 

die in andere talen aanwezig zijn. Na enige tijd laat het kind de 

klanken vallen die niet in de moedertaal voorkomen en herhaalt het 

alleen de klanken die in de omgeving voorkomen. Het debat tussen 

Chomsky en Skinner in de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw over de ontwikkeling van de menselijke taal toonde aan dat 

zowel de nativisten, die het karakter en de genetische factoren voor 
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de taalontwikkeling van beslissend belang vonden, als de empiristen, 

die de invloed van de opvoeding en de omgeving benadrukten, voor 

een deel hun gelijk hebben gekregen. De cognitieve revolutie heeft 

veel te danken aan de discussie tussen Chomsky en Skinner.

Pinker (2002) geeft hierbij aan dat in de evolutie van ons 

brein ook veel aandacht wordt besteed aan de evolutie van de taal. 

Geheugen, aandacht, zintuiglijke waarneming en uitspraak zijn 

allemaal van belang voor het produceren en begrijpen van taal. Dat 

betekent dat er veel gebieden in ons brein actief zijn bij taal. In de 

pedagogische wetenschappen gaat het echter om gestructureerd 

leren en aanleren. Het leren in een schoolse context is namelijk 

gericht op specifieke kennis en vaardigheden die wenselijk zijn voor 

het bereiken van bepaalde doelen.	Voor de meest complexe aspecten 

van menselijk gedrag hebben we onze prefrontale hersenen nodig, 

zoals bijvoorbeeld voor integratie van verschillende soorten 

informatie, het vormgeven van doelgericht gedrag of voor intelli

gente en strategische handelingen. Ons geheugen om informatie te 

onthouden is gedurende de evolutie uitgegroeid tot een complex, 

maar interessant gebeuren. Het geheugen is voor leren belangrijk en 

situeert zich in verschillende gebieden van de cortex. Volgens van 

der Linden (2006) worden bewuste herinneringen opgeslagen in het 

autobiografische of episodische geheugen, dat onze levens

geschiedenis vormt in tijd en plaats. Dit in tegenstelling tot ons 

procedurele geheugen waarmee vaardigheden leren zoals lezen, 

schrijven of fietsen. Leren wordt gezien als een gevolg van 

veranderingen in geheugen netwerken. Atkinson & Shiffrin (1968) 

hebben de opbouw van ons geheugen beschreven en onderscheiden 

daarbij drie soorten, namelijk een “sensory store”, waar informatie 

erg kort wordt opgeslagen, een “shortterm store”, met een beperkte 

capaciteit en de “longterm store” met een onbeperkte capaciteit. 

Deze drietraps opbouw is noodzakelijk omdat onze hersenen 

continu worden bestookt met informatie, zowel uit het eigen 

lichaam als uit de omgeving.

Genoemde onderzoekers stellen dat informatie uit onze 

“sensory store” snel in verval raakt en later niet meer terug te vinden 

is. Na een bepaalde periode verplaatst de “shortterm store” de 

informatie naar de “longterm store” waar het verbindingen heeft 

met allerlei verschillende plaatsen waar informatie is opgeslagen. 
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Baddeley (1986) veranderde de benaming “shortterm store” in 

“working memory” en onderscheidde hierbij vier componenten.  

Ten eerste het “central executive”, waar informatie binnenkomt, ten 

tweede de “phonological loop”, iemands innerlijke stem, die 

informatie in gespreksvorm vasthoudt, ten derde de “episodic 

buffer”, waarin informatie als buffer aanwezig is en tenslotte de 

“visuospatialsketchpad”, een soort innerlijk oog dat gespecialiseerd 

is in ruimtelijke en visuele informatie. De mogelijkheden om 

informatie vast te houden (te herhalen) in deze vier loops is 

bepalend voor het leerproces. 

Als we leren en dus nieuwe informatie opslaan, ontstaan 

volgens van der Linden nieuwe neuronen in de hippocampus, die de 

informatie doorspelen naar de voorste delen van de slaapkwabben. 

Daarna worden de neuronen in de hippocampus afgebroken om 

weer plaats te maken voor nieuwe cellen. De informatie wordt 

gekoppeld aan de manier waarop de informatie is verzameld, 

namelijk visuele herinneringen worden ondergebracht in de visuele 

hersenschors, herinneringen die geluid en stemmen betreffen 

worden in de gehoorschors opgeslagen, etc. De andere taak van de 

hippocampus is de hormonale stress reactie in het brein tot staan te 

brengen. Bij stress wordt, volgens Van der Linden de hypothalamus 

geactiveerd die de hypofyse in werking zet om het hormoon cortisol 

te produceren in de bijnierschors. Dit stresshormoon zorgt voor een 

verhoogde suikerspiegel en verhoogde bloeddruk. Ook werkt cortisol 

de hippocampus tegen, waardoor er enerzijds geen bewuste 

geheugeninhoud kan worden aangemaakt, anderzijds wordt het 

onbewuste emotiegeheugen juist versterkt. Volgens Nelissen (2008) 

betekent dit dat de hippocampus even op het rempedaal drukt voor 

dingen die nu even niet zo belangrijk zijn. Het emotie gerelateerde 

geheugen kan hierbij nog wel werken om ervoor te zorgen dat het 

leren in de toekomst gewaarborgd blijft. Wanneer de stress 

hormonen (cortisol) langdurig in ons brein aanwezig zijn, 

beschadigen ze volgens Kahn de hippocampus, waardoor deze geen 

nieuwe cellen kan vormen om tot leren te komen.

Iemands persoonlijkheid omvat een geheel van 

karakteristieken die aan één persoon worden toebedeeld (Larsen en 

Buss 2013). Een karakter bestaat dan uit vaste innerlijke 

eigenschappen, opgebouwd uit eigen gevoelens, specifieke 

ADRIE boek.indd   96 19-02-18   11:48



97	

denkprocessen en bepaalde gewoontes in het doen en laten.  

Dit opbouwen start met de aanleg (de genen) die mensen hebben 

meegekregen en de ontwikkeling die zij doormaken vanaf de feutus 

(vanaf de 12de week van de zwangerschap) en vanaf de geboorte als 

baby. Dit geheel van eigenschappen beschrijft de manier waarop een 

persoon in verschillende situaties zal reageren. Het bepaalt de 

manier waarop hij/zij denkt en waardoor hij/zij gemotiveerd zal 

worden. Bij Boeddha (Hagen 2015) zijn deze drie aspecten al eerder 

terug te vinden bij iemands persoonlijke karakteristiek, namelijk 

anicca, dukkha en anatta. Anicca zijn de geconditioneerde 

eigenschappen die veranderlijk van aard zijn (denkprocessen). 

Sukkha zijn de gevoelens die ongemak en plezier kunnen 

voortbrengen en Anatta de gewoonten die niet specifiek zijn en ook 

bij anderen voorkomen. 

Damasio (2010) beschrijft iemands persoonlijkheid als het 

autobiografisch “zelf”, dat een idee heeft van verleden en toekomst, 

zoals herinneringen en verwachtingen, en dat zich bezighoudt met 

planning (eerst ga ik dat doen, dan dat en morgen iets anders). De 

basis van het zelf is bij veel dieren aanwezig, met name ook bij 

dieren die niets kunnen leren zoals bijvoorbeeld  

kippen. Zoogdieren, zoals honden, katten en apen, die iets kunnen 

leren, ontwikkelen hiermee een beperkt autobiografisch zelf. Het 

volledige autobiografische zelf is typerend voor de mens. Gedurende 

de evolutie is het autobiografische zelf ontstaan uit het basis zelf. 

Het is een verder ontwikkelde vorm ervan en put uit het hele bereik 

van de in het geheugen opgeslagen geschiedenis, de recente en die 

van lang geleden. Essentieel bij het autobiografisch zelf is het 

bewustzijn, waarvan Damasio zegt dat het zich afspeelt tussen de 

hersenstam, de thalamus en de postero  mediale cortex, een 

onderdeel van de prefrontale cortex. Het bewustzijn ervaart de 

eerder beschreven emoties en gevoelens en eigent het auto

biografisch zelf op dat verbonden is aan de naam die ons is gegeven. 

Dit gepersonificeerde bewustzijn wordt onze geest genoemd, dat we 

buiten de biologie en de natuurwetten plaatsen en als een nietfysiek 

verschijnsel zien. De grondslag van deze eigenaardige situatie is 

volgens Chalmers (1996) dat het bewustzijn voor velen moeilijk te 

begrijpen is en ook de (kwantum)fysica voor hen mysterieuze 

verschijnselen bevatten. Zeker met een verleden dat ons denken zich 

ontwikkelde in een godscultuur (zie hoofdstuk 2) is het voor de 
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meeste mensen gemakkelijk om terug te vallen op een dualisme.  

Dit zijn opvattingen die bij twee tegenover elkaar staande 

grondbeginselen behoren, zoals materie en bewustzijn, lichaam en 

geest of fysica en metafysica. Door onze fantasie, die zich vooral op 

de toekomst is gericht, kunnen mensen ideeën ontwikkelen die niet 

op materie gebaseerd zijn, zoals bijvoorbeeld het begrip waarde of 

het begrip god. Door een proces van “reïficeren”, het zelf scheppen 

van een niet bestaande werkelijkheid, ontstaat een geheel nieuwe 

wereld zoals de financiële wereld of zoals dat binnen een religie 

gebeurt. Een andere opvatting is dat alles terug te brengen is tot 

materie, het fysisch monisme (Stoljar 2010), dat uitgaat van een 

substantie waaruit alles bestaat. Het ontkent dat de geest een 

zelfstandigheid is en los van materie zou bestaan. De geest is 

gebaseerd op materiële processen waarin tijdsbesef, ideevorming en 

idealisme vorm kunnen krijgen. Als de materie wordt weggenomen 

(door de dood) is er geen geest meer. 

De persoonlijkheid, het geheel van voelen, denken en doen 

dat aan één persoon wordt toegekend, is een verzameling van 

eigenschappen die gedurende iemands leven voortdurend verandert 

en groeit. Bronowski (1978) schreef zijn inspirerende boek over de 

mens in wording en toonde aan dat iedere samenleving zich 

ontwikkelt, maar ook elke persoon. Wij zijn geen mens, maar we 

worden mens. Een kind wordt puber en jong volwassenen groeien 

door kennis en ervaring door tot op hoge leeftijd. Telkens worden 

opvattingen en overtuigingen aangepast aan de veranderende wereld 

om ons heen. Onze persoonlijkheid verandert door de jaren heen tot 

het moment van overlijden. De mensen zullen altijd proberen zich 

te verbeteren door oude kennis en ervaring niet te laten verdwijnen, 

maar aan te passen aan de ontwikkelingen die in de omgeving plaats 

vinden.

4. 4		eValuatie

Het verkennen in de neurologische literatuur hoe denk en 

motivatieprocessen in het brein verlopen laat zien dat er een 

verschil is tussen het “dierlijke” denken in ons en het typische 

“menselijk” denken. Het dierlijke brein zorgt kortweg gezegd voor 

seks, eten en slapen en de emoties die ontwikkeld zijn om te 

overleven en te kunnen leven in een sociaal verband. De hersenstam, 
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het limbische systeem en grote delen van de cortex verschillen in 

het brein van de mens niet veel met die van de andere zoogdieren, 

waardoor ook een vorm van bewustzijn altijd aanwezig is.  

Het typisch menselijke deel in ons brein, dat zich vooral in de 

prefrontale cortex (PC) bevindt, staat voor het vormen van ideeën, 

het nemen van besluiten, het plannen en het organiseren. In het 

autobiografisch zelf, waar ons bewustzijn een belangrijke rol vervult, 

is het onderscheid tussen het dierlijke en het typisch menselijke 

denken niet merkbaar. Ieder mens ervaart zijn persoonlijkheid als 

een geheel. Maar als we willen weten hoe het menselijk brein 

functioneert en hoe wij vanuit onze persoonlijkheid (ons denken, 

voelen en doen) willen verklaren waarom iemand een bepaald 

gedrag vertoont, kunnen we met de kennis van het brein ons 

verplaatsen in de andere persoon. 

De fMRIscans zijn hulpmiddelen om processen te 

analyseren, maar zullen gepaard moeten gaan met gesprekken om 

achter iemands overtuiging te komen, de drijfveer voor motivatie. 

Met de kennis van iemands overtuiging kan pas echt iemands gedrag 

worden verklaard. Maar bij het tot stand komen van iemands 

overtuiging speelt het dierlijk denken, vooral de emoties, een 

belangrijke rol. Iedereen gaat anders om met zijn/haar emoties. Om 

deze reden is de werking van de cingulate cortex zo belangrijk, want 

hoe meer wisselwerking er tussen de PC en de emoties plaats vinden, 

des te meer is de cingulate cortex ontwikkelt. Ieder moment dat 

onze hersenen, de PC, zich ergens op concentreert, bijvoorbeeld met 

de vraag waarom ik zo snel kwaad ben of waarom ik zo bang ben op 

een hoog gebouw, groeien axonen en dendrieten vanuit de PC en 

cingulate cortex naar de gebieden in het brein waar het betreffende 

onderwerp in het geheugen is opgeslagen. Geconcentreerd ergens 

aan denken geeft verandering aan het brein en creëert meerdere 

verbindingen tussen de verschillende neuronen en nuclei. 

Door het samenvatten van de biochemie voor het verklaren 

van het verschil tussen graag willen (wanting) en iets lekker of fijn 

vinden om iets te willen hebben of bereiken (willing) wordt duidelijk 

dat motivatie een denkproces is dat door het typisch menselijk deel 

van het brein, de PC, wordt veroorzaakt. Bij graag willen, zegt Kahn, 

hopen mensen iets te gaan bezitten of bereiken en is het de 

verwachting die ons motiveert. Bij iets lekker of fijn vinden moeten 
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we eerst vooraf ervaren hebben dat het lekker of fijn is om het te 

willen hebben of ervaren. Het is een gevoel dat niet aangestuurd 

wordt door de PC, maar door het limbische systeem – het dierlijke in 

ons – in samenwerking met de NAcc. Dit zijn belangrijke 

constateringen om mensen zichzelf of anderen te motiveren.  

Er wordt gemakkelijk gezegd dat iemand iets leuk moet vinden om 

gemotiveerd te worden, maar voor echte motivatie gaat het niet om 

“leuk vinden”, maar om geïnteresseerd zijn. Het zijn de argumenten 

die in de PC bewust of onbewust worden afgewogen, waarna in 

gedachten een besluit wordt genomen om iets te doen. Dit betekent 

dat motivatie bij dieren of kleine kinderen niet of nauwelijks zal 

kunnen voorkomen omdat de PC niet of nauwelijks ontwikkeld is

Ook het belonen en straffen om mensen in beweging te 

krijgen kunnen vanuit de neurologische processen beter worden 

begrepen. Belonen geeft zowel bij dieren als bij mensen een prettig 

gevoel, waarvoor geen denkprocessen in de PC noodzakelijk zijn. 

Natuurlijk kan direct na het uitvoeren van de handeling een 

beloning worden gegeven – het bekende suikerklontje bij paarden 

– waardoor een stimulusrespons reactie in werking zal treden. Maar 

als een langere tijd is verstreken, vinden er geen SRreacties plaats en 

zal de beloning niet direct met de uitgevoerde handeling in verband 

worden gebracht. Dit betekent dat het belonen voor werkzaamheden 

genuanceerd bekeken moet worden. Om echt gemotiveerd werk

zaamheden uit te voeren zal iemands overtuiging overeen moeten 

komen met de doelstelling van het werk. Het met tegenzin en 

ongemotiveerd werken zal alleen met direct belonen en straffen in 

stand gehouden kunnen worden om aan het dierlijke mechanisme 

in ons brein tegemoet te komen. 

Neurologisch is aangetoond dat expliciete leerprocessen zich 

afspelen tussen de rechter en linker hemisfeer doordat o.a. de 

“phonological loop” de informatie vasthoudt en toetst aan de kennis 

in de verschillende geheugengebieden. Bovendien blijkt dat de 

hippocampus en de amygdala, de gebieden waar ook de emoties 

mede worden gevormd, een belangrijke functie vervullen in het 

leerproces. De informatie wordt niet alleen gekleurd door de 

emotionele stemming, maar wordt ook opgeslagen in die 

geheugengebieden die gekoppeld zijn aan de manier waarop de 

informatie is verzameld, bijvoorbeeld door luisteren, kijken of 
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ruiken. Het begrip “gevoelens” is echter een brede verzamelnaam 

van allerlei soorten affectieve processen die afgeleid zijn van de 

emoties, zoals weergegeven door Damasio, maar ook door Nelissen 

en Fischer in het vorige hoofdstuk. Onder gevoelens worden 

stemmingen verstaan, gewaarwordingen, een bepaalde gezindheid 

of zelfs het uiten van deze gevoelens in kunst en poëzie. Alle 

zintuigen kunnen hierbij betrokken zijn, evenals alle emoties en alle 

ervaringen die gedurende het leven zijn opgebouwd. Langzaam 

wordt duidelijk hoe emoties en gevoelens werken, maar belangrijk 

hierbij is te weten hoe mensen ermee kunnen omgegaan of wat 

mensen ermee kunnen doen bij motivatieprocessen. Als emotie en 

gevoelens zo belangrijk zijn bij motivatie en leren, hoe kunnen we 

dan leren met gevoelens om te gaan of gevoelens te beïnvloeden? 

Baumeister heeft aangegeven hoe wilskracht werkt, maar geeft ook 

aan hoe men de eigen wilskracht kan opbouwen. Door goede voeding 

en met discipline en concentratie zijn onze gedachten te beheersen. Dit 

betekent dat gevoelens hierbij ook beheersbaar gemaakt kunnen 

worden evenals het vermogen om verleidingen te kunnen weerstaan. 

Bij het willen leveren van een prestatie is sprake van dezelfde 

neurologische processen, waarbij goede voeding, discipline en 

concentratie eveneens noodzakelijk zijn. 

Omdat hersenscans de intensiteit van een bepaalde activiteit 

zichtbaar maken, wordt aangenomen dat meer of minder activiteit 

overeenkomt met het meer of minder kunnen hebben van bepaalde 

gevoelens. In Hoofdstuk 3 is aangegeven dat gevoelens meestal 

combinaties zijn van meerdere emoties, die tezamen worden 

getriggerd met de denkprocessen in de PC. Dit betekent dat een sterk 

waargenomen intensiteit in de NAcc gebaseerd kan zijn op 

verschillende zwakke activiteiten, maar het zou ook kunnen dat het 

slechts één heftige activiteit betreft. Dit is niet uit een PET of fMRI

scan van NAcc af te leiden. Daarom zouden scans altijd met 

gesprekken gecombineerd moeten worden, waarbij technieken om 

gesprekken te analyseren net zo belangrijk zijn als technieken om 

activiteiten in de hersenen zichtbaar te maken. In hoofdstuk 6 wordt 

een onderzoek besproken om door gesprekken motivatie en 

wilskracht te meten om inzicht te krijgen in de intensiteit van 

motivatie en wilskracht die nodig is om een prestatie te leveren. 
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5. denkstijlen	en	motivatie

Het denken en onze emoties zijn belangrijke onderdelen in 

het motivatieproces. Door de ontwikkeling van de functionele 

breinanalyse is bekend geworden hoe voorkeuren bij denkprocessen 

tot stand komen en welke onderdelen van het brein daarop invloed 

hebben. Herrmann (1996) en Neethling (2005) hebben op basis van 

deze breinvoorkeuren instrumenten ontwikkeld om iemands 

denkstijl te expliciteren. Bij personeelsselectie of loopbaanplanning 

worden deze instrumenten op grote schaal ingezet om iemands 

motivatie duidelijk te maken. Eerder hadden Miller en Mattson 

(!972) een op psychologische analyse gebaseerd instrument opgesteld 

door iemands drijfveer te onderzoeken, waarop Philips en Kessel 

(2013) iemands aanleg en motivatie konden vaststellen. In dit 

hoofdstuk zal een samenvatting worden gegeven van deze 

ontwikkelingen van hoe iemands motivatie en denkstijl kunnen 

worden bepaald. Ook zal een onderzoek worden beschreven naar 

motivatie van 40 cursisten gebaseerd op deze drijfveren en op door 

Davidson (2012) ontwikkelde emotionele denkstijlen. 

 5.1	functionele	breinanalyses

De Nobelprijswinnaar Roger Sperry (19131994) heeft met 

het doorsnijden van het corpus callosum – de verbinding tussen de 

linker en rechter hersenhelft – de basis gelegd voor de functionele 

analyse van het brein. Sperry en zijn collega’s lieten patiënten taken 

uitvoeren waarvan bekend was dat ze door een specifieke hersen

helft worden uitgevoerd. Zij toonden aan dat de twee hersenhelften 

ieder specifieke eigenschappen bezitten en speciale functies 

vervullen. De linker hersenhelft vertoont vooral logisch, analytische 

en rationele patronen en de rechter hersenhelft bezit meer de 

intuïtieve, holistische en fantasierijke eigenschappen. Herrmann 

borduurde verder op de gegevens van Sperry en ontwikkelde het 

Herrmann Brain Dominance Instrument (Herrmann 1996). In zijn 

HBDmodel onderscheidde hij vier verschillende manieren van 

denken, namelijk (1) analytisch denken, (2) stap voor stap denken, (3) 

relationeel denken (van mens tot mens) en (4) fantasierijk denken.  
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Het analytisch denken is gebaseerd op het begrijpen hoe zaken 

tot stand komen en hoe die werken. Deze denkvoorkeur is gebaseerd 

op logica en manifesteert zich vooral in technische beroepen. Het 

stap voor stap denken is gebaseerd op het opvolgen van aanwijzingen, 

waarbij de denkvoorkeur een soort draaiboekmodel volgt om 

problemen op te lossen. Het relationeel denken komt tot uiting bij het 

luisteren en kijken naar andere mensen en komt van daaruit tot een 

eigen mening of opvatting. De denkvoorkeur is dan interactief en 

men werkt graag in groepsverband. Het fantasierijk denken gaat uit 

van een holistische kijk op de wereld waarbij men graag initiatieven 

neemt en creatieve oplossingen zoekt. Deze vier denkstijlen zijn 

gebaseerd op de functies in de prefrontale cortex die Herrmann in 

vier kwadranten heeft weergegeven.  

Deze denkstijlen komen ook in allerlei mengvormen voor. Met een 

programma van 120 vragen wist Herrmann iemands voorkeur voor 

een van de vier denkstijlen vast te stellen. Er kunnen ook meerdere 

denkstijlen overheersen, wat leidt tot een gevarieerde score van de 

vier verschillende denkstijlen. Zie onderstaande tabel voor een 

overzicht van Herrmann’s denkstijlen.

Herrmann’s	denkstijlen
	

denkstijlen sleutelwoorden Voorkeur	activiteiten

1.	analytisch logisch,	feitelijk,	
kritisch,	technisch	en	
gekwantificeerd	

Verzamelen	van	gegevens,	
analyses,	begrijpen	hoe	dingen	
werken,	beoordelen	op	feiten,	
logisch	redeneren

2.	stap	voor	
stap

Veilig,	gestructureerd,	
volgens	plan,	gedetailleerd	
of	complex

aanwijzingen	opvolgen,	
gedetailleerd	kunnen	werken,	
stap	voor	stap	problemen	
oplossen,	organiseren	en	
implementeren

3.	Van	mens	tot	
mens

gevoel	voor	beweging,	
emotioneel,	spiritueel,	
zintuiglijk	

luisteren	naar,	ideeën	
uitdrukken,	vragen	naar	
iemands	persoonlijke	mening,	
gevoelig	en	groep	interactie

4.	fantasierijk Visueel,	holistisch,	intuïtief,	
innovatief,	conceptueel

naar	het	geheel	kijken,	initiatief	
nemen,	veronderstellingen	
poneren,	creatief	problemen	
oplossen,	lange	termijn	denken
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De validiteit van Herrmann’s denkstijlen is onderzocht door 

Bunderson (1985). Hij heeft vastgesteld dat het kwadrantmodel door 

onderzoeksgegevens wordt onderbouwd en dat het HBDinstrument 

een goede manier is om voorkeuractiviteiten aan te tonen. 

Bunderson constateerde dat het bewijs geleverd is dat met discreet 

voorkeuronderzoek clusters te maken zijn, dat de vier clusters 

uitwisselbaar zijn met het model van Herrmann en dat de scores 

verkregen met het HBDinstrument valide indicatoren zijn voor 

iemands denkstijl. Ook staan de verkregen waarden (scores) 

gevolgtrekkingen toe naar iemands voorkeur en iemands afkeur voor 

elk van de clusters van iemands denkstijl.

In navolging van Herrmann ontwikkelde Neethling samen 

met Torrance op de Universiteit van Georgia een verfijnder model 

waarmee een groot aantal verschillende profielen kunnen worden 

samengesteld voor privé, maar ook voor zakelijk gebruik (Neethling 

2005). Met Neethling Brain Instruments (NBI®) is het mogelijk 

breinvoorkeuren in kaart te brengen. Deze breinvoorkeuren laten 

zien hoe een persoon meestal communiceert, werkt, studeert en hoe 

hij/zij met anderen omgaat. Er zijn verschillende vragenlijsten 

ontwikkeld, namelijk voor onderwijs en opvoeding, voor iemands 

persoonlijk leven, voor zakelijk gebruik, en voor sporten en 

levensstijl. Elke toepassing heeft weer een vragenlijst voor (1) 

volwassenen, voor (2) een relatie/leiderschapsstijl, voor (3) 

vaardigheden, voor (4) een creativiteitsstijl en voor (5) persoonlijke 

negativiteit (wat doet men liever niet). De vragenlijst volwassenen 

biedt inzicht in de eigen denkvoorkeuren en verhoogt het 

bewustzijn en de gevoeligheid voor de breinvoorkeuren van anderen. 

De vragenlijst voor relatie/leiderschapsstijl geeft inzicht hoe men 

relaties aangaat, hoe men reageert op anderen en wat men wel en 

niet prettig vindt aan de voorkeuren van de mensen in de naaste 

omgeving. De vragenlijst voor vaardigheden identificeert de 

vaardigheden waar men goed in is. Het kan ook zijn dat de persoon 

vaardigheden heeft ontwikkeld op een bepaald gebied, maar dat 

deze niet overeenkomen met de breinvoorkeuren. Deze vragenlijst 

helpt om een beter inzicht te krijgen in welke baan of functie het 

best bij de persoon past. De vragenlijst voor de creativiteitsstijl geeft 

inzicht in de manier waarop de persoon creatief is. Iedereen wordt 

geboren met een hoeveelheid creativiteit, maar veel van de 

creativiteit gaat in de loop van het leven verloren. Deze vragenlijst 
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laat zien welk type creativiteit men prefereert en gebruikt.  

De vragenlijst voor de persoonlijke negativiteit geeft inzicht in iemands 

negatieve denken, waardoor sommige denkprocessen blokkeren.  

Als de essentie van de negativiteit is vastgesteld, kunnen blokkades 

worden opgebroken en wordt het vinden van oplossingen 

gemakkelijker. 

De linker en rechter hersenhelften worden door Neethling 

ingevuld met vier kwadranten met acht verschillende dimensies, 

namelijk links 1 met realistisch en analytisch, links 2 met 

organisatorisch en trouw, rechts 1 met strategisch en verbeelding en 

rechts 2 met sociaal en empathisch. Zie onderstaand schema.  

De resultaten van de vragenlijsten geven geen oordeel, maar geven 

inzicht in de verschillende eigenschappen die de persoon 

ontwikkeld heeft. Neethling geeft aan dat niemand alleen 

voorkeuren heeft voor denkprocessen in één gedeelte van het brein. 

Het gaat altijd om een combinaties van patronen in de vier 

kwadranten. Daarom is het resultaat van een Breinvoorkeuren NBI® 

vragenlijst een breinprofiel, waardoor duidelijk is waar de persoon 

meer voorkeuren heeft en waar minder.

Het	vier	kwadranten	model	van	neethling

r1	
strategisch

en	verbeelding

r2
sociaal	en

empatisch

l1	
realistisch	en

analytisch

l2	
organisatorisch

en	trouw
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Een voorbeeld

Na het invullen van de vragen krijgt iemand de volgende 

scores: L1= 56, L2= 64, R1= 101 en R2= 79. De scores worden 

ingedeeld met zeer hoge voorkeur (95+), sterke voorkeur (8094), 

gemiddelde voorkeur (6579), lage voorkeur (5064) en zeer lage 

voorkeur (50). Dit betekent dat de persoon zeer hoog scoort met  

R1= 101 op strategisch inzicht en fantasierijk ingesteld. Zijn realisme 

en analytisch denken heeft een lage voorkeur (L1= 56). Zijn sociale 

instelling en empathie is gemiddeld tot hoog (R2= 79) en zijn trouw 

en organisatorische stijl is laag tot gemiddeld (L2= 64). 

Bij elk kwadrant wordt de algemene voorkeur gegeven en 

een loopbaan en onderwerpvoorkeur. Zo wordt de persoon 

omschreven als iemand met een sterke voorkeur voor holistische 

denkprocessen. Hij werkt graag in een omgeving zonder routine, 

waar hij in staat is onafhankelijk te handelen. Hij is steeds op zoek 

naar alternatievenen en zal waarschijnlijk de status quo uitdagen. 

Hij houdt van diversiteit, flexibiliteit en doet graag meerdere dingen 

tegelijk. Hij is in staat om ideeën en informatie samen te voegen om 

met iets nieuws te komen. Hij voelt zich niet thuis in een omgeving 

waar het nodig is dat mensen aandacht voor details hebben, binnen 

strakke richtlijnen werken en zich houden aan procedures en 

controles. 

 Door het analyseren van denkvoorkeuren kan een 

belangrijk deel van het motivatieproces, waar afwegingen worden 

gemaakt om een doel te stellen, worden blootgelegd. Het afwegen 

van voor en nadelen die het eigen belang zeker stellen of versterken 

is een eerste stap om tot een duidelijk doel te komen. De denkstijlen 

spelen hierbij een belangrijke rol. De instrumenten van Herrmann 

en Neethling worden op grote schaal wereldwijd gebruikt door 

personeel wervingsbureaus en door human resource afdelingen van 

grote bedrijven om hun personeel op de juiste plek te krijgen.  

Toch speelt er meer bij motivatie dan alleen iemands denkstijl.  

Het stellen van een doel en dat doel ook graag willen bereiken door 

een inspanning te verrichten zijn essentiële onderdelen van het 

motivatie proces. Ook iemands doorzettingsvermogen en 

vaardigheden om tegenslagen te overwinnen spelen dikwijls een 

grote rol. Herrmann en Neethling gaan daar onvoldoende vanuit en 
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geven alleen de ontwikkelde denkstijl weer om iemands voorkeur

gedrag weer te geven. 

 Miller en Mattson (1972) hadden zich als personeels

functionarissen al eerder gebogen over de vraag wat mensen 

plezierig vinden en wat mensen werkelijk motiveert. Miller 

ontwikkelde een methode waarmee hij voor ieder individu een 

uniek motivatiepatroon kon vaststellen. Deze methode is gebaseerd 

op een even eenvoudig als logisch principe om te kijken naar het 

gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die men als plezierig 

ervaart. Hij noemde de methode System for Identifying Motivated 

Abilities (SIMA®). De basisgedachte is dat mensen het beste tot hun 

recht komen als ze werk doen of activiteiten verrichten waarbij ze 

maximaal van hun capaciteiten gebruik maken en waar ze plezier in 

hebben. De methode is geschikt om te onderzoeken waar iemand 

goed in is en onder welke omstandigheden men optimaal tot z’n 

recht komt. Miller zag hoeveel aandacht er werd besteed aan het 

coachen, trainen en scholen van werknemers op vaardigheden,  

die ze niet gemotiveerd gebruikten en erger nog, niet eens bezaten. 

Miller’s motivatiepatroon is gebaseerd op vijf aspecten, namelijk (1) 

de centrale drijfveer, (2) een motiverende werkhouding, (3) 

motiverende onderwerpen, (4) motiverende omstandigheden en (5) 

motiverende vaardigheden. 

 Philips en van Kessel (2013) hebben het SIMA® model verder 

uitgewerkt voor de Nederlandse markt. De basisgedachte dat ieder 

mens over een uniek motivatiepatroon beschikt staat hierbij 

centraal. Dit patroon bestaat niet alleen uit wat iemand innerlijk 

drijft, maar ook uit vaardigheden die men gebruikt en de 

omstandigheden waaronder men functioneert. De centrale drijfveer (1) 

is zeer divers en geeft het gevoel van voldoening dat iemand bewust 

of onbewust nastreeft bij alles wat men probeert te bereiken. 

Bijvoorbeeld de beste zijn, zich ontwikkelen, pionieren, perfect 

handelen of voldoen aan verwachtingen. Een motiverende werkhouding 

(2) is de voorkeursrol die iemand van nature inneemt ten opzichte 

van collega’s, leidinggevenden of medewerkers. Bijvoorbeeld als 

teamlid, als facilitator, als coach, als dirigerend persoon of gewoon 

als onafhankelijk lid. Bij motiverende onderwerpen (3) wordt gekeken 

naar thema’s en specifieke zaken waartoe iemand zich van nature 

aangetrokken voelt. Deze zaken kunnen dieren zijn, de natuur, 
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computers, cijfers, taal, menselijk gedrag of kleuren.  

Bij motiverende omstandigheden (4) wordt gekeken naar factoren in een 

werksituatie die iemand het best tot zijn recht laten komen, 

bijvoorbeeld bij uitdagingen, bij competities, bij het stellen van 

deadlines, bij persoonlijke erkenning of bij het leveren van goede 

kwaliteit. Tenslotte kijkt men naar voorkeursvaardigheden (5) die 

iemand van nature gebruikt om resultaten te bereiken. Dit zijn 

luisteren, experimenteren, analyseren, anticiperen, innoveren, 

fantasie gebruiken, instructies uitvoeren, overtuigen of bemiddelen.

Uit deze vijf hoofddimensies van het SIMA ® model wordt 

een groot aantal subdimensies afgeleid. Toen Miller begon van 

iedere persoon met wie hij het SIMAonderzoek deed een motivatie

beschrijving te maken, zag hij overeenkomsten en verschillen tussen 

de drijfveren van mensen. Hij kwam op bijna dertig verschillende 

drijfveren, waarvan hij vijf hoofdgroepen maakte, namelijk (1) 

profileren ten opzichte van anderen, (2) heersen/controleren, (3) 

aanbrengen van veranderingen, (4) betrokkenheid bij een proces en 

(5) specifieke prestatie of bestemming. 

Onder profileren ten opzichte van anderen (1) verstaat Miller 

uitblinken, uniek zijn, aandacht en erkenning krijgen en een 

sleutelrol vervullen. Bij elke drijfveer geeft hij hulpmiddelen om te 

analyseren en omschrijft hij enkele valkuilen die vermeden dienen 

te worden. Veel mensen geven bijvoorbeeld aan dat erkenning door 

anderen de meeste voldoening geeft. Toch zijn er maar weinigen die 

dat in hun alledaagse prestaties voortdurend nastreven.  

Als “erkenning” van bijkomend belang is, dan valt de persoon niet in 

deze categorie en kan dan beter worden ondergebracht bij 

“omstandigheden”. Het beheersen en controle uitoefenen (2) over anderen 

of over zaken waar men mee bezig is, is eveneens een drijfveer die 

mensen motiveert. Het verlangen om promotie te maken of het 

verlangen om zaken daar te plaatsen waar men ze wil hebben, geeft 

weer dat men de situatie wil beheersen en onder controle wil 

hebben. Zo worden onder beheersen en het onder controle hebben 

van situaties leiding geven verstaan, moeilijkheden of weerstand 

overwinnen, het in het bezit krijgen of houden van dingen, het 

perfectioneren van dingen en het doorgronden en demonstreren 

van zaken. Onder het aanbrengen van veranderingen (3) wordt verstaan 

het verbeteren van dingen, machines, organisaties en personen, 
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vormende invloed uitoefenen, potentieel ontdekken en gedrag 

beïnvloeden. In deze situaties komt iemands motivatie tot 

uitdrukking in het willen ontlokken van weerklank of respons.  

Dit is een veel voorkomende drijfveer, net zoals mensen altijd wel 

een of andere vorm van erkenning zoeken, willen zij ook altijd een 

of andere soort respons krijgen. De vierde groep drijfveren is de 

betrokkenheid bij het proces. Men wil betrokken zijn bij de voortgang 

van ontwikkeling, van techniek of procedures, die leiden tot een 

afgerond product of resultaat. Net zoals andere drijfveren komt deze 

motivatie veel voor, omdat het betrekking heeft op een idee of ideaal 

realiseren, op ergens goed in worden of vaardigheden demonstreren. 

Ook het pionieren, het ontdekken of een plan maken en uitvoeren 

worden door Miller tot deze drijfveer gerekend. Als laatste groep 

drijfveren onderscheidde Miller specifieke prestaties of bestemmingen (5). 

Het vinden van voldoening in het zien van een afgerond werk of in 

het bereiken van een tevoren gesteld doel. Ook het geaccepteerd 

worden, bijvoorbeeld doordat de geleverde prestatie helpt om de 

geloofwaardigheid te verbeteren waardoor iemand toegang krijgt tot 

een groep, behoort tot deze groep van drijfveren.

Een voorbeeld

Iemand wordt bij een bureau voor personeelswerving 

gevraagd een activiteitenformulier in te vullen volgens de SIMA 

methode, waarna een interview plaats vindt door een psycholoog. 

Het resultaat van de analyse is een beschrijving van de onderwerpen 

die iemand boeien, de aanwezige drijfveer, de omstandigheden 

waaronder iemand optimaal functioneert en van de vaardigheden 

waarvan optimaal gebruik kan worden gemaakt. Tevens wordt de 

werkhouding beschreven. Door de psycholoog worden conclusies 

getrokken en de talenten worden naar voren gehaald om een advies 

op te stellen voor de ideale functie. “U houdt ervan om diep in 

nieuwe materie te duiken, te leren en werkelijk te begrijpen waar 

het omgaat tot een niveau waarop u feitelijk zelf expert bent. Daarbij 

is eigenlijk de meest ideale situatie voor u om te werken vanuit uw 

eigen bedrijf of in een functie waarbij u een grote mate van vrijheid 

heeft”. Tenslotte worden de te vermijden situaties aangegeven.  

Het geheel is een 16 pagina’s omvattend document, dat het 

motivatiepatroon van de betreffende persoon weergeeft.

ADRIE boek.indd   109 19-02-18   11:49



110	

De SIMA methode stelt in het motivatieproces de drijfveer 

centraal die gebaseerd is op iets leuk vinden en betrekt daarbij 

iemands vaardigheden, iemands omstandigheden, de onderwerpen 

waaraan wordt gewerkt en de werkverhouding. Het verschil tussen 

iets leuks of aangenaams vinden en iets echt graag willen, dat 

verschillende neurobiologen hebben vastgesteld, wordt hierbij 

nauwelijks betrokken. Het uitgangspunt van Miller is dat motivatie 

vooral gebaseerd is op iemands ervaring in het verleden en dat iets 

graag willen gericht is op de toekomst inclusief de onzekerheden die 

hieraan verbonden zijn. Ook de emotionele kant van gedrag en de 

emotionele betrokkenheid bij alle cognitieve functies van het brein 

spelen in SIMA® nauwelijks een rol. De psycholoog die het interview 

afneemt gaat uit van zijn waarnemingen op het moment van het 

interview.

 5.2	emotionele	denkstijlen

 Verschillende onderzoekers (Ford 1992, Boekaerts & 

Niemivirta 2000, Damasio 2010) geven aan dat emoties grote invloed 

hebben op motivatie en op het leveren van prestaties.  

Als we angstig, verdrietig of boos zijn, kan dat onze motivatie om 

dingen te ondernemen, zoals het volgen van een opleiding, drastisch 

verstoren. Hoe sterk emoties motivatie kunnen verstoren is tot nu 

toe nog weinig onderzocht. Fischer (2010) geeft aan dat onderzoek 

naar emoties moeilijk is uit te voeren, omdat een emotie niet uit een 

enkele gedachte of een enkel gevoel bestaat, maar vaak uit veel 

verschillende gedachten, oordelen, motieven, expressies, 

lichamelijke veranderingen en gedragingen. Dat maakt emoties niet 

goed op een objectieve of eenduidige manier observeerbaar of 

onderzoekbaar. Zij geeft ook aan dat emoties voor een groot deel het 

oordelen beïnvloeden, maar ook het nemen van beslissingen en het 

evalueren van beslissingen, omdat emoties associaties oproepen in 

ons geheugen. Dit maakt de relatie tussen emoties en motivatie 

bijzonder complex. 

In eerste instantie hebben de meeste onderzoekers 

geprobeerd een ordening en een classificatie te zoeken in de vele 

emoties die men kon benoemen. In Hoofdstuk 3 is bijvoorbeeld de 

classificatie van Nelissen (2008) samengevat, die naast de basis 

emoties (vreugde, verdriet, woede, verbazing en afkeer) de 
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secundaire en meer complexe emoties (schaamte, schuldgevoel, 

trots, sympathie en verlegenheid) onderscheidde. Ook gaf hij aan dat 

dikwijls meerdere emoties tegelijk plaats vinden, zoals bij 

verlegenheid, waar ook sociale angst aanwezig zou zijn. Met deze 

kennis zijn de onderzoekers in staat de functies van emoties te 

begrijpen, zoals het uitdrukken van betrokkenheid bij iets of iemand 

(positief) of het uitdrukken van afkeer van iets of iemand (negatief). 

Maar hoe emoties precies werken, is nog steeds onderwerp van 

onderzoek. Davidson (2012) heeft onderzoek gedaan om na te gaan 

hoe emoties een reactie zijn op de gebeurtenissen in de wereld om 

ons heen. Om te traceren hoe emoties het functioneren van het 

brein beïnvloeden en het geestelijk leven voor een groot deel 

bepalen, heeft hij breinonderzoek gedaan met EEG en MRI. Hij geeft 

aan dat gemoedstoestanden van korte duur zijn en dat stemmingen 

en buien enkele minuten, uren of zelfs dagen kunnen blijven 

hangen. Bepaalde emotionele eigenschappen kunnen echter 

jarenlang aanhouden. Door breinonderzoek heeft Davidson 

vastgesteld dat zes emotionele eigenschappen, die hij dimensies 

noemt, bij iedereen aanwezig zijn en die consequent reageren op 

ervaringen die mensen opdoen in het leven. De zes dimensies zijn (1) 

iemands veerkracht om snel of langzaam te herstellen van een 

bepaalde emotie, (2) iemands emotionele instelling, namelijk hoe 

lang kan iemand een positieve of negatieve emotie vasthouden, (3) 

iemands sociale intuïtie, namelijk hoe goed is iemand in het 

oppikken van sociale signalen van mensen in de omgeving, (4) 

iemands zelfbewustzijn, namelijk hoe goed is iemand in staat om 

fysieke gewaarwordingen waar te nemen die emoties weerspiegelen, 

(5) iemands fijngevoeligheid voor de omgeving, namelijk hoe goed is 

iemand in staat om emotionele reacties te reguleren in relatie tot de 

situatie waarin hij/zij zich bevindt en (6) iemands aandacht, namelijk 

hoe scherp en helder is iemand in staat om te focussen op een 

bepaald onderwerp.

De emotionele veerkracht (dimensie 1) wordt gekenmerkt door 

een grotere activiteit in de prefrontale cortex van de linkerhelft van 

het brein ten opzichte van de prefrontale activiteit in de rechter

helft. Een gebrek of een tekort aan veerkracht gaat samen met een 

hogere activiteit in de prefrontale cortex van de rechterhersenhelft. 

De mate van activiteit in de prefrontale cortex van de linker

hersenhelft van een veerkrachtig persoon kan tientallen keren zo 
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groot zijn als bij iemand die niet veerkrachtig is. Tegelijk 

constateerde Davidson dat grote zenuwbundels van neuronen tussen 

bepaalde gebieden in de prefrontale cortex en de amygdala (het 

centrum dat informatie koppelt van de verschillende zintuigen aan 

emoties) een belangrijke rol vervullen bij emotionele veerkracht. 

Hoe meer witte stof (axonen die de ene zenuwcel met de andere 

verbinden) er tussen de prefrontale cortex en de amygdala aanwezig 

is, hoe veerkrachtiger iemand is. Bij mensen die langzaam van een 

tegenslag herstellen zijn er minder signalen tussen de prefrontale 

cortex en de amygdala. Bij mensen met een positieve instelling 

(dimensie 2) is een hoge activiteit waar te nemen in de prefrontale 

cortex en de nucleus accumbens (NCAcc), die de gevoelens van een 

beloning verwerken. Een negatieve instelling gaat gepaard met een 

lage activiteit in deze gebieden. Positieve en negatieve emoties 

kunnen van elkaar worden gescheiden aan de hand van activering 

van de prefrontale cortex in respectievelijk de linker en rechter 

hersenhelft. Negatieve emoties zijn bijvoorbeeld boosheid, 

vijandigheid, depressie, angst en bezorgdheid en geven een hoge 

activiteit in de rechter hersenhelft. Positieve emoties zijn geluk, 

blijdschap, tevredenheid en enthousiasme en geven een hoge 

activiteit in de linker hersenhelft. Mensen met een hoge sociale 

intuïtie (dimensie 3) hebben een verhoogde activiteit in de fusiforme 

gyrus, een gebied onder in de temporale en occipitale kwab 

gespecialiseerd in het ontcijferen van gezichten, en een lage tot 

middelhoge activiteit in de amygdala. Mensen met een slecht 

ontwikkelde sociale intuïtie hebben een lage activiteit in de 

fusiforme gyrus en een hoge activiteit in de amygdala. Het zelfbewuste 

brein (dimensie 4) wordt vooral bepaald door de insula die de 

overgang vormt tussen de neocortex (de bovendste laag van het 

brein) en het limbische systeem (het binnenste deel van het brein). 

De insula is betrokken bij pijnervaring en de primaire emoties zoals 

angst, woede en afkeer. De insula bundelt zintuiglijke prikkels 

binnen een emotionele context en ontvangt signalen van de 

inwendige organen, zoals hart, lever, longen, maag, darmen, nieren 

en de voortplantingsorganen. Een hoge activiteit van de insula is 

kenmerkend voor een sterk ontwikkeld zelfbewustzijn. Een minder 

hoge activiteit van de insula is gerelateerd aan een minder goed 

ontwikkeld zelfbewustzijn. De fijngevoeligheid voor de omgeving 

(dimensie 5) is het vermogen om onderscheid te maken tussen het 

bekende en het onbekende in de omgeving en is gerelateerd aan de 
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hippocampus, de twee halve ringen rondom de thalamus in het 

centrum van het limbische systeem. De hippocampus is betrokken 

bij het opslaan van bepaalde feiten en gebeurtenissen voor de 

verschillende geheugengebieden. Hij helpt ons ook bij het 

afstemmen van ons gedrag op onze omgeving. Een lage activiteit is 

kenmerkend voor mensen die niet fijngevoelig zijn voor hun 

omgeving en een hoge activiteit is kenmerkend voor mensen die dat 

wel zijn. Dimensie 6, het vermogen om zijn aandacht op iets gericht te 

houden, is gerelateerd aan twee mechanismes, namelijk het vergroten 

of versterken van de signalen waarop we onze aandacht richten 

(kijken of luisteren) en het afremmen van de signalen die we kunnen 

negeren. De prefrontale cortex speelt een belangrijke rol bij 

selectieve aandacht. Het verschijnsel dat een hersenactiviteit 

afgestemd kan worden op externe stimuli heet “phaselocking”.  

Bij mensen die hun aandacht goed op iets gericht kunnen houden, 

vertoont de prefrontale cortex een sterke mate van phaselocking, bij 

mensen die hun aandacht niet goed op iets gericht kunnen houden, 

vertoont de prefrontale cortex weinig phaselocking.

 Davidson en Begley hebben zo de verwerking van de 

verschillende emoties in het brein getraceerd. Met de zes genoemde 

dimensies hebben zij kunnen vaststellen hoe mensen reageren op 

verschillende emoties wanneer zij daarmee worden geconfronteerd. 

Impulsief gedrag bijvoorbeeld is een combinatie van “niet gefocuste 

aandacht en een zwak zelfbewustzijn”. Geduld is een combinatie 

van een “sterk zelfbewustzijn en een sterke fijngevoeligheid voor de 

omgeving”. Verlegenheid is een combinatie van “een niet zo sterk 

ontwikkelde veerkracht, een lage fijngevoeligheid voor de omgeving 

en een bepaalde positie op de dimensie van de sociale intuïtie”. 

Angst is bijvoorbeeld een combinatie van “een niet zo sterk 

ontwikkelde veerkracht, een negatieve instelling, een sterk 

zelfbewustzijn en een zwak vermogen om te focussen. Zo is het 

verwerken van alle mogelijke emoties met de zes bovenstaande 

dimensies in kaart te brengen. Het meten van deze zes dimensies 

geeft bij iedereen andere resultaten op een schaal van zwak tot sterk. 

Davidson noemt deze scores iemands Emotionele Stijl. Deze 

Emotionele Stijl is niet bedacht, maar is voortgekomen uit 

systematisch onderzoek naar de neurale basis van emoties.  

Met brainimaging is aangetoond dat achter elke dimensie van de 

Emotionele Stijl een specifiek patroon van hersenactiviteit ten 
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grondslag ligt. Mensen zijn in staat om de Emotionele Stijl te 

veranderen als ze dat zelf willen. Zie hoofdstuk 7. Vandaar dat er 

geen ideale Emotionele Stijl bestaat of dat bepaalde optimale 

posities op het spectrum van de zes dimensies ingenomen dienen te 

worden. Zelden hebben mensen bij alle zes dimensies hoge scores.

Davidson heeft vragenlijsten ontwikkeld om de zes 

dimensies van iemands Emotionele Stijl vast te stellen. Voor elke 

dimensie worden tien vragen gesteld die beantwoord moeten 

worden met ja of nee of met waar of niet waar. Voor de eerste 

dimensie, iemands emotionele veerkracht, komen vragen voor zoals 

“als er iets gebeurt wat me heel verdrietig maakt, zoals de dood van 

iemand die dicht bij me staat, kan ik daardoor maandenlang niet 

goed functioneren”. Bij iemands emotionele instelling worden 

vragen gesteld zoals “ ik ga ervan uit dat de komende tien jaren 

beter voor me zullen zijn dan de afgelopen tien jaren”. Bij iemands 

sociale intuïtie worden vragen gesteld als “ik ben vaak met stomheid 

geslagen wanneer iemand met wie ik een gesprek voer boos wordt of 

van streek raakt door iets wat ik heb gezegd, terwijl daar in mijn 

ogen geen enkele aanleiding toe is”. Bij de vierde dimensie, iemands 

zelfbewustzijn, worden vragen gesteld als “meestal ben ik zeker 

genoeg van hoe ik me voel om mijn emoties in woorden te kunnen 

uitdrukken”. Om iemands fijngevoeligheid voor de omgeving te 

achterhalen worden vragen gesteld als “anderen hebben weleens 

tegen me gezegd dat ik me ongepast gedroeg, wat me verbaasde”.  

En tenslotte zijn vragen over aandacht om te focussen op een 

onderwerp geformuleerd als “als ik thuis ben en ik probeer te 

werken, raak ik snel afgeleid door het geluid van de televisie of het 

geluid dat door andere mensen wordt gemaakt”. Door middel van 

een puntentelling van 0 t/m 10 kunnen scores worden verkregen  

van de zes dimensies.
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5 .3		onderzoek	naar	de	inVloed	Van	 	
	 	 de	emotionele	stijl	op	motiVatie

Bij het in kaart brengen van iemands Emotionele Stijl kan de 

vraag worden gesteld wat de relatie kan zijn met iemands motivatie 

om een leerprestatie te leveren. Vooral de dimensies aandacht richten, 

positieve instelling en fijngevoeligheid voor de omgeving zijn voor leren en 

het leveren van een prestatie van belang. Bij lage scores voor deze 

dimensies, namelijk geen of nauwelijks aandacht kunnen schenken 

aan een onderwerp, een negatieve instelling waardoor angst of 

boosheid gemakkelijk kunnen ontstaan en een slecht ontwikkelde 

fijngevoeligheid voor de omgeving, waardoor bekende en onbekende 

dingen nauwelijks worden opgemerkt, zijn het leveren van 

leerprestaties niet of nauwelijks mogelijk.  

De Emotionele Stijl, die bij iedereen op een andere manier is 

ontwikkeld, is onderzocht bij veertig cursisten, waar onder een 

groep die een cursus Spaans (MBO niveau) volgde en een groep die 

deelnam aan een cursus Psychologie (HBO niveau). Alle deelnemers 

aan het onderzoek waren volwassenen, die naast het volgen van de 

cursus veel andere werkzaamheden uitvoerden. De cursisten Spaans 

bestonden uit 19 vrouwen en 3 mannen. Onder de 18 HBO cursisten 

bevonden zich 12 vrouwen en 6 mannen.

 Alle cursisten hebben de vragenlijst van Davidson ingevuld. 

Na het berekenen van de scores zijn de resultaten van hun 

Emotionele Stijl aan de cursisten voorgelegd met de vraag of zij zich 

kunnen herkennen in de uitkomsten. Van de in totaal 40 voor

gelegde Emotionele Stijlen konden slechts vier cursisten zich in een 

of twee dimensies niet helemaal vinden. De overige deelnemers 

reageerden instemmend en waren verbaasd over de nauwkeurigheid 

van het vastleggen van hun karaktertrekken. In onderstaande figuur 

staan de resultaten van de zes dimensies van Emotionele Stijl van de 

40 cursisten: 1 t/m 22 de cursisten Spaans en 23 t/m 40 de cursisten 

psychologie.
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emotionele	stijl	40	cursisten:	1-22	spaans	en	23-	40	psychologie

Van de zes dimensies voor de Emotionele Stijl van de 

40 cursisten is het gemiddelde berekend om de verschillen tussen de 

dimensies van de Emotionele Stijl weer te geven en om na te gaan of 

er verschillen aanwezig zijn tussen cursisten Spaans en psychologie 

studenten.

gemiddelde	scores	voor	de	6	dimensies	van	emotionele	stijl	
 

	22	cursisten
	spaans	

1
emotionele
veerkracht

2
positieve	
instelling

3
sociale	
intuïtie

4
zelf	

bewustzijn

5
fijn	

gevoeligheid

6
aandacht	

kunnen	
schenken

gemiddeld 7.6 7.9 7.9 7.1 7.6 5.1
standaard	
afwijking

1,5 1,3 1,7 1,8 1,6 2,3

18	cursisten
psychologie

1
emotionele
veerkracht

2
positieve	
instelling

3
sociale	
intuïtie

4
zelf	

bewustzijn

5
fijn	

gevoeligheid

6
aandacht	

kunnen	
schenken

gemiddeld 7,6 8,4 8,3 7,4 7,6 6,2
standaard	
afwijking	

1,2 1,3 1,6 1,8 1,4 2,1

 

Bij de zes dimensies van de Emotionele Stijl bij de 

verschillend cursisten komen hoge en lage scores voor. Geen van de 

40 cursisten hebben een zelfde score. De laagst gemiddelde score van 

79 
 

5.3	  ONDERZOEK	  NAAR	  DE	  INVLOED	  VAN	  DE	  EMOTIONELE	  STIJL	  OP	  
MOTIVATIE	  

Bij	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  iemands	  Emotionele	  Stijl	  kan	  de	  vraag	  worden	  gesteld	  
wat	  de	  relatie	  kan	  zijn	  met	  iemands	  motivatie	  om	  een	  leerprestatie	  te	  leveren.	  Vooral	  de	  
dimensies	  aandacht	  richten,	  positieve	  instelling	  en	  fijngevoeligheid	  voor	  de	  omgeving	  zijn	  
voor	  leren	  en	  het	  leveren	  van	  een	  prestatie	  van	  belang.	  Bij	  lage	  scores	  voor	  deze	  dimensies,	  
namelijk	  geen	  of	  nauwelijks	  aandacht	  kunnen	  schenken	  aan	  een	  onderwerp,	  een	  negatieve	  
instelling	  waardoor	  angst	  of	  boosheid	  gemakkelijk	  kunnen	  ontstaan	  en	  een	  slecht	  
ontwikkelde	  fijngevoeligheid	  voor	  de	  omgeving,	  waardoor	  bekende	  en	  onbekende	  dingen	  
nauwelijks	  worden	  opgemerkt,	  zijn	  het	  leveren	  van	  leerprestaties	  niet	  of	  nauwelijks	  
mogelijk.	  De	  Emotionele	  Stijl,	  die	  bij	  iedereen	  op	  een	  andere	  manier	  is	  ontwikkeld,	  is	  
onderzocht	  bij	  veertig	  cursisten,	  waar	  onder	  een	  groep	  die	  een	  cursus	  Spaans	  (MBO	  niveau)	  
volgde	  en	  een	  groep	  die	  deelnam	  aan	  een	  cursus	  Psychologie	  (HBO	  niveau).	  Alle	  
deelnemers	  aan	  het	  onderzoek	  waren	  volwassenen,	  die	  naast	  het	  volgen	  van	  de	  cursus	  veel	  
andere	  werkzaamheden	  uitvoerden.	  De	  cursisten	  Spaans	  bestonden	  uit	  19	  vrouwen	  en	  3	  
mannen.	  Onder	  de	  18	  HBO	  cursisten	  bevonden	  zich	  12	  vrouwen	  en	  6	  mannen.	  

	  Alle	  cursisten	  hebben	  de	  vragenlijst	  van	  Davidson	  ingevuld.	  Na	  het	  berekenen	  van	  
de	  scores	  zijn	  de	  resultaten	  van	  hun	  Emotionele	  Stijl	  aan	  de	  cursisten	  voorgelegd	  met	  de	  
vraag	  of	  zij	  zich	  kunnen	  herkennen	  in	  de	  uitkomsten.	  Van	  de	  in	  totaal	  40	  voorgelegde	  
Emotionele	  Stijlen	  konden	  slechts	  vier	  cursisten	  zich	  in	  een	  of	  twee	  dimensies	  niet	  helemaal	  
vinden.	  De	  overige	  deelnemers	  reageerden	  instemmend	  en	  waren	  verbaasd	  over	  de	  
nauwkeurigheid	  van	  het	  vastleggen	  van	  hun	  karaktertrekken.	  In	  onderstaande	  figuur	  staan	  
de	  resultaten	  van	  de	  zes	  dimensies	  van	  Emotionele	  Stijl	  van	  de	  40	  cursisten:	  1	  t/m	  22	  de	  
cursisten	  Spaans	  en	  23	  t/m	  40	  de	  cursisten	  psychologie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	   	   Figuur:	  Emotionele	  stijl	  40	  cursisten:	  1-‐22	  Spaans	  en	  23-‐	  40	  Psychologie	  
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de zes dimensies bij de cursisten Spaans komt voor bij “aandacht 

kunnen schenken” en is 5,1 met een standaard afwijking van 2,3.   

Elf cursisten Spaans (50%) hebben een lage score (< 5) voor “aandacht 

kunnen schenken”. Dit betekent dat een groot aantal cursisten 

moeite heeft om zich op een onderwerp te kunnen concentreren. 

Vijf cursisten scoorden zelfs een 2. In de groep cursisten Psychologie 

is “aandacht kunnen schenken” eveneens gemiddeld het laagst, 

namelijk 6,2, maar gemiddeld 1,0 punt hoger dan de cursisten 

Spaans. Zes personen hebben een lage score (< 5) voor “aandacht 

kunnen schenken” (33%). De positieve instelling van de cursisten 

Psychologie ligt gemiddeld 0,5 punten hoger dan bij de cursisten 

Spaans. 

 Davidson’s onderzoek is opgezet om na te gaan hoe emoties 

het functioneren van het brein beïnvloeden en welke processen 

plaats vinden bij bepaalde eigenschappen, zoals aandacht schenken, 

fijngevoeligheid, etc. Deze neuropsychologische kennis is toe te 

passen op de kennis die is verkregen over motivatie. Motivatie is een 

complex proces, waarbij afwegingen plaats vinden en doelen worden 

gesteld, die men graag wil bereiken. Om deze doelen te kunnen 

bereiken moeten leerprocessen plaats vinden en prestaties worden 

verricht, waarbij tegenslagen overwonnen dienen te worden en 

bepaalde emoties moeten worden beheerst. Neurologisch betekent 

dit dat in de prefrontale cortex afwegingen worden gemaakt, 

prioriteiten worden gesteld en een planning wordt gemaakt om het 

doel te bereiken. Om het doel echt te willen bereiken, vindt een 

proces plaats dat zich afspeelt tussen de prefrontale cortex en de 

NAcc, waar een dopamine balans continu het graag willen en het 

doorzettingsvermogen (wilskracht) in stand houdt. Om het doel te 

kunnen bereiken moet een leerproces worden gestart om de kennis 

en vaardigheden die nodig zijn om het doel te realiseren, op te 

nemen. Hiervoor dient de hippocampus actief te worden waardoor 

de fijngevoeligheid toeneemt om de benodigde kennis en 

vaardigheden ook daadwerkelijk te leren. Om het doel te kunnen 

bereiken dienen negatieve emoties beheersbaar te zijn (angst, woede, 

haat en droefenis), die opgewekt worden in de amygdala, waardoor 

de linkerhelft van de prefrontale cortex actief en de rechterhelft 

minder actief dient te zijn. De negatieve emoties beïnvloeden niet 

alleen het leren, maar zijn eveneens een belemmering om 

tegenslagen te kunnen overwinnen. Ten slotte is de aandacht op iets 

ADRIE boek.indd   117 19-02-18   11:49



118	

gericht kunnen houden een belangrijk aspect bij motivatie dat 

gerelateerd is op het vergroten of versterken van de signalen waar 

onze aandacht op is gericht. Ook het afremmen of verkleinen van 

signalen speelt een belangrijke rol. Deze “phaselocking” is een 

voorwaarde om gemotiveerd te blijven gedurende het motivatie 

proces om het gestelde doel te bereiken. 

Van alle 40 cursisten is een overzicht gemaakt van hun 

tijdsbesteding aan de cursus in uren per week (naast het volgen van 

de cursus zelf) en van de cijfers verkregen door een eindtoets voor de 

cursus. Zie onderstaande tabel.

tijdsbesteding	en	leerprestatie	40	cursisten

cursisten		
spaans

tijdsbesteding	cursus	in	
uren	per	week

leerprestatie	in	scores		
(0-10.	waarbij	10	is	het	hoogst

gemiddeld 4,2 7,2

standaard	afwijking 2,0 1,4

cursisten	psychologie tijdsbesteding	cursus	in	
uren	per	week

leerprestatie	in	scores		
(0-10	waarbij	10	is	het	hoogst

gemiddeld 13,6 5,8

standaard	afwijking 7,1 1,7

De cursisten Spaans besteedden tussen de 2,2 en 6,2 uur aan 

huiswerk en hun leerprestaties waren volgens hun docent goed.  

Het varieerde tussen de 5,5 en een 10. De cursisten psychologie 

besteedden veel meer tijd aan hun cursus, gemiddeld 13,6 uur per 

week. Dat is gemiddeld 9,4 uur per week meer. Het afgelegde 

examen op HBO niveau was behoorlijk zwaar waardoor de 

gemiddelde score uitkwam op 5,8.

Tussen de leerprestaties en de zes dimensies van de 

Emotionele Stijl is bij alle 40 cursisten een correlatietoets uit gevoerd 

die slechts minimale waarden opleverden en geen enkele 

significante correlatie aangaf. Dit betekent dat geen enkele dimensie 

dominant is om tot een leerprestatie te komen.  

Het brein blijkt erg flexibel om bijvoorbeeld een tekort aan 

“aandacht kunnen schenken” te compenseren met meer “positieve 

instelling”, meer “wilskracht” of meer “tijdsbesteding” om een goede 

leerprestatie te kunnen leveren. 

ADRIE boek.indd   118 19-02-18   11:49



119	

In de literatuur wordt aangegeven dat emoties leerprestaties 

kunnen beïnvloeden. In het hierboven beschreven onderzoek is 

gekeken naar een mogelijke relatie tussen iemands Emotionele  

Stijl en iemands leerprestatie. Uit de gemiddelde score van de 

Emotionele Stijl van de cursisten Spaans blijkt dat 20 personen (91%) 

een goede beheersing hebben en dat slechts twee cursisten een 

gemiddelde middelmatige score hebben. Ook de Psychologie 

cursisten scoorden alle personen boven de 5 punten bij het 

gemiddelde van de zes dimensies. Dit betekent dat een goede 

beheersing van de emoties aanwezig is, waardoor emoties niet of 

nauwelijks de leerprestatie tijdens de cursus kunnen verstoren.  

De dimensies waarmee mensen hun emoties beheersen blijken erg 

verschillend te zijn. De een heeft een goede emotionele veerkracht, 

de andere heeft een hoog zelfbewustzijn. Dit betekent dat iedereen 

op verschillende manieren emoties beheerst. Relaties met het 

leveren van een leerprestatie, waarbij emoties beheerst dienen te 

worden, kunnen op vele manieren tot stand komen. Dit betekent dat 

emoties ongetwijfeld invloed kunnen hebben op leerprestaties, maar 

dat iemands Emotionele Stijl – de manier waarop iemand met 

emoties omgaat – genoeg variabelen heeft om tot een goede 

leerprestatie te komen. De interesse die bijvoorbeeld nodig is om 

met leren bezig te zijn, zou kunnen bestaan uit “een hoge 

emotionele instelling (positief zijn), een goede fijngevoeligheid voor 

de omgeving en goed kunnen focussen op een bepaald onderwerp”. 

Er spelen ook andere factoren een rol om een goede leerprestatie te 

leveren, zoals “graag het gestelde doel willen bereiken” en “een 

gezonde biochemische gesteldheid hebben” waarbij een goede 

dopamine balans tussen de PC en NAcc aanwezig moet zijn om een 

positieve instelling te hebben en om gemotiveerd te zijn, zoals in 

Hoofdstuk 4 is beschreven. De tijdsbesteding is eveneens een 

belangrijke factor bij leren, hoewel er geen correlatie is gevonden 

tussen tijdsbesteding en de betreffende leerprestatie in dit 

onderzoek. Er zijn cursisten Spaans die een 10 scoren bij de eindtoets 

met twee of drie uur studie per week. Een andere cursist besteedt 

tien uur studie per week en behaalt het laagste cijfer van de groep, 

namelijk 5,5. Ook bij de cursisten Psychologie is een wisselend beeld 

te zien. In het algemeen geldt dat cursisten die veel tijd besteden aan 

de cursus een goed cijfer behalen voor de eindtoets, hoewel een  

25 jarige vrouw uit de groep van cursisten Psychologie, die 20 uur 

besteedde aan de cursus een 2 behaalde bij de eindtoets. Mogelijk 
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kan ook haar drukke werk invloed hebben gehad op haar 

leerprestatie. Haar “emotionele veerkracht” was relatief laag 

waardoor zij zich misschien onvoldoende los kon maken van haar 

werk om voldoende aandacht te kunnen schenken aan haar cursus. 

Haar dimensie “aandacht kunnen schenken” scoorde eveneens 

relatief laag.

 5. 4	eValuatie

 Door de stormachtige ontwikkelingen van de neuro

wetenschappen van de laatste decennia zijn er veel wetenschappers 

die zich tegen de resultaten en nieuwe kennis verzetten. Ook worden 

door wetenschappers resultaten overdreven om aandacht te vragen 

voor de verkregen inzichten. Zoals met veel zaken in het leven is het 

belangrijk een goede balans te vinden tussen deze uitersten. 

Bruyckere, Kirschner en Hulshof (2015) beschouwen verschillende 

resultaten van breinonderzoek voor leerprocessen en opvoeding en 

ontmaskeren verschillende statements. Toch heeft de functionele 

breinanalyse veel bijgedragen aan de ontwikkeling van methoden 

om mensen werk, een studie of een hobby te laten vinden die bij hen 

past en waarvoor zij gemotiveerd zijn om daarbij tot prestaties te 

komen. De betreffende denkstijlen van mensen, waaruit hun gedrag 

en handelen is af te leiden, hebben geleid tot NBI© en SIMA©,  

instrumenten waardoor iemands voorkeur en motivatie nauwkeurig 

kan worden omschreven. Vooral door het werk van Davidson is de 

relatie met de bij iedereen aanwezige emotie te leggen en kunnen 

aanvullingen, maar vooral verklaringen worden gegeven voor het 

vertoonde gedrag en handelen bij mensen die prestaties leveren.

Het feit dat alleen zwakke correlaties gevonden zijn in het 

beschreven onderzoek, geeft inzicht in de werking van het brein, 

omdat op allerlei manieren een balans gevormd kan worden om 

mensen aandacht aan iets te kunnen laten schenken, veerkracht te 

laten vertonen of fijngevoeligheid te kunnen laten opbrengen. In het 

handboek “Cognitive Psychology” van Eijsenck & Keane (2005) werd 

al beschreven dat het brein en het denken te vergelijken is met het 

maken van een legpuzzel, waar iedereen de puzzelstukjes in een 

andere volgorde neerlegt om tot hetzelfde resultaat te komen. Het 

bereiken van een prestatie op school, op het werk of bij een hobby 

zal iedereen op een andere wijze volbrengen. Door de veelheid van 
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factoren die invloed hebben op het leveren van een prestatie, 

kunnen achteraf per situatie enkele factoren worden aangewezen als 

mogelijke oorzaak. Het vooraf meten van factoren die een bepalende 

invloed hebben op een leerprestatie, lijkt zinloos, omdat voor iedere 

persoon de betreffende factoren anders zijn ontwikkeld en 

verschillende factoren elkaar kunnen compenseren zonder dat we 

ons bewust zijn van het inzetten van de betreffende factoren. De 

Emotionele Stijl laat duidelijk zien dat ook het omgaan met emoties 

door iedereen op een andere wijze wordt opgepakt. Een zwakke 

score voor “aandacht kunnen schenken” kan gecompenseerd worden 

door een hogere score voor “positieve instelling” of een relatief lage 

“emotionele veerkracht” kan naast een drukke baan een 

belemmering zijn om succesvol een cursus Psychologie af te sluiten.

Bij de functionele breinanalyse (NBI), maar ook bij iemands 

werkhouding (SIMA) en bij de emotionele dimensies van Davidson 

wordt niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen iets “leuk 

vinden” en iets “graag willen”, dat door de neurobiologen als iets 

kenmerkend voor motivatie werd aangegeven. Het zoogdierenbrein 

en de ontwikkelde prefrontale cortex functioneren door elkaar heen, 

waardoor het voor veel mensen moeilijk is zich te concentreren op 

de zwakste schakel in het proces, namelijk de uit de ratio 

voortgekomen motivatie waarbij het graag willen dominant is óf de 

uit het limbische systeem voortgekomen emotie die het leuk vinden 

veroorzaken. Beide neurologische systemen lopen door elkaar heen 

waardoor iets leuk vinden én iets graag willen bereiken (motivatie) 

gelijk op kunnen lopen. In de praktijk wordt de emotionele kant van 

een persoon nog veel te weinig betrokken bij het vaststellen van het 

motivatiepatroon, waardoor de uiteindelijke motivatie niet volledig 

in beeld wordt gebracht. 

Telkens blijkt dat de verschillende denk, motivatie en 

emotieprocessen een balans zijn van neurotransmitters waarop de 

PC invloed kan uitoefenen. In het volgende hoofdstuk zal beschreven 

worden hoe motivatieonderzoek plaats vindt en de sterkte van 

iemands motivatie in kaart kan worden gebracht. 
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6. 	Het	meten	van	motivatie	

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat vanaf de 16de eeuw in de 

wetenschap meningen plaats gingen maken voor feiten en dat door 

het ontrafelen van de natuur onze kennis enorm is toegenomen.  

Het waarnemen van verschijnselen en feiten kan door instrumenten 

worden vastgelegd, omdat de natuur gebaseerd is op materie. Maar 

welke instrumenten kunnen ons helpen om denken en de motivatie 

vast te leggen? In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat iemands 

denkstijl, iemands emotionele stijl en iemands voorkeur is vast te 

stellen, maar het gemotiveerd zijn of worden is en blijft een 

onderneming waarvoor persoonlijke kennis en ervaring nodig is.  

Het kunnen meten van motivatie zou hierbij een goed hulpmiddel 

kunnen zijn. Bij het nastreven en bereiken van doelen of prestaties zal 

wilskracht opgebracht moeten worden, zullen tegenslagen 

overwonnen dienen te worden en zal men de noodzakelijke 

vaardigheden om de doelen of prestaties te bereiken moeten bezitten. 

Het meten van de deze componenten is niet gemakkelijk. Je kan 

natuurlijk aan iemand vragen of hij/zij ergens in is gemotiveerd. Zo’n 

uitspraak geeft iemands “oordeel” over het betreffende doel of over de 

te leveren prestatie, maar zegt niets over het feit of de persoon in de 

werkelijkheid er alles voor over heeft om het gestelde doel te bereiken 

of tegenslagen kan overwinnen als er wat in de weg wordt gelegd. 

Motivatie is gebaseerd op iemands overtuiging en ook die is moeilijk 

vast te leggen en te meten. 

In dit hoofdstuk wordt op zoek gegaan naar methoden en 

technieken om motivatie te meten. Er zijn vragenlijsten ontwikkeld 

voor motivatieonderzoek, maar met de kennis over hoe motivatie 

werkt zal opnieuw gekeken kunnen worden welke technieken meer 

of minder geschikt zijn. Er zal onderscheid gemaakt moeten worden 

tussen “iets graag willen” en “iets leuk vinden”. Er zal gekeken 

moeten worden hoe sterk iemand “nee kan zeggen” tegen zaken die 

het gestelde doel kunnen belemmeren en naar de vaardigheden die 

geleerd moeten worden om het betreffende doel of prestatie te 

kunnen bereiken.  

ADRIE boek.indd   122 19-02-18   11:49



123	

 	6.1	Vragen-	en	Voorkeurslijsten

De gebruikelijke beoordelingsinstrumenten om motivatie te 

meten zijn vragenlijsten, gestructureerde interviews, observaties en 

beoordelingen door deskundigen. In de jaren ’90 zien we assessment 

instrumenten opkomen om motivatie bij leerprocessen in kaart te 

brengen. Hierbij worden motivatie en wilskracht als componenten 

gezien van ZelfRegulerendLeren (ZRL) die door vragenlijsten werden 

onderzocht. Cascallar, Boekaerts en Castigan (2006) geven aan dat 

ZRL steeds meer wordt gezien als een vaardigheid waarbij studenten 

actief en gemotiveerd hun eigen leerproces plannen en bewaken.  

De assessment methoden zijn de afgelopen decennia uitgebreid met 

nieuwe assessment vormen zoals stimulated recall, bijhouden van 

dagboeken, en het manipuleren van situaties. Combinaties van 

observaties en semigestructureerde interviews geven een beeld van 

wat studenten doen om hun zelfregulatie vaardigheden te 

ontwikkelen. Hierbij is tevens de interactie tussen leraar en student 

van groot belang.  

Toch blijven nog veel aspecten van ZRL verborgen. zoals de eigen 

gedachten en gevoelens van studenten. Patrick en Middleton (2002) 

geven aan dat “multimethod approaches” noodzakelijk zijn om de 

verschillende aspecten van ZRL te beoordelen.

Kuhl (1994) heeft een vragenlijst ontwikkeld waarmee hij 

“action versus state orientation” kon meten bij ZRL. Met zijn ACS90 

vragenlijst voorspelde hij de besluitvaardigheid, het functioneren 

van het werkgeheugen, de efficiëntie waarmee intenties in gedrag 

worden omgezet én de emotieregulatie. Koole en anderen (2006) 

toonden aan dat deze emotieregulatie grote verschillen geeft tussen 

individuen en concludeerden dat deze verschillen waar schijnlijk 

tijdens de opvoeding zich ontwikkelen. Het meten van de 

besluitvaardigheid om tot actie te komen en het meten van de 

efficiency, waarmee de intentie van het besluit in gedrag kan 

worden omgezet, zijn verschillende aspecten van motivatie. Ook de 

moeite die moet worden genomen om een actie te ondernemen om 

een zeker doel te bereiken (moeilijkheidsgraad) of de verbondenheid 

waarmee iemand zich verbonden voelt met het gestelde doel 

(commitment) zijn onderdelen van motivatie, waarnaar onderzoek 

wordt uitgevoerd.
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Om doelgericht gedrag (motivatie) te onderzoeken waarbij 

gevoelens een belangrijke rol spelen, ontwikkelden Pomaki, Maes en 

ter Doest (2004) de “Goal and Processes Inventory” (GAPI). Deze 

vragenlijst heeft betrekking op het doelgericht handelen van 

personen ten aanzien van een doel dat zijzelf opgeven als belangrijk 

op dat moment in hun leven en is gebaseerd op de doeltaxonomie 

van Ford en Niehols (1991). In deze lijst zijn 35 vragen opgenomen 

die peilen wat de gevoelens zijn van mensen die een bepaald doel 

nastreven. Aan het begin van de vragenlijst wordt expliciet gevraagd 

welk doel de persoon op dat moment als het belangrijkste doel ziet. 

De 35 vragen die volgen hebben betrekking op het doelgericht 

handelen van de persoon t.a.v. het opgegeven doel en de gedachten 

en gevoelens die daarbij opkomen. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd 

aan te geven in welke mate men met de volgende stelling eens is: 

“wat er ook gebeurt, dit doel geef ik niet op”. Er zijn ook vragen die 

peilen naar positieve en negatieve gevoelens die mensen t.a.v. dat 

doel ervaren, bijvoorbeeld ”ik voel mij prettig als ik aan dit doel 

werk” of “ik voel mij gespannen als ik aan dit doel werk”. Het 

probleem met deze vragenlijsten is dat gevraagd wordt een score aan 

te geven tussen “helemaal oneens en helemaal eens”, waardoor een 

gevoel moet worden uitgedrukt dat betrekking heeft op de 

betreffende vraag. Het gaat daarbij altijd om het gestelde doel en 

niet op alle mogelijke doelen die voor iemand op dat moment aan de 

orde zijn, zoals de sociale doelen, de relationele doelen, de 

werkdoelen of persoonlijke andere doelen die eventueel spelen. Op 

de vraag hoe sterk de betreffende gevoelens moeten zijn en de 

daarbij horende motivatie en wilskracht worden door een schaal van 

“zwak tot sterk” geïnventariseerd. Het is als het ware een “absolute” 

meting over een gevoel, terwijl de hersenen een gevoel niet 

“absoluut” kunnen uitdrukken. In het brein ontstaat altijd een 

balans, een afweging tussen het een of het ander. Bijvoorbeeld ik heb 

méér verdriet van het overlijden van mijn moeder dan van mijn 

vader. Of ik ben meer geïnteresseerd in het volgen van een cursus 

Spaans dan naar het kijken van een televisie programma.  

Een antwoord op de vraag of iemand verdriet heeft, kwaad is of 

gemotiveerd is zal altijd met ja of nee geantwoord kunnen worden 

als het gevoel aanwezig is dat door de emotie wordt voorgebracht.  

De mate waarin het verdriet, de kwaadheid of motivatie aanwezig is, 

kan niet op een schaal van veel tot weinig worden uitgedrukt omdat 

het een oordeel is. Bij het geven van een oordeel gaat de PC op zoek 
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naar argumenten die worden geput uit ervaringen of iemands 

omgeving, zoals het autobiografische geheugen of iemands 

procedurele geheugen. Dit is dikwijls de reden dat het moeilijk is 

voor een ondervraagde om een juist antwoord te geven op de vraag 

in welke mate het gevoel aanwezig is. Als er toch een antwoord 

gegeven moet worden, zal het iets willekeurigs zijn. Met het 

uitspreken van voorkeuren kunnen onze hersenen heel goed 

omgaan, omdat het afwegingsprocessen zijn waarbij een neuro

transmitterbalans wordt gevormd vanuit de prefrontale cortex (zie 

hoofdstuk 4). 

Lang is in de psychologie uitgegaan van het feit dat mentale 

processen niet of nauwelijks meetbaar zijn. Maar nu steeds 

duidelijker wordt hoe deze processen in het brein verlopen, kunnen 

aanzetten tot het meten ervan worden ondernomen. Het afwegen 

van de voor en nadelen om een cursus te (blijven) volgen, is een 

proces dat zich zowel bewust als onbewust afspeelt. Over de 

uitkomsten van het afwegingsproces kunnen vragen worden geteld. 

Men kan door het vragen naar een voorkeur voor verschillende 

activiteiten op verschillende tijdstippen worden nagegaan waar de 

meeste motivatie en wilskracht op dat moment naar uitgaat. Ook 

naar iets “graag willen” en naar de fysieke energie die nodig is om 

activiteiten te ondernemen kan een voorkeur worden gevraagd. Bij 

de meeste motivatieonderzoeken richt de onderzoeker zich op de 

motivatie van de proefpersoon voor één activiteit, bijvoorbeeld het 

uitvoeren van een bepaalde taak. Het leven van volwassenen bestaat 

altijd uit meerdere activiteiten, waarbij meerdere doelen worden 

nagestreefd. Om de benodigde motivatie en wilskracht op te brengen 

zal dikwijls gekozen moeten worden welke activiteit het 

belangrijkste is. Voor welke activiteit zet men zich op dit moment 

het meest in? Men kan ervan uitgaan dat mensen die vrijwillig een 

cursus volgen op hetzelfde moment ook andere doelen nastreven. 

Dit betekent dat de wisselwerking tussen hun emoties, hun 

gevoelens, hun motivatie en het denken over motivatie niet alleen 

voor het volgen van een cursus aanwezig is, maar dat dezelfde 

processen zich ook bij de andere activiteiten afspelen. Om motivatie 

en wilskracht voor het volgen van een cursus te kunnen meten, zal 

telkens moeten worden gevraagd hoe de relaties liggen met de 

motivatie en wilskracht die worden ingezet voor andere activiteiten. 

Hoe sterk de motivatie en wilskracht voor de specifieke activiteit is, 
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hangt af van de motivatie en wilskracht voor de andere activiteiten. 

Door proefpersonen te vragen een rangorde aan te brengen in hun 

motivatie en wilskracht voor diverse activiteiten, krijgen we een 

indicatie van de sterkte van de motivatie en wilskracht voor de te 

onderzoeken activiteit. Bij het uitspreken van een voorkeur worden 

namelijk afwegingen gemaakt die ook bij het tot stand komen van 

de betreffende motivatie hebben plaats gevonden. 

Meerling (1981) definieert een voorkeur als een keuze, 

waarbij men een zaak of activiteit boven een andere zaak of activiteit 

stelt op basis van een bepaalde redenering of op grond van een 

bepaald gevoel dat zich voor het ene sterker doet gevoelen dan voor 

het andere. Voorkeuren worden gegeven bij verkiezingen, maar ook 

bij begunstigden, bij het stellen van prioriteiten of bij het uitspreken 

van een voorliefde. Voordat een voorkeur wordt uitgesproken, 

vinden – neurologisch gezien – vele processen plaats in de hersenen. 

Op de eerste plaats worden beelden en ervaringen opgeroepen en 

worden afwegingen gemaakt. Deze afwegingen hebben een eigen 

belang, volgens Nelissen (2008), waarbij emoties, gevoelens en 

rationele denkprocessen elkaar opvolgen. Madey en Gilovich (1993) 

hebben aangetoond dat mensen over het algemeen veel waarde 

hechten aan bevestigende informatie bij het maken van een eigen 

afweging. Dit betekent dat mensen, die onzeker zijn bij het afwegen 

van voor en nadelen, informatie uit de omgeving gebruiken die dan 

een doorslaggevende rol kan spelen bij de besluitvorming. Hierbij is 

het, volgens hen, gemakkelijker om informatie te gebruiken die het 

eigen standpunt steunt, dan informatie te gebruiken die het eigen 

standpunt tegenspreekt.  

De neiging om meer aandacht te schenken en belang te hechten aan 

iets dat een eigen gevoel of redenering bevestigt, beïnvloedt 

duidelijk het oproepen van informatie uit het geheugen. 

We kunnen iemands voorkeur voor een bepaald object, 

gebeurtenis of activiteit op een bepaald moment zien als een 

peilstok die op dat moment aangeeft waar de afweging naar 

doorslaat. Borg en Groenen (2005) geven aan dat het bij preferentie

onderzoek gaat om het maken van een keuze waarbij de 

onderzochte, door het aangeven van een volgorde, fundamentele 

eigenschappen van zijn persoonlijkheid tot uitdrukking brengt.  

Bij het aangeven van een volgorde gaat het om het overwegen van 
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gelijkenissen en verschillen tussen verschillende alternatieven, 

waarbij wordt aangegeven bij welk object, gebeurtenis of activiteit 

men het sterkste gevoel heeft. Om de structuur van gelijkenissen of 

verschillen tussen stimuli aan te tonen, is onderzoek gedaan naar 

relaties tussen stimuli. In het boek van Borg en Groenen worden 

relaties tussen etenswaren (voorkeuren) bestudeerd door proef

personen te bevragen gelijkenissen en verschillen aan te geven. 

Daarna zijn de verkregen gelijkenismaten geanalyseerd door middel 

van meerdimensionale schaaltechnieken. Zo kunnen bij 

verschillende activiteiten, die mensen dagelijks uitvoeren, 

verschillende motivaties van toepassing zijn die met gelijkenis

onderzoek kunnen worden geanalyseerd. Het afwegen van welke 

activiteit het belangrijkste is, is eveneens een proces van het 

aangeven van gelijkenissen of verschillen. De voorkeur kan dan, 

evenals dat bij onderzoek naar etenswaren plaats vindt, in 

ruimtelijke figuren worden weergegeven. 

In de beschrijvingen van meerdimensionale schaal

technieken door Borg en Groenen worden bij verschillende 

ontvouwingsmodellen de relaties tussen personen en stimuli 

weergegeven door zowel de stimuli als de personen als punten in een 

ruimtelijk model af te beelden. De voorkeurrelaties corresponderen 

dan met de volgorde van de afstanden tussen een punt van de 

betreffende persoon (individupunt) en de stimuluspunten.  

De voorkeurvolgorde kan worden afgebeeld door de meer 

geprefereerde stimuli dicht bij het individupunt te leggen en de 

minder geprefereerde stimuli verder weg te plaatsen.  

De voorkeurvolgorde van een persoon is afhankelijk van de plaats 

waar het ideaalpunt ligt van de persoon. Als iemand stimulus A 

prefereert boven stimulus B, dan ligt A dichter bij het ideaalpunt 

van de persoon dan B. Zo zal bij vijf stimuli de voorkeurvolgorde 

ABCDE zijn als het ideaalpunt van de persoon vòòr de eerste 

stimulus ligt. Als bij een ander persoon het ideaalpunt voorbij 

stimulus E ligt zal er een andere voorkeurvolgorde ontstaan. Een 

persoon met een ideaalpunt voorbij het midden tussen stimulus A 

en B, maar nog voor het midden tussen stimulus A en C zal dan een 

volgorde BACDE kunnen uitspreken. Iedere keer dat een ideaalpunt 

een midden van twee stimuluspunten passeert, levert dat een andere 

voorkeurvolgorde op. Zie onderstaande figuur.
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Vijf	stimuli	abcde	en	de	bijhorende	middens	op	een	eendimensionale	schaal	

	

De middens tussen de stimuluspunten verdelen de ruimte in 

een aantal segmenten en ieder segment correspondeert met een 

bepaalde andere voorkeurvolgorde. Voor het eendimensionale 

ontvouwingsmodel zijn er bij m stimuli m(m-1)/2 middens en zijn er 

1+	m(m-1)/2 verschillende voorkeurvolgordes mogelijk. Wanneer de 

plaatsen van de stimuli bekend zijn en we kennen de plaats van 

iemands ideaalpunt, dan kan de voorkeurvolgorde worden 

gegenereerd door de stimuli op te noemen in de volgorde van de 

afstand die zij tot het ideaalpunt hebben. Deze voorkeurvolgorde is 

ook te genereren door de schaal vanuit het ideaalpunt dubbel te 

vouwen of dubbel te klappen met als scharnierpunt het ideaalpunt 

van de betreffende persoon. De voorkeurvolgorde CBDEA wordt 

verkregen door de schaal iets rechts van C in bovenstaande figuur 

dubbel te vouwen, vandaar de naam ontvouwingsmodel.  

De individuele voorkeurvolgordes (ischaal) ontstaan uit het 

ontvouwen van de gemeenschappelijke schaal van stimuli en 

individuen (jschaal). Lukt het niet om voor een aantal geobserveerde 

ischalen één onderliggende gemeenschappelijke schaal te vinden, 

dan kan men een meerdimensionale oplossing construeren. 

Hiermee zijn meer mogelijke ordeningen te maken. In zo’n 

oplossing worden de stimuli en individupunten niet als punten op 

een rechte lijn afgebeeld, maar als punten in een vlak of in een 

ruimte met drie dimensies. Ook in deze meerdimensionale modellen 

wordt de ruimte in segmenten verdeeld die corresponderen met 

bepaalde voorkeurvolgordes. In een driedimensionale model wordt 

bijvoorbeeld het vlak in segmenten verdeeld door de 

middelloodlijnen tussen de stimuluspunten ABCD aan te brengen. 

segmenten	voor	vier	stimuli	abcd	in	drie	dimensies	volgens	het	ontvouwingsmodel
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Figuur:	  Vijf	  stimuli	  ABCDE	  en	  de	  bijhorende	  middens	  op	  een	  eendimensionale	  schaal	  

	  

De	  middens	  tussen	  de	  stimuluspunten	  verdelen	  de	  ruimte	  in	  een	  aantal	  segmenten	  
en	  ieder	  segment	  correspondeert	  met	  een	  bepaalde	  andere	  voorkeurvolgorde.	  Voor	  het	  
eendimensionale	  ontvouwingsmodel	  zijn	  er	  bij	  m	  stimuli	  m(m-‐1)/2	  middens	  en	  zijn	  er	  1+	  
m(m-‐1)/2	  verschillende	  voorkeurvolgordes	  mogelijk.	  Wanneer	  de	  plaatsen	  van	  de	  stimuli	  
bekend	  zijn	  en	  we	  kennen	  de	  plaats	  van	  iemands	  ideaalpunt,	  dan	  kan	  de	  voorkeurvolgorde	  
worden	  gegenereerd	  door	  de	  stimuli	  op	  te	  noemen	  in	  de	  volgorde	  van	  de	  afstand	  die	  zij	  tot	  
het	  ideaalpunt	  hebben.	  Deze	  voorkeurvolgorde	  is	  ook	  te	  genereren	  door	  de	  schaal	  vanuit	  
het	  ideaalpunt	  dubbel	  te	  vouwen	  of	  dubbel	  te	  klappen	  met	  als	  scharnierpunt	  het	  ideaalpunt	  
van	  de	  betreffende	  persoon.	  De	  voorkeurvolgorde	  CBDEA	  wordt	  verkregen	  door	  de	  schaal	  
iets	  rechts	  van	  C	  in	  bovenstaande	  figuur	  dubbel	  te	  vouwen,	  vandaar	  de	  naam	  
ontvouwingsmodel.	  De	  individuele	  voorkeurvolgordes	  (i-‐schaal)	  ontstaan	  uit	  het	  
ontvouwen	  van	  de	  gemeenschappelijke	  schaal	  van	  stimuli	  en	  individuen	  (j-‐schaal).	  Lukt	  het	  
niet	  om	  voor	  een	  aantal	  geobserveerde	  i-‐schalen	  één	  onderliggende	  gemeenschappelijke	  
schaal	  te	  vinden,	  dan	  kan	  men	  een	  meerdimensionale	  oplossing	  construeren.	  Hiermee	  zijn	  
meer	  mogelijke	  ordeningen	  te	  maken.	  In	  zo’n	  oplossing	  worden	  de	  stimuli	  en	  
individupunten	  niet	  als	  punten	  op	  een	  rechte	  lijn	  afgebeeld,	  maar	  als	  punten	  in	  een	  vlak	  of	  
in	  een	  ruimte	  met	  drie	  dimensies.	  Ook	  in	  deze	  meerdimensionale	  modellen	  wordt	  de	  
ruimte	  in	  segmenten	  verdeeld	  die	  corresponderen	  met	  bepaalde	  voorkeurvolgordes.	  In	  een	  
driedimensionale	  model	  wordt	  bijvoorbeeld	  het	  vlak	  in	  segmenten	  verdeeld	  door	  de	  
middelloodlijnen	  tussen	  de	  stimuluspunten	  ABCD	  aan	  te	  brengen.	  	  
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Figuur:	  Segmenten	  voor	  vier	  stimuli	  ABCD	  in	  drie	  dimensies	  volgens	  het	  ontvouwingsmodel	  

	  

	  	   De	  6	  middelloodlijnen	  leveren	  18	  segmenten	  op	  met	  verschillende	  
voorkeurvolgordes,	  namelijk	  ABDC,	  ADBC,	  ADCB,	  ACDB,	  BADC,	  BDAC,	  BDCA,	  BCDA,	  CBDA,	  
CDBA,	  CDAB,	  CADB,	  DCAB,	  DACB,	  DCBA,	  DBCA,	  DBAC	  en	  DABC.	  Het	  maximum	  aantal	  
antwoordpatronen	  bij	  driedimensionale	  modellen	  met	  vier	  stimuli	  is	  24.	  Op	  een	  dergelijke	  
manier	  kunnen	  ook	  voor	  vijf	  of	  zes	  stimuli	  of	  motivatiedoelen	  ruimtelijke	  figuren	  worden	  
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Figuur:	  Vijf	  stimuli	  ABCDE	  en	  de	  bijhorende	  middens	  op	  een	  eendimensionale	  schaal	  

	  

De	  middens	  tussen	  de	  stimuluspunten	  verdelen	  de	  ruimte	  in	  een	  aantal	  segmenten	  
en	  ieder	  segment	  correspondeert	  met	  een	  bepaalde	  andere	  voorkeurvolgorde.	  Voor	  het	  
eendimensionale	  ontvouwingsmodel	  zijn	  er	  bij	  m	  stimuli	  m(m-‐1)/2	  middens	  en	  zijn	  er	  1+	  
m(m-‐1)/2	  verschillende	  voorkeurvolgordes	  mogelijk.	  Wanneer	  de	  plaatsen	  van	  de	  stimuli	  
bekend	  zijn	  en	  we	  kennen	  de	  plaats	  van	  iemands	  ideaalpunt,	  dan	  kan	  de	  voorkeurvolgorde	  
worden	  gegenereerd	  door	  de	  stimuli	  op	  te	  noemen	  in	  de	  volgorde	  van	  de	  afstand	  die	  zij	  tot	  
het	  ideaalpunt	  hebben.	  Deze	  voorkeurvolgorde	  is	  ook	  te	  genereren	  door	  de	  schaal	  vanuit	  
het	  ideaalpunt	  dubbel	  te	  vouwen	  of	  dubbel	  te	  klappen	  met	  als	  scharnierpunt	  het	  ideaalpunt	  
van	  de	  betreffende	  persoon.	  De	  voorkeurvolgorde	  CBDEA	  wordt	  verkregen	  door	  de	  schaal	  
iets	  rechts	  van	  C	  in	  bovenstaande	  figuur	  dubbel	  te	  vouwen,	  vandaar	  de	  naam	  
ontvouwingsmodel.	  De	  individuele	  voorkeurvolgordes	  (i-‐schaal)	  ontstaan	  uit	  het	  
ontvouwen	  van	  de	  gemeenschappelijke	  schaal	  van	  stimuli	  en	  individuen	  (j-‐schaal).	  Lukt	  het	  
niet	  om	  voor	  een	  aantal	  geobserveerde	  i-‐schalen	  één	  onderliggende	  gemeenschappelijke	  
schaal	  te	  vinden,	  dan	  kan	  men	  een	  meerdimensionale	  oplossing	  construeren.	  Hiermee	  zijn	  
meer	  mogelijke	  ordeningen	  te	  maken.	  In	  zo’n	  oplossing	  worden	  de	  stimuli	  en	  
individupunten	  niet	  als	  punten	  op	  een	  rechte	  lijn	  afgebeeld,	  maar	  als	  punten	  in	  een	  vlak	  of	  
in	  een	  ruimte	  met	  drie	  dimensies.	  Ook	  in	  deze	  meerdimensionale	  modellen	  wordt	  de	  
ruimte	  in	  segmenten	  verdeeld	  die	  corresponderen	  met	  bepaalde	  voorkeurvolgordes.	  In	  een	  
driedimensionale	  model	  wordt	  bijvoorbeeld	  het	  vlak	  in	  segmenten	  verdeeld	  door	  de	  
middelloodlijnen	  tussen	  de	  stimuluspunten	  ABCD	  aan	  te	  brengen.	  	  

	  
                                                                         C	  
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Figuur:	  Segmenten	  voor	  vier	  stimuli	  ABCD	  in	  drie	  dimensies	  volgens	  het	  ontvouwingsmodel	  

	  

	  	   De	  6	  middelloodlijnen	  leveren	  18	  segmenten	  op	  met	  verschillende	  
voorkeurvolgordes,	  namelijk	  ABDC,	  ADBC,	  ADCB,	  ACDB,	  BADC,	  BDAC,	  BDCA,	  BCDA,	  CBDA,	  
CDBA,	  CDAB,	  CADB,	  DCAB,	  DACB,	  DCBA,	  DBCA,	  DBAC	  en	  DABC.	  Het	  maximum	  aantal	  
antwoordpatronen	  bij	  driedimensionale	  modellen	  met	  vier	  stimuli	  is	  24.	  Op	  een	  dergelijke	  
manier	  kunnen	  ook	  voor	  vijf	  of	  zes	  stimuli	  of	  motivatiedoelen	  ruimtelijke	  figuren	  worden	  
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De 6 middelloodlijnen leveren 18 segmenten op met 

verschillende voorkeurvolgordes, namelijk ABDC, ADBC, ADCB, 

ACDB, BADC, BDAC, BDCA, BCDA, CBDA, CDBA, CDAB, CADB, DCAB, 

DACB, DCBA, DBCA, DBAC en DABC. Het maximum aantal 

antwoordpatronen bij driedimensionale modellen met vier stimuli 

is 24. Op een dergelijke manier kunnen ook voor vijf of zes stimuli of 

motivatiedoelen ruimtelijke figuren worden gemaakt. Met het 

vectormodel kunnen de middelloodlijnen omgezet worden in 

vectoren die de richting van de betreffende stimulus of motivatie 

weergeven.

Als we bovenstaande twee of drie dimensionale figuren 

vergelijken met de figuur uit Hoofdstuk 3, waarin op aangeven van 

Nelissen (2008) emoties en gevoelens in vectoren (krachten) worden 

weergegeven, is het interessant om met behulp van 

meerdimensionale schaaltechnieken gevoelens zichtbaar te maken. 

Verschillen in gevoelens kunnen met preferenties worden 

aangegeven, die dan weer met meerdimensionale schaaltechnieken 

zichtbaar kunnen worden gemaakt in ruimtelijke figuren.  

Deze ruimtelijke figuren van voorkeuren en van gevoelens kunnen 

onderzoekers beter helpen bij onderzoek naar motivatie, dan het 

vragen een “absolute” waarde uit te spreken over één gevoel, zoals de 

ACS90 of GAPI vragenlijst wordt gedaan. Bij het afwegen van vragen 

over hoe gemotiveerd iemand is bij het volgen van een cursus, zijn 

uitspraken over voorkeuren van allerlei activiteiten noodzakelijk om 

meer duidelijkheid in de betreffende motivaties te krijgen. 

Aangezien mensen meerdere verschillende activiteiten per dag 

uitvoeren, zullen voorkeuren worden gevraagd over hoe belangrijk 

deze activiteiten zijn en waar de meeste energie en wilskracht naar 

toegaat om de activiteit goed uit te voeren. Ook kan worden 

gevraagd hoe sterk het gevoel van belangrijkheid is of hoe sterk de 

energie en wilskracht is om elk van de activiteiten uit te voeren.

Welke activiteiten betrokken moeten worden bij een 

motivatieonderzoek hangt natuurlijk af van de situatie en de 

betreffende persoon. Bij het volgen van een cursus of het uitoefenen 

van een sport van een getrouwde vrouw die ook nog werkt, zal de 

motivatie anders verdeeld zijn dan van een puber meisje van 14 jaar 

die dezelfde cursus volgt. Iedereen heeft vele doelen, zoals 

bijvoorbeeld meer vrienden willen hebben of de banden met 
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familieleden beter onderhouden (relaties doel), meer geld willen 

verdienen (werk doel) of prestaties willen leveren in een bepaalde 

sport (hobby doel). Door de cursist te vragen een vergelijking te 

maken tussen de wilskracht en energie die nodig is om het 

hoofddoel van het onderzoek – bijvoorbeeld	het	volgen van een 

cursus Spaans  te bereiken en de wilskracht en energie die nodig is 

om andere belangrijke doelen te bereiken, verkrijgen we informatie 

m.b.t. conflicterende doelen die mogelijk de motivatie en wilskracht 

voor het volgen van de cursus doen afnemen.

Alle doelen en activiteiten die een persoon nastreeft in beeld 

brengen is een onmogelijke zaak. Wel kunnen de activiteiten die 

volwassenen nastreven in hoofdgroepen worden ingedeeld, zoals het 

volgen van een cursus Spaans (het leerdoel), het hebben en 

onderhouden van familiebanden en relaties (relatie doelen) en het 

uitvoeren van betaalde en onbetaalde werkzaamheden (werkdoel). 

Naast relatie, werk en studie kunnen het beoefenen van een hobby 

(hobbydoel), activiteiten die besteed worden aan ontspanning 

(ontspanningsdoel) en aan persoonlijke verzorging (verzorgingsdoel) 

worden genoemd om een aantal hoofdgroepen te completeren. 

Hiermee kan het totaal van activiteiten van een persoon binnen een 

bepaald tijdsbestek in kaart worden gebracht. Met deze zes doelen is 

een praktijkonderzoek uitgevoerd. Immers voor volwassenen is het 

kunnen overzien van deze zes activiteiten geen onmogelijke opgave. 

	6.2	Voorkeuronderzoek	naar	motiVatie

Onder volwassenen, die een cursus Spaans volgden, is een 

praktijkonderzoek uitgevoerd  waarin is gevraagd hoe belangrijk de 

cursus is in vergelijk met de andere doelen (activiteiten) die zij 

dagelijks ondernemen. Ook zijn vragen gesteld over tijdsbesteding, 

de ingezette energie en wilskracht bij elk van de doelen. De doelen 

zijn in zes bovengenoemde groepen onderverdeeld, waarbij een 

duidelijke omschrijving over wat wordt bedoeld, werd aangegeven. 

Zo is het werkdoel omschreven als de dagelijkse activiteit om geld te 

verdien, maar ook met inbegrip van huishoudelijk werk om de 

relatie tussen man en vrouw te nivelleren. Voor studenten die 

overdag studeren is dit een werkdoel en hun leerdoel is dan het 

volgen van een cursus is naast hun studie. Onder het onderhouden 

van relaties wordt verstaan alle contacten met familie, vrienden en 
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buren. Ontspanning is de tijd die wordt besteed aan niets doen,  

TV kijken, de krant lezen, uitgaan, etc. Aandacht aan persoonlijke 

verzorging omvat het aankleden, douchen, eten, winkelen, etc.  

Het is een globale indeling om de hoofdlijnen duidelijk te krijgen. 

Natuurlijk kunnen er ook overlappingen plaats vinden door 

bijvoorbeeld samen met de buren uit eten te gaan (relatiedoel, 

ontspanningsdoel en verzorgingsdoel). Deze tijd is echter maar een 

paar uur per week, terwijl een weekactiviteit méér dan 100 uur in 

beslag neemt en het uit eten gaan met de buren maar een klein deel 

daarvan is.

Ontspanning en persoonlijke verzorging zijn misschien geen 

concrete doelen, maar deze groepen verwijzen naar belangrijke 

activiteiten die in het dagelijks leven voorkomen en waarvoor tijd en 

energie gereserveerd dienen te worden. Deze activiteiten kunnen in 

conflict komen met het betreffende leerdoel en kunnen bij 

afwegingsprocessen een belangrijke rol spelen. Met een gestructureerd 

interview zijn op drie tijdstippen gedurende het volgen van de cursus 

de gegevens verzameld. De zes doelactiviteiten staan in onderstaand 

schema weergegeven. 

overzicht	van	de	zes	activiteiten	voor	motivatie-onderzoek	

	

	

	

 Bij het aangeven van een voorkeurvolgorde gaan we ervan 

uit dat iemands energie en wilskracht eindig is in een bepaalde 

tijdsspanne, waardoor het ene doel meer en het andere doel minder 

energie krijgt toebedeeld. Hierbij zal ook het gemak meespelen 

waarmee de afstand tot het doel in een bepaald tijdsbestek 

overbrugd kan worden waarbij dan minder energie noodzakelijk is. 

Bij iemands motivatie spelen, zoals eerder aangegeven, emoties en 

gevoelens een belangrijke rol, waarbij bijvoorbeeld trots, angst, 

geborgenheid of jaloezie aanwezig kunnen zijn. Ook zal voor elke 

activiteit een zekere mate van motivatie aanwezig zijn. In dit 

afwegingsproces geeft de rangvolgorde aan hoe sterk iemands 

motivatie precies is. Als bij herhaalmetingen blijkt dat de rang

1.cursus	

Tijdsbesteding?
Belangrijkheid?
Energie?
Wilskracht?

2.Werk

Tijdsbesteding?
Belangrijkheid?
Energie?
Wilskracht?

3.	relaties

Tijdsbesteding?
Belangrijkheid?
Energie?
Wilskracht?

4.	Hobby

Tijdsbesteding?
Belangrijkheid?
Energie?
Wilskracht?

5.	ontspanning

Tijdsbesteding?
Belangrijkheid?
Energie?
Wilskracht?

6.persoonlijke	
verzorging
Tijdsbesteding?
Belangrijkheid?
Energie?
Wilskracht?
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volgorden verschuiven dan nemen wij aan dat de sterkte van de 

motivatie voor de betreffende doelactiviteit afneemt dan wel 

toeneemt en dat zal van invloed zijn op de processen om doelen te 

bereiken (geïnvesteerde tijd, benodigde energie en wilskracht). 

Bij een praktijkonderzoek geldt altijd de vraag hoeveel 

mensen onderzocht dienen te worden om uitspraken te doen over de 

verschillende onderzoeksvragen. Bij het geven van een mening of bij 

het aangeven of iets goed of slecht genoemd kan worden, zijn grote 

aantallen respondenten gewenst om betrouwbare uitspraken te 

verkrijgen. Voor een verkennend onderzoek kunnen minder 

personen worden onderzocht. Bij dit oriënterende onderzoek, om 

gevoelens bij cursisten te meten en zichtbaar te maken, zijn enkele 

tientallen mensen voldoende, waarbij verschillende leeftijden, 

vrouwen en mannen en laag en hoog opgeleiden het uitgangspunt 

is. Het onderzoek is uitgevoerd door in de kleinste cel van de 

populatiematrix tenminste drie personen te hebben waarmee 

uitspraken vergeleken kunnen worden (triangel test). Hierdoor 

ontstaat met bovengenoemde uitgangspunten een populatie van  

24 personen, waarvan 12 mannen en 12 vrouwen; 12 personen zijn 

jonger dan 40 jaar zijn en 12 personen ouder dan 40 jaar én  

12 personen hebben een hogere opleiding en 12 personen een lagere 

opleiding. In onderstaande tabel is weergegeven wat het aantal 

gewenste cursisten is voor het onderzoek en het aantal cursisten wat 

verkregen is na contact met een lokaal bureau voor het volgen van 

een cursus Spaans voor beginners.

overzicht	onderzochte	cursisten	spaans	

tabel	a.	aantal	gewenste	cursisten	
12	vrouwen 12	mannen

leeftijd 	6	<	40	jaar 	6	>	40	jaar 	6	<	40	jaar 	6	>	40	jaar
opleiding 3	

middel
3	

hoog
3	

middel
3	

hoog
3

middel
3	

hoog
3	

middel
3

hoog

tabel	b.	aantal	gerealiseerde	cursisten	
15	vrouwen	(nummer	1-15)	 8	mannen	(nummer	16-23)

leeftijd 7	<	40	jaar 	8	>	40	jaar 6	<	40	jaar 2	>	40	jaar
opleiding 5	

middel
2	

hoog
6	

middel
2	

hoog
5	

middel
1	

hoog
1	

middel
1

hoog
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Er wordt aangenomen dat er verschillen kunnen optreden 

tussen mannen en vrouwen en tussen jongere en oudere mensen. 

Ook is aannemelijk dat mensen met een hoger opleidingsniveau 

anders denken over het volgen van een cursus Spaans, bijvoorbeeld 

dat hun leerervaring in hun voordeel zal werken in tegenstelling tot 

die van laagopgeleiden. Er is gekozen voor cursisten Spaans omdat 

zij een duidelijk cursusdoel kunnen opgeven en als volwassenen 

daarnaast vele andere belangrijke activiteiten uitvoeren. 

De tijdsbesteding voor de cursus Spaans is inclusief reistijd 

en het maken van huiswerk. Met het navragen van de zes genoemde 

activiteiten vindt iemands gehele tijdsvulling plaats, dat neerkomt 

op 112 uur gemiddeld per week waarbij gemiddeld 8 uur per dag 

voor slaap kan worden opgeteld om tot de 168 uur per week te 

komen. Aangezien motivatie tijdgebonden is, zijn drie interviews 

afgenomen met dezelfde vragen op drie verschillende tijdstippen 

gedurende de looptijd van de cursus. Tussen de drie interviews zit 

gemiddeld één tot anderhalve maand tijdsverschil. Elk interview is 

dus op dezelfde manier tweemaal herhaald, waardoor uiteindelijk 

69 interviews zijn afgenomen bij 23 cursisten door één en dezelfde 

onderzoeker. Het doel van het volgen van een cursus Spaans is voor 

alle deelnemers verschillend. In het algemeen werd het communi

ceren met Spaanstalige vrienden of familie zes maal aangegeven, 

Spaans leren voor vakantie kwam tien maal voor, Spaans leren voor 

het werk vier maal en bij drie personen was het zomaar een vreemde 

taal leren de aanleiding. 

 De gemiddelde tijdsbesteding voor de zes activiteiten zijn 

weergegeven in onderstaande tabel en geven een indicatie van het 

leefpatronen van de cursisten. 

gemiddelde	tijdsbesteding	van	de	cursisten	aan	de	zes	groepen	activiteiten	per	week

uren	per	week spaans Werk relaties Hobby ontspanning Verzorging totaal

gemiddeld
standaard	afwijking

4.7	
±	1.7

44.3
±	14.0

23.4
±	5.3

7.7
±	4.5

23.8
±	7.4

16.3
±	2.6

120.0

Zoals uit de tabel blijkt, wordt relatief weinig tijd besteed 

aan het volgen van de cursus Spaans. De tijd die besteed wordt aan 

werk gerelateerde activiteiten is veruit het meest. Tijd voor 

ontspanning en het onderhouden van relaties volgen op enige 
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afstand. Eén cursist, planner bij een transportbedrijf, werkte 80 uren 

per week en besteedde 2 uur per week aan zijn cursus Spaans.  

De cursus duurde anderhalf uur per week, waarbij reistijd naar de 

plaats van bestemming ook meegerekend moest worden.  

Dit betekent dat deze cursist nauwelijks tijd besteedde aan het 

maken van huiswerk. 

De rangvolgordes van de belangrijkheid van de zes 

activiteiten voor de 23 cursisten zijn weergegeven in een gemiddelde 

voorkeur om niet in details te verzanden. Géén van de cursisten heeft 

in alle drie gesprekken voor alle zes activiteiten dezelfde voorkeur

volgorde gegeven. Het is duidelijk dat de belangrijkste activiteit het 

onderhouden van (familie) relaties is (15x); voor zes cursisten is het 

werk het allerbelangrijkst. Daarna volgen de andere activiteiten.

gemiddelde	voorkeurvolgorde	van	de	belangrijkheid	van	de	zes	activiteiten

spaans Werk relaties Hobby ontspanning Verzorging
gemiddelde	
voorkeur

4,7 2,2 1,5 4,1 4,2 4,2

standaard	
afwijking

1,1 1,2 0,8 1,5 1,3 1,2

Eén cursist geeft aan haar hobby het allerbelangrijkst te 

vinden en één cursist vindt ontspanning het belangrijkst. Twaalf 

cursisten geven aan dat hun werk op de tweede plaats komt.  

Zeven cursisten vinden het volgen van de cursus Spaans het minst 

belangrijk, terwijl vier cursisten het volgen van de cursus Spaans  

op de derde plaats zetten. De rangvolgordes voor welke activiteit de 

meeste energie moet worden opgebracht staan in onderstaande tabel. 

gemiddelde	voorkeurvolgorde	van	waar	de	meeste	energie	naar	toe	gaat

spaans Werk relaties Hobby ontspanning Verzorging
gemiddelde	
voorkeur

4,3 1,3 2,2 3,7 5,4 4,2

standaard	
afwijking

1,2 0,4 1,0 1,3 0,7 0,9

	

Van de 23 cursisten geven zeventien cursisten aan dat hun 

energie het meest wordt ingezet voor hun werk, waaronder tien van 

de vijftien vrouwen. Van de acht mannen geven zeven aan de meeste 
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energie aan het werk te besteden. Aan relaties zeggen acht cursisten 

de meeste energie te besteden, waaronder vijf vrouwen en één man. 

Eén cursist besteedt naast zijn werk de meeste energie aan de cursus 

Spaans. Vijf cursisten geven aan de allerminste energie te besteden 

aan de cursus Spaans. De rangvolgordes voor welke activiteit de 

meeste wilskracht vereist, staan in onderstaande tabel. Wederom 

zijn alleen de gemiddelde voorkeuren weergegeven.

gemiddelde	voorkeurvolgorde	waarvoor	de	meeste	wilskracht	nodig	is

spaans Werk relaties Hobby ontspanning Verzorging
gemiddelde	
voorkeur

3,9 2,2 1,6 4,0 4,9 4,5

standaard	
afwijking

1,4 1,4 0,8 1,4 1,1 1,1

De meeste cursisten (14x) zetten hun wilskracht in voor het 

onderhouden van(familie)relaties. Voor werk wordt negen keer als 

eerste de wilskracht ingezet, waaronder vijf mannen (van de acht). 

De wilskracht geïnvesteerd in de cursus Spaans, de hobby, de 

persoonlijke verzorging en de ontspanning volgen daarna en zijn 

nogal wisselend. Vier cursisten geven aan dat de cursus Spaans hun 

tweede voorkeur is waarvoor hun wilskracht wordt ingezet. 

De overeenkomst in resultaten van belangrijkheid, energie 

en wilskracht voor de cursus Spaans staan dicht bij hobby en 

ontspanning. Hiermee wordt aangetoond dat het volgen van een 

cursus Spaans veelal als hobby of als ontspanning wordt gezien. Dit 

geeft aanleiding om de correlatie tussen de begrippen 

belangrijkheid, ingezette energie en wilskracht voor alle activiteiten 

nog eens onderling te berekenen. 

correlaties	tussen	de	6	activiteiten	en	belangrijkheid,	energie	en	wilskracht

spaans Werk relaties Hobby ontspanning Verzorging
belangrijkheid/
Wilskracht

0,6 0,8 0,7 0,8 0,4 0,5

belangrijkheid/
energie

0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2

Wilskracht/
energie

0,2 0,5 0,2 0,6 0,3 0,2
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 Duidelijk is dat de belangrijkheid en wilskracht een redelijk 

overeenkomst vertonen bij de cursisten (hoge correlatie). Dit komt 

overeen met het uitgangspunt bij dit onderzoek dat mensen hun 

meeste wilskracht inzetten om zaken te bereiken die voor hen het 

belangrijkst zijn. De correlatie tussen belangrijkheid en energie is 

duidelijk minder. De correlatie tussen wilskracht en energie laat 

eveneens minder overeenkomsten zien. Dit betekent dat de 

benodigde energie voor de zes activiteiten van een andere orde is 

dan belangrijkheid en wilskracht. Fysieke activiteiten zoals werk en 

hobby vergen dikwijls meer energie voor het gevoel, omdat je daar 

echt moe van kan worden. Geestelijke energie voelt anders aan en 

wordt door de meeste cursisten niet direct in verband gebracht met 

de vraag over “hoeveel energie kost het”, dat natuurlijk ook geldt 

voor het onderhouden van relaties en persoonlijke verzorging. 

Het doel van het praktijkonderzoek was om na te gaan of  

de zes activiteiten met een voorkeur c.q. preferentie zijn te 

onderzoeken. Met duidelijke definities en voorbeeldkaarten zijn bij 

de cursisten de afwegingen, die moeten worden gemaakt om 

voorkeurvolgordes aan te brengen, goed te inventariseren. Uit de 

resultaten van de interviews blijkt dat iemands werk en relaties de 

belangrijkste doelen zijn om tijd, energie en wilskracht in te zetten. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de cursisten aanwezig, waardoor 

tijd, energie en wilskracht genuanceerd verdeeld worden over de 

verschillende activiteiten. Wat het belangrijkste is en waar iets 

bereikt moet worden door het inzetten van wilskracht laat een hoge 

correlatie tussen beide zien. 

 De voorkeursvolgordes voor de drie aspecten van motivatie 

voor de zes activiteiten tijdens de drie interviews komen redelijk 

goed overeen. De correlatie tussen de voorkeuren voor 

belangrijkheid tussen het eerste en tweede interview is 0.6, tussen 

het tweede en derde interview 0.7 en tussen het eerste en derde 

interview 0.8 . De correlatie tussen de voorkeuren bij energie en 

wilskracht zijn de scores respectievelijk 0.9, 0.9 en 0.9. Dit betekent 

dat het afwegen van doelen, dat ten grondslag ligt aan elk 

motivatieproces, redelijk stabiel is. 
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	6.3	Vectoren	als	maatstaf	Voor	motiVatie

De resultaten van het onderzoek onder de 23 cursisten 

Spaans zijn verder te analyseren met ontvouwingstechnieken.  

Met het ideaalpuntmodel is nagegaan hoe de voorkeurvolgordes van 

de zes activiteiten in figuren kunnen worden weergegeven. Met 

PREFSCAL (Busing 2010),  een computerprogramma van IBM PASW 

Statistics 18, zijn de afstanden van de cursisten tot de activiteiten 

weer te geven. Met PREFSCAL worden de voorkeuren uitgedrukt in 

afstanden tot de stimuli (de zes activiteiten), terwijl de voorkeur

volgorde zoveel mogelijk hetzelfde blijft. De verschillende afstanden 

laten een sterkere of minder sterkere voorkeur zien omdat ze dichter 

bij of verder weg van het ideaalpunt liggen.  

De kleinste afstand geeft dan de sterkste voorkeur aan. De zes 

activiteiten worden weergegeven door coördinaten in een ruimte. 

 Met de coördinaten van de activiteiten én met de 

coördinaten van de cursisten ontstaat een ruimte die voor de vraag 

hoe belangrijk de activiteiten zijn “belangrijkheid-ruimte” kunnen 

noemen, waarin de cursisten door kleine punten worden weer

gegeven en de activiteiten door grotere punten. Bij het instellen van 

PREFSCAL is een “classical scaling” gebruikt en zijn als start de 

penaltyparameters λ= 0.5 en ω=1.0 genomen. In deze ruimte 

kunnen segmenten van de zes activiteiten worden weergegeven door 

het trekken van de middelloodlijnen tussen de verschillende stimuli 

(activiteiten) waardoor gebieden ontstaan met cursisten met 

dezelfde eerste voorkeur. 

de	Belangrijkheid-ruimte met	23	cursisten	en	zes	activiteiten
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kunnen	  segmenten	  van	  de	  zes	  activiteiten	  worden	  weergegeven	  door	  het	  trekken	  van	  de	  
middelloodlijnen	  tussen	  de	  verschillende	  stimuli	  (activiteiten)	  waardoor	  gebieden	  ontstaan	  
met	  cursisten	  met	  dezelfde	  eerste	  voorkeur.	  	  

                                       

Figuur:	  De	  Belangrijkheid-‐ruimte	  met	  23	  cursisten	  en	  zes	  activiteiten	  
 

Alle	  cursisten	  liggen	  in	  de	  segmenten	  werk	  en	  relaties,	  maar	  zijn	  gespreid	  omdat	  hun	  
voorkeuren	  voor	  andere	  activiteiten	  verschillen.	  De	  voorkeuren	  worden	  samengevat	  met	  
S=Spaans,	  W=Werk,	  R=Relaties,	  H=Hobby,	  O=Ontspanning	  en	  V=Verzorging.	  Op	  het	  
grensvlak	  van	  de	  segmenten	  werk	  en	  relaties	  liggen	  17	  cursisten	  (indien	  de	  cursisten	  heel	  
dicht	  bij	  elkaar	  liggen,	  kan	  de	  figuur	  ze	  niet	  apart	  weergeven).	  Cursist	  10	  (links	  in	  de	  figuur)	  
geeft	  aan	  dat	  haar	  hobby	  de	  eerste	  voorkeur	  heeft	  (HWORSV),	  waardoor	  zij	  op	  het	  
grensvlak	  van	  het	  segment	  hobby	  met	  werk	  terecht	  komt.	  Cursist	  13	  ligt	  op	  het	  grensvlak	  
van	  de	  segmenten	  relaties,	  hobby	  en	  ontspanning;	  zij	  geeft	  aan	  ontspanning	  als	  het	  
allerbelangrijkst	  te	  zien	  (ORHVWS).	  Cursist	  15,	  die	  vlak	  bij	  haar	  ligt,	  stelt	  haar	  relatie	  op	  de	  
eerste	  plaats	  en	  haar	  hobby	  op	  de	  tweede	  plaats	  (ROVHSW).	  

Ook	  met	  de	  gemiddelde	  voorkeur	  voor	  het	  inzetten	  van	  energie	  voor	  de	  zes	  
activiteiten	  is	  met	  PREFSCAL	  een	  analyse	  gemaakt.	  De	  verkregen	  coördinaten	  voor	  de	  
activiteiten	  zijn	  voor	  ontspanning	  en	  verzorging	  gelijk,	  waardoor	  deze	  samenvallen.	  Bij	  de	  
cursisten	  vallen	  3	  en	  9	  samen,	  4,	  11	  en	  12,	  6	  en	  15	  en	  10	  en	  20.	  In	  onderstaande	  figuur	  zijn	  
de	  segmenten	  van	  de	  activiteiten	  in	  de	  “energie-‐ruimte”	  weergegeven	  met	  daarbij	  de	  23	  
cursisten.	  	  
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Alle cursisten liggen in de segmenten werk en relaties, maar 

zijn gespreid omdat hun voorkeuren voor andere activiteiten 

verschillen. De voorkeuren worden samengevat met S=Spaans, 

W=Werk, R=Relaties, H=Hobby, O=Ontspanning en V=Verzorging.  

Op het grensvlak van de segmenten werk en relaties liggen  

17 cursisten (indien de cursisten heel dicht bij elkaar liggen, kan de 

figuur ze niet apart weergeven). Cursist 10 (links in de figuur) geeft 

aan dat haar hobby de eerste voorkeur heeft (HWORSV), waardoor zij 

op het grensvlak van het segment hobby met werk terecht komt. 

Cursist 13 ligt op het grensvlak van de segmenten relaties, hobby en 

ontspanning; zij geeft aan ontspanning als het allerbelangrijkst te 

zien (ORHVWS). Cursist 15, die vlak bij haar ligt, stelt haar relatie  

op de eerste plaats en haar hobby op de tweede plaats (ROVHSW).

Ook met de gemiddelde voorkeur voor het inzetten van 

energie voor de zes activiteiten is met PREFSCAL een analyse 

gemaakt. De verkregen coördinaten voor de activiteiten zijn voor 

ontspanning en verzorging gelijk, waardoor deze samenvallen. Bij de 

cursisten vallen 3 en 9 samen, 4, 11 en 12, 6 en 15 en 10 en 20.  

In onderstaande figuur zijn de segmenten van de activiteiten in de 

“energieruimte” weergegeven met daarbij de 23 cursisten. 

 energie-ruimte	met	de	23	cursisten	en	zes	activiteiten		
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Figuur:	  Energie-‐ruimte	  met	  de	  23	  cursisten	  en	  zes	  activiteiten	  	  

	  

	  	   De	  meeste	  cursisten	  (17x)	  geven	  aan	  dat	  veel	  energie	  wordt	  ingezet	  voor	  werk.	  
Zes	  cursisten	  geven	  aan	  dat	  de	  meeste	  energie	  gaat	  zitten	  in	  relaties.	  Deze	  cursisten,	  
namelijk	  2,	  3,	  5,	  9,	  15	  en	  17,	  liggen	  tegen	  het	  segment	  werk	  aan	  omdat	  dat	  hun	  tweede	  
voorkeur	  is.	  De	  cursisten	  2,	  5	  en	  8	  geven	  aan	  dat	  na	  werk	  en	  relaties	  de	  cursus	  Spaans	  veel	  
energie	  kost,	  vandaar	  dat	  zij	  boven	  in	  de	  figuur	  tegen	  het	  gebied	  van	  de	  cursus	  Spaans	  
aanliggen.	  

	  	   Tenslotte	  is	  ook	  van	  de	  gemiddelde	  voorkeurvolgorde	  voor	  de	  wilskracht	  een	  
analyse	  gemaakt	  met	  PREFSCAL.	  Zie	  onderstaande	  figuur.	  De	  activiteiten	  hobby,	  
ontspanning	  en	  verzorging	  vallen	  nu	  samen	  (rechtsonder	  in	  figuur	  met	  de	  coördinaten	  
2,47	  en	  -‐2,84).	  Alle	  cursisten	  vallen	  in	  de	  segmenten	  werk	  en	  relaties.	  	  
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De meeste cursisten (17x) geven aan dat veel energie wordt 

ingezet voor werk. Zes cursisten geven aan dat de meeste energie 

gaat zitten in relaties. Deze cursisten, namelijk 2, 3, 5, 9, 15 en 17, 

liggen tegen het segment werk aan omdat dat hun tweede voorkeur 

is. De cursisten 2, 5 en 8 geven aan dat na werk en relaties de cursus 

Spaans veel energie kost, vandaar dat zij boven in de figuur tegen het 

gebied van de cursus Spaans aanliggen.

Tenslotte is ook van de gemiddelde voorkeurvolgorde voor 

de wilskracht een analyse gemaakt met PREFSCAL. Zie onder staande 

figuur. De activiteiten hobby, ontspanning en verzorging vallen nu 

samen (rechtsonder in figuur met de coördinaten 2,47 en 2,84).  

Alle cursisten vallen in de segmenten werk en relaties. 

de	wilskracht-ruimte	met	de	23	cursisten	en	de	6	activiteiten	

	

	

	

	

	

	

Veertien cursisten geven de eerste voorkeur aan relaties en 

negen cursisten geven de eerste voorkeur aan werk. De cursisten  

2 en 8 vallen samen (0,15 en 0,94), 5 en 12 (0,78 en 0,04) en 9 en 20 

(1,85 en 1,68). Cursist 10 (WHORSV) valt op door haar grotere afstand 

tot werk, terwijl dit toch haar eerste voorkeur is; haar hobby is 

echter haar tweede voorkeur waardoor zij verder af komt te liggen 

van de andere cursisten. Ook haar vierde voorkeur voor haar relaties 

doet haar verder af liggen van dit segment. 
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Figuur:	  De	  wilskracht-‐ruimte	  met	  de	  23	  cursisten	  en	  de	  6	  activiteiten	  	  

	  

Veertien	  cursisten	  geven	  de	  eerste	  voorkeur	  aan	  relaties	  en	  negen	  cursisten	  geven	  
de	  eerste	  voorkeur	  aan	  werk.	  De	  cursisten	  2	  en	  8	  vallen	  samen	  (0,15	  en	  0,94),	  5	  en	  12	  (0,78	  
en	  -‐0,04)	  en	  9	  en	  20	  (1,85	  en	  1,68).	  Cursist	  10	  (WHORSV)	  valt	  op	  door	  haar	  grotere	  afstand	  
tot	  werk,	  terwijl	  dit	  toch	  haar	  eerste	  voorkeur	  is;	  haar	  hobby	  is	  echter	  haar	  tweede	  
voorkeur	  waardoor	  zij	  verder	  af	  komt	  te	  liggen	  van	  de	  andere	  cursisten.	  Ook	  haar	  vierde	  
voorkeur	  voor	  haar	  relaties	  doet	  haar	  verder	  af	  liggen	  van	  dit	  segment.	  

	  

Gecombineerde	  vectoren	  

Het	  is	  met	  PREFSCAL	  mogelijk	  om	  belangrijkheid,	  energie	  én	  wilskracht	  in	  één	  figuur	  af	  te	  
beelden.	  Dit	  is	  interessant	  omdat	  we	  de	  drie	  aspecten	  van	  motivatie	  artificieel	  uit	  elkaar	  
hebben	  gerafeld	  daar	  waar	  ze	  in	  werkelijkheid	  (neurologisch	  gezien)	  waarschijnlijk	  heel	  
dicht	  bij	  elkaar	  liggen.	  De	  resultaten	  van	  de	  gecombineerde	  voorkeuren	  staan	  in	  
onderstaande	  figuur.	  Geen	  van	  de	  activiteitengebieden	  vallen	  nu	  samen	  en	  alleen	  de	  
cursisten	  3	  en	  4	  hebben	  dezelfde	  coördinaten.	  
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gecombineerde	vectoren

Het is met PREFSCAL mogelijk om belangrijkheid, energie én 

wilskracht in één figuur af te beelden. Dit is interessant omdat we de 

drie aspecten van motivatie artificieel uit elkaar hebben gerafeld 

daar waar ze in werkelijkheid (neurologisch gezien) waarschijnlijk 

heel dicht bij elkaar liggen. De resultaten van de gecombineerde 

voorkeuren staan in onderstaande figuur. Geen van de 

activiteitengebieden vallen nu samen en alleen de cursisten 3 en 4 

hebben dezelfde coördinaten.

de	belangrijkheid-,	energie-	en	wilskracht-ruimte	met	de	23	cursisten	

en	zes	activiteiten	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Alle cursisten vallen in de segmenten werk (14x), relaties (8x) 

en hobby (1x). In het segment werk zijn niet alle cursisten afgedrukt 

door het ontbreken van ruimte. Dit zijn de cursisten 11, 12, 14, 16 en 

23. Cursist 10, die aan haar hobby de eerste voorkeur geeft voor 

belangrijkheid, maar bij energie en wilskracht de voorkeur aan werk als 

eerste toebedeelt, valt toch in het segment hobby. Duidelijk wordt dat 

in de segmenten cursus Spaans, verzorging en ontspanning geen 

personen voorkomen. Dit betekent dat deze aspecten minder 

belangrijk zijn en minder energie en wilskracht vereisen van de 

cursisten.  
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Figuur:	  De	  belangrijkheid-‐,	  energie-‐	  en	  wilskracht-‐ruimte	  met	  de	  23	  cursisten	  en	  zes	  activiteiten	  

	  

Alle	  cursisten	  vallen	  in	  de	  segmenten	  werk	  (14x),	  relaties	  (8x)	  en	  hobby	  (1x).	  In	  het	  
segment	  werk	  zijn	  niet	  alle	  cursisten	  afgedrukt	  door	  het	  ontbreken	  van	  ruimte.	  Dit	  zijn	  de	  
cursisten	  11,	  12,	  14,	  16	  en	  23.	  Cursist	  10,	  die	  aan	  haar	  hobby	  de	  eerste	  voorkeur	  geeft	  voor	  
belangrijkheid,	  maar	  bij	  energie	  en	  wilskracht	  de	  voorkeur	  aan	  werk	  als	  eerste	  toebedeelt,	  
valt	  toch	  in	  het	  segment	  hobby.	  Duidelijk	  wordt	  dat	  in	  de	  segmenten	  cursus	  Spaans,	  
verzorging	  en	  ontspanning	  geen	  personen	  voorkomen.	  Dit	  betekent	  dat	  deze	  aspecten	  
minder	  belangrijk	  zijn	  en	  minder	  energie	  en	  wilskracht	  vereisen	  van	  de	  cursisten.	  	  

In	  de	  segmenten	  van	  werk	  en	  relaties	  kunnen	  clusters	  van	  cursisten	  worden	  onderscheiden.	  
De	  cursisten	  1,	  18	  en	  22	  liggen	  links	  boven	  in	  segment	  werk.	  De	  cursus	  Spaans	  is	  voor	  de	  
cursisten	  1	  en	  22	  erg	  belangrijk,	  terwijl	  cursist	  18	  daar	  minder	  belang	  in	  stelt.	  De	  invloed	  
van	  zijn	  voorkeur	  voor	  hobby	  doet	  cursist	  18	  in	  de	  linker	  bovenhoek	  belanden.	  Hun	  
voorkeurvolgordes	  voor	  de	  verschillende	  activiteiten	  in	  de	  afzonderlijke	  aspecten	  van	  
belangrijkheid,	  energie	  en	  wilskracht	  zijn:	  	  

	  

	   	   	   	   Cursist	  1	   	   Cursist	  18	   	   Cursist	  22	  

Belangrijkheid	  	   	   WRSOHV	   	   WVRHOS	   	   RWSOHV	  

Energie	   	   	   WRSHOV	   	   WHSVRO	   	   WSVRHO	  

Wilskracht	   	   WSRHOV	   	   WRVOHS	   	   RWSHOV	  

	  

De	  PREFSCAL	  figuren	  met	  de	  afstanden	  van	  belangrijkheid,	  energie	  en	  wilskracht	  tot	  de	  zes	  
doelen	  (activiteiten)	  zijn	  voor	  twee	  cursisten	  uitgewerkt	  in	  onderstaande	  figuur.	  Met	  deze	  
figuur	  is	  dezelfde	  ruimte	  weergegeven	  als	  bovenstaande	  figuur,	  waarin	  voor	  deze	  twee	  
cursisten	  afzonderlijk	  de	  lijnen	  zijn	  getrokken	  naar	  de	  zes	  verschillende	  doelen,	  waardoor	  
de	  karakteristieke	  patronen	  van	  hun	  motivatie	  zichtbaar	  worden.	  
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In de segmenten van werk en relaties kunnen clusters van 

cursisten worden onderscheiden. De cursisten 1, 18 en 22 liggen 

links boven in segment werk. De cursus Spaans is voor de cursisten  

1 en 22 erg belangrijk, terwijl cursist 18 daar minder belang in stelt. 

De invloed van zijn voorkeur voor hobby doet cursist 18 in de linker 

bovenhoek belanden. Hun voorkeurvolgordes voor de verschillende 

activiteiten in de afzonderlijke aspecten van belangrijkheid, energie en 

wilskracht zijn: 

	 	 	 cursist	1  cursist	18	 	 cursist	22

Belangrijkheid	  WRSOHV  WVRHOS  RWSOHV

Energie	  WRSHOV  WHSVRO  WSVRHO

Wilskracht  WSRHOV  WRVOHS  RWSHOV

De PREFSCAL figuren met de afstanden van belangrijkheid, 

energie en wilskracht tot de zes doelen (activiteiten) zijn voor twee 

cursisten uitgewerkt in onderstaande figuur. Met deze figuur is 

dezelfde ruimte weergegeven als bovenstaande figuur, waarin voor 

deze twee cursisten afzonderlijk de lijnen zijn getrokken naar de zes 

verschillende doelen, waardoor de karakteristieke patronen van hun 

motivatie zichtbaar worden.

 belangrijkheid-,	energie-	en	wilskrachtruimte	met	cursist	1	(l)	en	cursist	13	(r)

	
	
	
	
	

Met PREFSCAL kan misschien onderzoek worden gedaan om 

met hersenscans van dezelfde personen vergelijkingen te maken om 

motivatie weer te geven in vectoren (afstanden) van belangrijkheid, 

energie en wilskracht. Hoe kleiner de afstand, des te sterker is men 

gemotiveerd voor het aangegeven doel. Dit kan mogelijk correleren 
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Figuur:	  Belangrijkheid-‐,	  energie-‐	  en	  wilskrachtruimte	  met	  cursist	  1	  (links)	  en	  cursist	  13	  (rechts)	  

	  

Met	  PREFSCAL	  kan	  misschien	  onderzoek	  worden	  gedaan	  om	  met	  hersenscans	  van	  
dezelfde	  personen	  vergelijkingen	  te	  maken	  om	  motivatie	  weer	  te	  geven	  in	  vectoren	  
(afstanden)	  van	  belangrijkheid,	  energie	  en	  wilskracht.	  Hoe	  kleiner	  de	  afstand,	  des	  te	  sterker	  
is	  men	  gemotiveerd	  voor	  het	  aangegeven	  doel.	  Dit	  kan	  mogelijk	  correleren	  met	  een	  
hersenscan,	  waarbij	  geldt	  dat	  hoe	  sterker	  de	  intensiteit,	  des	  te	  meer	  activiteit	  plaats	  vindt.	  	  

Opgemerkt	  moet	  wel	  worden	  dat	  de	  plaats	  van	  een	  persoon	  in	  de	  stimulusruimte	  sterk	  
afhankelijk	  is	  van	  de	  voorkeuren	  van	  de	  andere	  personen.	  Eenzelfde	  persoon	  zal	  in	  een	  
andere	  groep	  een	  geheel	  andere	  plaats	  krijgen.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  figuren	  relationeel	  zijn	  
en	  niet	  als	  absoluut	  kunnen	  worden	  beschouwd.	  De	  grootte	  van	  de	  afstanden	  van	  de	  
betreffende	  persoon	  tot	  de	  doelen	  (activiteiten)	  –	  de	  sterkte	  van	  hun	  motivatie	  -‐	  blijft	  wel	  
dezelfde	  volgorde	  houden	  als	  de	  uitgesproken	  voorkeur.	  Vandaar	  dat	  de	  gevormde	  figuren	  
interessant	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek.	  

	  

	  6.4	  	  EVALUATIE	  

	  Het	  aangeven	  van	  een	  voorkeur	  geeft	  meer	  informatie	  dan	  het	  uitspreken	  van	  een	  
oordeel.	  De	  persoon	  wordt	  gedwongen	  een	  afweging	  te	  maken	  waarbij	  meerdere	  aspecten	  
een	  rol	  spelen,	  terwijl	  het	  uitspreken	  van	  een	  oordeel	  iets	  willekeurigs	  in	  zich	  heeft.	  Door	  
het	  opsommen	  van	  voorkeuren	  ontstaat	  het	  gevaar	  dat	  men	  het	  overzicht	  kwijt	  raakt	  en	  
men	  het	  onderscheid	  tussen	  bijzaken	  en	  hoofdzaken	  dreigt	  te	  verliezen.	  De	  meerwaarde	  
van	  het	  ontvouwen	  boven	  het	  opsommen	  van	  de	  voorkeur	  ligt	  vooral	  in	  de	  visualisatie	  van	  
de	  posities	  van	  de	  cursisten.	  Met	  PREFSCAL	  worden	  de	  stimuluspunten	  in	  segmenten	  
weergegeven	  die	  door	  middelloodlijnen	  van	  elkaar	  worden	  gescheiden.	  Hierdoor	  kunnen	  
duidelijk	  clusters	  worden	  weergegeven	  van	  personen	  met	  dezelfde	  voorkeur.	  Door	  
meerdere	  doelen	  (stimuli)	  te	  betrekken	  komen	  de	  personen	  op	  verschillende	  plaatsen	  in	  de	  
segmenten	  te	  liggen,	  waardoor	  hun	  posities	  duidelijker	  worden	  onderscheiden	  van	  de	  
andere	  personen.	  De	  invloed	  van	  bijvoorbeeld	  hobby,	  zoals	  dat	  bij	  cursist	  18	  zichtbaar	  is	  in	  
de	  figuur	  waar	  alle	  drie	  aspecten	  van	  motivatie	  zijn	  samengebracht,	  geeft	  hem	  een	  
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met een hersenscan, waarbij geldt dat hoe sterker de intensiteit,  

des te meer activiteit plaats vindt. 

Opgemerkt moet wel worden dat de plaats van een persoon 

in de stimulusruimte sterk afhankelijk is van de voorkeuren van de 

andere personen. Eenzelfde persoon zal in een andere groep een 

geheel andere plaats krijgen. Dit betekent dat de figuren relationeel 

zijn en niet als absoluut kunnen worden beschouwd. De grootte van 

de afstanden van de betreffende persoon tot de doelen (activiteiten) 

– de sterkte van hun motivatie – blijft wel dezelfde volgorde houden 

als de uitgesproken voorkeur. Vandaar dat de gevormde figuren 

interessant zijn voor vervolgonderzoek.

	6. 4		eValuatie

 Het aangeven van een voorkeur geeft meer informatie dan 

het uitspreken van een oordeel. De persoon wordt gedwongen een 

afweging te maken waarbij meerdere aspecten een rol spelen, terwijl 

het uitspreken van een oordeel iets willekeurigs in zich heeft. Door 

het opsommen van voorkeuren ontstaat het gevaar dat men het 

overzicht kwijt raakt en men het onderscheid tussen bijzaken en 

hoofdzaken dreigt te verliezen. De meerwaarde van het ontvouwen 

boven het opsommen van de voorkeur ligt vooral in de visualisatie 

van de posities van de cursisten. Met PREFSCAL worden de 

stimuluspunten in segmenten weergegeven die door middel lood

lijnen van elkaar worden gescheiden. Hierdoor kunnen duidelijk 

clusters worden weergegeven van personen met dezelfde voorkeur. 

Door meerdere doelen (stimuli) te betrekken komen de personen op 

verschillende plaatsen in de segmenten te liggen, waardoor hun 

posities duidelijker worden onderscheiden van de andere personen. 

De invloed van bijvoorbeeld hobby, zoals dat bij cursist 18 zichtbaar 

is in de figuur waar alle drie aspecten van motivatie zijn 

samengebracht, geeft hem een uitzonderlijke positie. Cursist 18 

behaalde voor de eindtoets onvoldoende en haakte bij de laatste les 

af, terwijl de cursisten 1 en 22 voor de toets een 10 en een 8 

scoorden. Opmerkingswaard is dat cursist 18 een lage waarde voor 

belangrijkheid en wilskracht voor de cursus Spaans scoorde.
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Een ander belangrijke meerwaarde van het ontvouwen is dat 

de afstanden van de personen tot de stimuli maten van motivatie 

zijn. Hoe verder weg een persoon ligt van een stimulus c.q. doel 

(activiteit), des te minder krachtig is zijn motivatie ervoor. Dit is 

precies wat het doel van het onderzoek stelde: hoe kan men 

onderzoeken of iemand echt gemotiveerd is voor een bepaalde 

activiteit – in dit geval het volgen van een cursus Spaans – maar ook 

en vooral hoe sterk iemand gemotiveerd is voor het uitvoeren van 

die activiteit. Dergelijke onderzoeksresultaten laten toe een tweede 

belangrijke vraag te stellen, namelijk hoe sterk moet iemand 

gemotiveerd zijn om succesvol een bepaalde activiteit af te ronden? 

Vragen over hoe sterk iemands motivatie moet zijn om een cursus 

Spaans tot een goed eind te brengen, kunnen in dit onderzoek onder 

de 23 cursisten niet beantwoord worden omdat de onderzoeksgroep 

te klein was en in eerste instantie bedoeld was om een oriënterend 

onderzoek te doen naar het meten van motivatie. In hoofdstuk 5 is 

weergegeven dat heel veel verschillende factoren iemands prestatie 

kunnen beïnvloeden en dat mensen op allerlei manieren deze 

factoren kunnen inzetten op een prestatie te leveren. Wel is een 

indicatie verkregen dat indien cursisten hun activiteit weinig 

belangrijk vinden en ook hun wilskracht laag is, zij een lage score 

hebben voor de cursus Spaans. De werk en relatiedoelen bleken 

bijna bij alle cursisten erg dominant te zijn, waardoor uitspraken 

over de subdoelen minder duidelijk naar voren zijn gekomen. 

 Neurologisch onderzoek leert ons dat motivatie en 

wilskracht in kaart kunnen worden gebracht door de hoeveelheid 

dopamine in de NAcc en de prefrontale cortex te meten en de balans 

ertussen aan te geven. Men moet echter weten waarvoor de motivatie 

en wilskracht wordt ingezet. Dat is door een scan of andere meting 

van het dopamine gehalte niet zondermeer te achterhalen. Door het 

combineren van neurologisch onderzoek met het afnemen van een 

gestructureerd interview waar voorkeuren worden gevraagd, gevolgd 

door een analyse met PREFSCAL, kunnen deze mentale processen 

beter worden onderzocht. Hierbij zijn mijns inziens technieken om 

gesprekken te analyseren net zo belangrijk als technieken om 

activiteiten in de hersenen zichtbaar te maken. Afgevraagd kan 

worden of de afstand die een cursist laat zien t.a.v. een bepaald doel 

met behulp van PREFSCAL wordt gereflecteerd in de hoeveelheid 

dopamine die in de NAcc en de prefrontale cortex aanwezig is. Een 
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vraag over alleen graag willen (liking) is echter te zwak om de 

wilskracht aan te zetten of er moet een sterke emotie aanwezig zijn 

of een vorm van ernstige verslaving. Graag een prestatie willen 

leveren (wanting) zal de dopamine productie sterker doen stijgen.  

In de bovenstaande figuren is zichtbaar gemaakt dat iets belangrijk 

vinden, er veel energie in willen steken én veel wilskracht inzetten 

de meest sterke en duidelijke motivatie oplevert. Dit komt goed 

overeen met uitspraken van Kahn (2006) en Berridge (1996), die 

stellen dat alleen bij echt willen, waarbij een doel in het vooruitzicht 

wordt gesteld waarvoor een prestatie geleverd moet worden om dat 

te bereiken, sprake kan zijn van motivatie. De betreffende 

proefpersoon moet doordrongen zijn van de consequenties van het 

gestelde doel.

Een combinatie van het meten van de dopaminebalans  

en het voeren van gesprekken, op de wijze zoals het is toegepast  

bij de cursisten Spaans, zullen meer inzicht opleveren in motivatie

processen. Met deze PREFSCAL figuren kunnen samenwerkings

verbanden worden gecreëerd met neurologen die motivatie

processen eveneens zichtbaar maken met hersenscans. 
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7. Het	stimuleren	van	motivatie	
	

Hoe is motivatie te stimuleren? Bij jezelf en bij anderen?  

In de geschiedenis van het bestuderen van motivatie zijn veel 

aanwijzingen te vinden welke aspecten van motivatie belangrijk 

zijn. Zo is het duidelijk stellen van een doel een essentieel onderdeel 

van het motivatieproces. Ook zal de weg ernaar toe helder moeten 

zijn, want als men niet weet hoe het doel bereikt moet worden,  

is de mislukking al in gang gezet om ooit het doel te bereiken.  

Bij de pogingen om motivatie te meten blijkt dat het analyseren van 

voorkeuren een beeld geeft welke andere doelen belangrijk zijn en 

dat het stellen van prioriteiten belangrijk is om het ene doel ook 

daadwerkelijk te bereiken. Dit betekent dat men een bewuste keuze 

moet maken en de overtuiging moet hebben dat het gestelde doel 

veel betekent in het verdere leven. Een overtuiging is het hebben van 

een sterke mening of een geloof in iets. Het is iets wat je zeker weet 

en dat er geen twijfel over bestaat. Zo is de “overtuigingspsychologie” 

een wetenschap die het inzetten van beïnvloedingstechnieken 

bestudeert die gericht zijn op de psyche van een ander, waarbij het 

doel is om de ander te overtuigen. Deze technieken zijn eveneens 

van toepassing om iemands motivatie te bevorderen of te versterken. 

Mensen die niet gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld iets te doen aan 

sport of niet gemotiveerd zijn op een bepaalde cursus te volgen, 

hebben andere afwegingen gemaakt en stellen waarschijnlijk hogere 

prioriteiten aan andere zaken. Om inzicht te krijgen hoe gedachten 

bij jezelf en bij anderen te veranderen zijn, zullen enkele cognitieve 

gedragstherapieën worden samengevat. Deze therapieën en 

meditaties worden ingezet om mensen met angsten, depressies en 

minderwaardigheidscomplexen niet alleen te behandelen en op 

andere gedachten te brengen, maar ook om de bestaande rationele 

cognities te versterken. Het zijn waardevolle technieken om 

motivatie te stimuleren of te versterken.
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7.1	cognitieVe	gedragstHerapie

Vanuit de cognitieve psychologie is de cognitieve gedrags

therapie ontwikkeld, waarbij de veronderstelling aanwezig is dat de 

zogenaamde “irrationele cognities” (gedachten) zorgen voor het 

disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie.  

De therapie is gericht op het veranderen van de cognities.  

In de cognitieve gedragstherapie (Beck 1975) wordt beschreven hoe 

gedachten over situaties tot gedrag en gevoelens leiden. Men 

hanteert hiervoor het ABCschema, waarbij A de gebeurtenis is zoals 

die plaats vindt of heeft plaats gevonden. Het is een beschrijving van 

een situatie zoals een camera die zou vastleggen. B is de gedachten 

die men bij het zien of beleven van de gebeurtenis krijgt. Het zijn 

herinneringen van gelijksoortige gebeurtenissen of het is iemands 

overtuiging, iemands mening of iemands geloof die de gebeurtenis 

bij de betreffende persoon oproept. C is het gevoel dat het gevolg is 

van deze gedachten en dat leidt tot het vertoonde gedrag.  

De interventies richten zich bij de cognitieve gedragstherapie op het 

veranderen van B, de gedachten die mensen hebben als gevolg van 

een bepaalde gebeurtenis.

Er zijn verschillende methoden om interventies te plegen en 

iemands gedachten te beïnvloeden. Er is een Socratische dialoog 

ontwikkeld in Griekenland omstreeks 400 v.Chr. (Evans 2012).  

De bekendste voorbeelden zijn de dialogen van Plato en het 

socratisch werk van Xenophon. Kenmerkend voor het genre zijn de 

dialoogvorm en de morele en filosofische problemen die de 

personages bespreken. De hoofdfiguur van elke dialoog, zowel bij 

Plato als Xenophon, is meestal Socrates, die door middel van een 

soort ondervraging van zijn gesprekspartner diens inzicht in morele 

kwesties in vraag wil stellen. Socrates doet zich in de dialogen voor 

als een eenvoudig man die bekent dat hij weinig kennis bezit.  

Het maakt deel uit van zijn ironische aanpak om zijn gespreks

partner – die zich gewoonlijk als expert in een bepaald domein 

voordoet – op den duur te laten inzien dat hij in feite erg verwarde 

en inconsequente opvattingen heeft. Op die manier probeert 

Socrates de andere weg naar de wijsheid te tonen. Een van zijn 

bekendste uitspraken in dat verband is «Het niet onderzochte leven is niet 

waard om te leven.» Deze filosofische ondervraging staat bekend als 
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de socratische methode. Plato›s dialogen bevatten gewoonlijk alleen 

de directe woorden van de deelnemers, terwijl Xenophon meer 

verhalend te werk gaat en de dialogen daarin verwerkt.

 Een andere techniek om interventies te plegen in de 

gedachten van een ander is het Meer- dimensionaal inschalen.  

Deze schaaltechniek geeft een figuur weer waarbij producten, mensen  

of gedragsstoornissen worden opgevat als punten in een meer 

dimensionele ruimte (zie het vorige hoofdstuk). Voor ieder paar 

producten, personen of gedragsstoornissen wordt een grootheid 

bepaald die aangeeft hoe dichtbij of ver weg de paren bij elkaar liggen. 

Door het inbrengen van de frequentie (tijd) en de irrationele cognities 

(opvattingen of gedachten) als dimensies in de meer dimensionele 

figuur wordt inzicht gegeven in het specifieke gedrag om te laten zien 

dat hun gedachten de oorzaak zijn van hun problemen. Hierdoor 

wordt zichtbaar hoe uitzonderlijk iemands gedrag is, bijvoorbeeld 

agressie tijdens een voetbalwedstrijd in vergelijk met iemand anders 

bij dezelfde wedstrijd. De agressie vindt vooral plaats na het drinken 

van alcohol vóór de wedstrijd. In de gedachte van de supporter is 

alcohol nodig om voor de wedstrijd de zenuwen de baas te blijven. 

Door het bijstellen van deze gedachten kunnen verbeteringen worden 

aangebracht die leiden tot beter gedrag.

Een meer specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie is 

de Rationeel Emotieve Therapie (RET) die ervan uitgaat dat mensen 

psychische klachten of een psychisch ongemak, zoals angsten, 

depressies, verlegenheid of een minderwaardigheidscomplex zelf 

kunnen oplossen (Ellis 2001). Volgens de RET worden onze gevoelens 

voor een groot deel bepaald door onze gedachten. Wanneer we iets 

aan deze gevoelens willen veranderen, dan moeten we onze manier 

van denken veranderen. Ons denken geeft ons vaak irrationele 

gedachten, die de bron zijn van de klachten of het ongemak. De RET 

ontkent dat er altijd een directe relatie bestaat tussen een bepaalde 

gebeurtenis en gevoelens die het op kan leveren. Het is bijvoorbeeld 

niet leuk om afgewezen te worden en als je een afwijzing ziet als een 

grote afgang, dan voel je je inderdaad waardeloos. Maar je kunt de 

afwijzing ook zien als een uitdaging door te laten zien dat je je 

zonder hem of haar ook kan redden en misschien wel meer plezier 

kunt hebben. Ook RET gaat niet uit van A (de gebeurtenis) als de 
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oorzaak van C (het gevoelsleven), maar B (de manier waarop men 

tegen de gebeurtenis aankijkt). Andere voorbeelden van irrationele 

ideeën zijn je waardeloos voelen bij het zakken voor een examen; je 

kan het altijd overdoen! Of je rot voelen na een ruzie met je partner; 

iedereen heeft weleens een boze bui! Of iedereen moet aardig voor 

mij zijn; als ze dat niet zijn, mag ik ze ook niet! Of ik moet mijn 

gestelde doel halen; ik wil gewaardeerd worden, anders ben ik 

waardeloos. 

De directieve therapie (van der Velden e.a. 2010) is een andere 

psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. 

De uitgangspunten van de directieve therapie zijn van grote waarde, 

doordat het cliënten helpt in de beginfase van de behandeling de 

demoralisatie te bestrijden en perspectief te zien in het uitvoeren 

van de behandelprogramma’s. De directieve therapie is maatwerk 

omdat ieder symptoom, afhankelijk van de persoon, omgeving en 

cultuur, een andere aanpak of strategie vraagt.  

Deze creatieve behandelmethode, in de jaren zeventig ontstaan, 

beïnvloed door de Amerikaan Milton Erickson (1901 – 1980),  

werd met de nodige achterdocht ontvangen door de gevestigde 

therapiekaders. Erickson introduceerde de hypnotherapie door deze 

een positieve rol te laten vervullen om het onbewuste bewust te 

maken. Het onbewuste blijkt een onuitputtelijke bron te zijn van 

zelfheling, waarbij de persoon zelf de leiding blijft houden door zijn 

zelden gebruikte ervaringen in te brengen. Velen hebben deze 

gedragstherapie omarmd. Ze kregen veranderingen voor elkaar, 

waar andere therapeuten vastliepen. Het heeft vele andere 

therapeutische opvattingen beïnvloed. Directieve therapie is een 

psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering 

waarbij de persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur steeds het 

uitgangspunt is met als doel hem te motiveren tot verandering. 

Mindfulness is een aandachtsoefening en vorm van meditatie 

of training waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder 

automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, 

gevoelens en gedachten. De Amerikaan Jon KabatZinn heeft als 

eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context 

gehaald en een training ontwikkeld, die hij Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) noemde. Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik 

van mindfulness door artsen en psychotherapeuten. MBSR, in het 
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Nederlands ook wel aandachttraining genoemd, wordt door 

therapeuten gebruikt ter bestrijding van piekeren, depressie, pijn of 

burnout. Met de aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT) wordt 

mindfulness als vaardigheid aangeleerd bij de behandeling van met 

name chronische en recidiverende depressies, maar ook 

bij fobieën en chronische pijn. Mindfulness verwijst naar een 

training om mensen te leren meer bewust te leven en anders om te 

gaan met stress, gedachten en emoties. Het is ook een vorm van 

meditatie waarin men zich op een nietreactieve manier bewust is 

van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. 

Essentieel is dat de deelnemers aan het programma op een 

gedisciplineerde wijze thuis de oefeningen uitvoeren die ze tijdens 

de training aanleren. De bedoeling is om mensen te leren om met 

milde open aandacht naar de werkelijkheid te kijken. Enkele 

misverstanden komen nog vaak voor. Mindfulness is geen vage 

dagdromerij. Een beoefenaar wordt juist door de aandacht te 

vestigen op zijn eigen lichaam, op de zintuigen, de ademhaling, 

gedachten en emoties teruggebracht naar de realiteit. Mindfulness is 

evenmin een methode om nooit meer stress of angst te kennen, 

maar leert dat zulke gevoelens een onvermijdelijk deel van het leven 

zijn. Wel leert het anders omgaan met aangename en onaangename 

gebeurtenissen. 

Mindset is een methode om je “verhaaldenken” om te zetten 

in “actiedenken”. Veel mensen stoppen bij het nastreven van hun 

dromen omdat zij hun denken niet om kunnen zetten in acties. 

Alleen maar denken veroorzaakt ongeduld, spanning en 

frustratie. Actiedenken is verhoogde aandacht wat zelfvertrouwen, 

voldoening en plezier geeft. Baby’s leren de moeilijkste taken van 

een mensenleven, zoals leren lopen en praten, door het alleen maar 

te doen. Zij maken zich geen zorgen over het maken van fouten of 

schamen zich niet voor anderen als het niet lukt. Mindset is een 

praktische en tastbare methode om te realiseren wat je denkt. Het 

verhoogt de mentale weerbaarheid en versterkt de wilskracht om 

doelen te bereiken. Ook hier is  Erickson één van de grondleggers 

van deze methode. Er is een relatie tussen het leveren van een 

prestatie en het ondernemen door mindset. Bij het leveren van een 

prestatie worden doelen geformuleerd en een strategie opgesteld om 

het doel te bereiken. Mindset koestert ook elke omgeving, het milieu 

en al het bestaande om vrijkomende kansen na te jagen. Het leidt tot 
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een klimaat dat bij eventueel veranderende oorzaken, blijft uitgaan 

van de bestaande mogelijkheden. Veel wetenschappers gebruiken 

het concept van mindset en de bijhorende denkwijze om erop te 

wijzen dat mentale veranderingen langzaam verlopen. Maar het is 

ook mogelijk dat een snelle verandering plaats kan vinden, zoals 

bijvoorbeeld tijdens de Franse Revolutie of tijdens de Tweede 

Wereldoorlog (Vovelle 1992).

De psychologe Carol Dweck (2006) heeft in haar onderzoek 

naar prestatie en succes mindset als een baanbrekende kracht 

ontdekt. Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en 

talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op 

groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom het prijzen van 

de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is 

voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de 

weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen 

motiveren en hen helpen op school beter te presteren, en tegelijk op 

persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken. Dweck 

onthult wat veel ouders, leerkrachten, topmanagers en sportlieden 

al weten en laat zien hoe een simpel idee over de werking van de 

hersenen, liefde voor leren en veerkracht kan creëren, die de basis 

vormen voor prestaties op elk terrein. Dweck constateert dat er twee 

soorten mindset zijn, namelijk een “gefixeerde” en een “groeiende” 

mindset. In een gefixeerde mindset geloven mensen in hun eigen 

kunnen, in hun intelligentie, in hun talenten en in hun eigen 

karaktertrekken. Zij hebben een bepaalde hoeveelheid en daar 

moeten ze het mee doen. Als ze iets willen bereiken moeten ze slim 

zijn. In een groeiende mindset begrijpen mensen dat hun talenten 

en hun mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden door inspanning, 

goede scholing en volharding. Zij denken niet dat iedereen hetzelfde 

is of dat iedereen zijn of haar voorbeeld kan worden, maar ze 

geloven dat iedereen slim kan worden door er hard voor te werken. 

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor 

training, coaching en communicatieverbetering. De grondgedachte van 

NLP is dat vaardigheden die door zogeheten experts in kaart zijn 

gebracht als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden.  

Dit wordt modelleren genoemd. De theorie van NLP heeft geen 

wetenschappelijke ondersteuning, zodat NLP als pseudo

wetenschap moet worden beschouwd. NLP is in de jaren zeventig 
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ontstaan in de Verenigde Staten. De grondleggers van NLP zijn John 

Grinder en Richard Bandler. Zij bouwden voort op het werk 

van Milton Erickson, Noam Chomsky en Paul Watzlawick en 

verschillende anderen. NLP ontleende veel aan verschillende reeds 

bestaande psychologische stromingen en taaltheorieën, 

bijvoorbeeld hypnotherapie en gedragstherapie. In de late jaren 70 

ontwikkelde de human potential movement zich tot een industrie en 

nam enkele ideeën van NLP over. Bandler en Grinder claimden dat, 

naast dat NLP een therapeutische methode is, het ook een 

communicatiemethode is. NLP bestaat uit de wisselwerking tussen 

drie elementen: het modelleren  menselijke vermogens over

draagbaar maken met behulp van psychologische technieken, de 

analyse van de subjectieve ervaring  het bepalen van patronen in de 

beleving én de bijhorende communicatietechnieken  manieren om 

harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen 

en te versterken. De basisveronderstelling van NLP is dat elke 

verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de 

cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de 

expert. De overdracht is afhankelijk van het model en de ‘subjectieve 

ervaring’.

NLP beschouwt een fout of een afwijking als een bron van 

leerzame ‹informatie›. Deze informatie kan gebruikt worden om het 

gedrag te verbeteren. De gevolgen van de fout of afwijking vormen 

de ‹feedback›. Tevens wordt daarbij naar de achterliggende ‹wens› 

gezocht, die met hulp van de feedback opnieuw wordt vertaald in 

een doel. Doelen worden binnen NLP volgens specifieke criteria 

geformuleerd. De criteria zijn: wees positief (wat kan wél in plaats 

van wat niet kan), wees specifiek (hoe kan het doel worden bereikt), 

zoek altijd binnen de eigen mogelijkheden, bekijk het ecologisch 

(breng het in evenwicht met andere subdoelstellingen) en onderzoek 

de toetsbaarheid (is het meetbaar). Binnen het NLP wordt het als niet 

productief beschouwd om een fout te interpreteren als ‹persoonlijk 

falen›. Dit kost energie en draagt weinig bij aan het leerproces dat 

nodig is om het doel in de toekomst te bereiken.

De overeenkomsten tussen deze cognitieve gedrags

therapieën zijn dat ze mensen tot het inzicht brengen dat hun 

gedachten, maar dikwijls ook hun emoties, leiden tot het getoonde 

gedrag. Inzicht in de eigen beweegredenen of inzicht in de gebruikte 
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argumenten is de eerste stap die genomen moet worden om gedrag 

te veranderen. De verschillen tussen de verschillende vormen van 

cognitieve gedragstherapieën komen voort uit de wijze waarop met 

de cliënten wordt omgegaan. Het stellen van vragen (de Socratische 

dialoog) of het inspelen op de stoornis of het psychisch ongemak van 

de cliënt (RET) is weliswaar bedoeld om tot inzicht te komen van het 

gedrag, de oplossing ligt vooral in het overtuigen van de cliënt om 

zijn of haar gedrag te veranderen. Hiervoor moeten tegenover de 

beweegredenen van de cliënt andere argumenten worden gebruikt. 

Ook het inspelen op de emoties is een onderdeel van 

“overtuigingspsychologie”.

	7.2	oVertuigingspsycHologie

Het toepassen van beïnvloedingstechnieken vindt vooral 

plaats in de “marketing psychologie” waar technieken worden 

bestudeert om achter iemands werkelijke behoefte te komen (Kotler 

& Amstrong 2017). Motieven van consumenten worden bestudeert 

waarbij drie belangrijke pijlers te onderscheiden zijn, namelijk (1) 

iemands begeerte: wat willen mensen graag hebben, (2) de 

zogenaamde prijspijn, dat wil zeggen hoeveel hebben mensen ervoor 

over om het werkelijk te bezitten en ten slotte (3) de afwegingen die 

mensen doen en de daarbij horende argumenten om een besluit te 

nemen. Het veranderen van iemands overtuiging lukt als iemands 

argumenten dicht bij de argumenten van de ander liggen. Ook 

oorzakelijke verbanden tussen argumenten doen de 

overtuigingskracht toenemen. In de economische en commerciële 

wetenschappen is veel kennis opgebouwd om mensen te overtuigen. 

Consumenten verleiden tot kopen begint met de vraag wie de klant 

is die langs komt. Dit kan fysiek zijn, maar ook via de digitale 

technologie. Klanten hebben behoeften, maken afwegingen en 

komen tot besluiten. Wat gebeurt er in het brein wanneer iemand 

een koopbeslissing moet nemen? We kunnen tegenwoordig in het 

brein kijken en we kunnen nagaan welke processen zich afspelen in 

het brein die leiden tot de begeerte en het koopgedrag. We spreken 

dan van neuromarketing. Er zijn meerdere punten die het 

koopproces beïnvloeden. De vraag, die wordt gesteld, is hoe de 

consument onbewust kan worden beïnvloed. Zo is er het principe 

van wederkerigheid. “Wie goed doet, die goed ontmoet”. Als je iets 
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geeft, dan krijg je er iets voor terug. Als een bedrijf goed luistert en 

antwoorden geeft aan zijn klanten, dan wordt het product of dienst 

steeds menselijker. Uiteindelijk komt de wederkerigheid om de hoek 

kijken, waar conversie uit volgt. Conversie is de omzetting van een 

klant naar een vooraf bepaald doel, bijvoorbeeld een bestelling, de 

offerteaanvraag, de inschrijving voor een nieuwsbrief of het 

downloaden van een brochure. Conversies kun je instellen en meten 

in bijvoorbeeld Google Analytics. 

Verleiden is het principe van de worst die wordt voor

gehouden. Hoe meer zintuigen worden gestimuleerd hoe meer 

dopamine er vrijkomt. Bij online verkopen kunnen alleen audio en 

visuele prikkels worden gebruikt. Een voorbeeld is het plaatje van 

kleding. Wanneer de kledingstukken op een model werden getoond 

en niet plat zonder model, is bijna 50 procent meer conversie, dat 

wil zeggen meer verkoop. Het brein heeft veel invloed op conversie, 

omdat het werkt met voorkeuren en emotie. Manipulatie is in de 

marketing psychologie geen vies woord meer. Met de 

overtuigingspsychologie kun je je richten op de gemiddelde mens, 

maar ook op verschillende typen mensen (Kotler & Amstrong 2017). 

Hiervoor zijn diverse koopstijlenmodellen uitgewerkt. 

Aankoopbeslissingen worden genomen op verschillende manieren. 

Die beslissing kan uitgezet worden op twee assen, snel en langzaam 

en logisch en emotioneel. Hieraan zijn verschillende koopstijlen 

opgehangen. Zo is er de doelgerichte en fungerichte beslisser die 

een korte tijd nodig heeft om tot een koopbeslissing te komen en de 

inhoudsgerichte of relatiegerichte die hier langer over doet. Bij de 

eerste twee wordt de koopbeslissing genomen op basis van gevoel, 

relatie of fun en bij de laatste twee wordt de beslissing meer 

beredeneerd. De doelgerichte koper ziet de verkoper als een soort 

bediende, de fungerichte ziet hem als een sparringpartner waarmee 

je samen tot een “goede” koop komt. De inhoudsgerichte koper is 

wat wantrouwend, die ziet de verkoper als iemand die hem een poot 

uit gaat draaien. De relatiegerichte koper, die juist een goede relatie 

op prijs stelt, is heel merktrouw als er eenmaal een goede band is 

opgebouwd. Voor al die verschillende typen kopers zijn websites 

ontwikkeld, waarvan de een goed converteert en de ander goed 

landt op verschillende informatiepagina’s. Mensen die van 

Marktplaats komen zijn anders ingesteld dan iemand die op een site 
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komt vanaf een banner. Via een banner heeft iemand een gerichte 

interesse, terwijl iemand via marktplaats op zoek is naar koopjes. 

Dit betekent dat er aanwijzingen zijn voor iemand liquiditeit, daar 

gaat het in de toekomst steeds meer naartoe.

Anderson (2011) verhaalt over verleiding en over verleidende 

interacties om mensen aan te zetten tot kopen. Hoe beïnvloeden 

emoties ons oordeel en ons gedrag? Game mechanieken zijn gelinkt 

aan status, uitdagingen en resultaten. Een voorbeeld dat Anderson 

noemt is LinkedIn, waarbij de gebruiker in stappen wordt 

aangespoord om het profiel iets verder aan te vullen. Bij elke 

volgende stap is het profiel weer iets meer gevuld, voor bijvoorbeeld 

60 procent. Het is de uitdaging om alle stappen te doorlopen en bij 

de 100 procent uit te komen. Alle trucjes van wederkerigheid en het 

creëren van schaarste gebeurt voor een groot deel onbewust. Echter, 

zo waarschuwt Anderson, de mens wordt hier zich wel steeds meer 

van bewust. Het probleem is alleen dat we steeds meer informatie tot 

ons krijgen. Het zal lastig worden om puur rationeel en alleen een 

beslissing te nemen. Marketing en verkoop zijn typische voorbeelden 

van menselijke relaties en interacties. De hoofdvraag bij marketing 

is: “hoe kan ik een product of dienst presenteren zodat het aansluit 

bij iemands behoeften?” en bij verkoop geldt: “hoe kan ik iemand in 

een dialoog of andere interactie richting een bepaalde beslissing 

bewegen?”. Misschien wel het belangrijkste gegeven van de 

psychologie om te onthouden binnen marketing, is de stelregel dat 

een menselijk wezen over het algemeen keuzes maakt op een 

onbewust, emotioneel niveau. Deze keuze wordt achteraf 

gerationaliseerd, waarbij de bewuste geest de keuze ziet als het 

resultaat van zijn eigen rationele afweging. Dit principe kan in 

experimenten worden gedemonstreerd en wordt helder uitgelegd 

door Victor Lamme (2010) in “De Vrije Wil bestaat niet”. 

Een belangrijk leerpunt voor de marketing is dat onbewuste 

en emotionele aanwijzingen uiteindelijk belangrijker zijn dan de 

rationele overwegingen die een potentiële klant moet maken.  

Dit is in lijn met evolutionaire, cognitieve en neuropsychologische 

literatuur én onderzoeken, die steeds meer plaats vinden. Kleur, geur 

en vorm zijn de belangrijkste onbewuste “cues” voor de waarden die 

een product uitstraalt, en het gevoel dat een potentiële klant/koper 
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bij het product heeft. Het adviesbureau McKinsey ontwikkelde een 

“buyer cycle”, ook wel de “consumer decision journey” genoemd. Dit 

model is toepasbaar op consument aankopen. Deze “loop” wordt 

gedefinieerd als het circulaire proces binnen de consumer decision 

journey, waarin de koper na zijn initiële aankoop zo tevreden wordt 

gehouden dankzij, bijvoorbeeld “after sales” en een goed “customer 

relations management”, zodat de koper voor een vergelijkbaar 

product terugkomt bij hetzelfde bedrijf. De loyaliteit van klanten is 

in de snel veranderende markten – met het internet dat 

(internationale) concurrentie steeds gemakkelijker maakt – 

belangrijker dan ooit. Hoe komt u aan een loyale klant? Onderzoek 

laat echter zien dat een tevreden klant niet altijd een loyale klant is. 

Blijkbaar moet een bedrijf aan meer eisen voldoen dan enkel het 

leveren van een perfect product of volmaakte dienst. De regel in veel 

markten is dat wanneer een bedrijf en de belangrijkste concurrenten 

de basis op orde hebben (goed product, snelle service, overzichtelijke 

en vergelijkbare prijzen en processen), het neerkomt op de ‘zachtere’ 

factoren in het creëren van loyale klanten. Denk daarbij aan het 

imago van het bedrijf, maar vooral ook aan de relaties met de 

stakeholders (belangrijke toeleverings bedrijven) in de markt én met 

de stakeholders (belangengroepen) van de klanten. 

De opkomst van Internet en de nieuwe sociale media 

veranderen de relatie tussen koper en bedrijf bijzonder snel (van 

Belleghem 2014). Er zijn vier grote trends in marketing te 

onderscheiden, namelijk (1) Big Data systemen, (2) content 

marketing, (3) maatschappelijk verantwoorde marketing en (4) 

neuromarketing. De nieuwe generatie van consumenten en kopers 

waar we nu mee te maken hebben, worden steeds handiger in het 

negeren van marketingboodschappen en advertenties.  

De consument van nu is veel beter geïnformeerd voordat ze een 

aankoop doet of contact opneemt met een bedrijf. Er ontstaan steeds 

meer “Big Data”. Het is een manier om beter en efficiënter te 

kunnen zoeken naar producten of diensten, welke men dankzij 

personalisatie steeds specifieker kunt benaderen. Big Data marketing 

is echter ook maatschappelijk gezien een fenomeen om méér van de 

klant/koper te weten te komen. Bedrijven die Big Data toepassen, zijn 

eigenlijk bezig met het verzamelen van informatie over de wensen 

en het gedrag van hun klanten, waardoor zij de klant misschien wel 

ADRIE boek.indd   155 19-02-18   11:49



156	

beter kennen dan de klant zou willen. Zodra een bedrijf data gaat 

verzamelen over het daadwerkelijke gedrag van de consument, dat 

wil zeggen over online koopgedrag, maar ook wearable computing 

en surf en sociale media gedrag, verandert het spel en hebben 

bedrijven méér inzicht in klanten dan klanten in bedrijven 

(Schnitzler 2015). Vooral als deze data vervolgens wordt geanalyseerd 

tezamen met gigantische hoeveelheden data van andere instanties, 

wordt het mogelijk om verrassende correlaties en patronen te zien.

Met neuromarketing gaat men nóg dieper in het brein van 

de klant/koper. Neuromarketing is dan in die context een manier om 

nóg directer de voorkeuren en gevoelsmatige reacties van klanten te 

zien van producten en diensten. Neuromarketing is een samen

trekking van de vakgebieden marketing en neuropsychologie, 

waarbij hersenscans en kennis van de manier waarop de hersenen 

functioneren praktisch worden toegepast om te bepalen hoe een 

product of dienst het beste kan worden gepresenteerd aan het 

publiek. In de korte tijd dat deze discipline bestaat, heeft zij al 

enkele zeer interessante inzichten opgeleverd. De opgedane kennis 

wordt steeds meer toegepast en in de praktijk getest door zowel  

grote als kleine bedrijven.

Cialdini (2001) publiceerde zes universele principes van 

beïnvloeding en overtuiging om veranderingen in werking te zetten 

en om valstrikken te voorkomen. Welke mechanismen zorgen ervoor 

dat u ‘ja’ zegt tegen aanbiedingen waar u eigenlijk niet op zit te 

wachten? Welke technieken gebruiken verkopers en anderen die iets 

van u gedaan willen krijgen? En hoe kunt u deze technieken zelf 

toepassen? De zes principes zijn: sociale bewijskracht, autoriteit, 

schaarste, consistentie en commitment, sympathie en weder kerig

heid. Hij onderzocht de principes in verschillende culturen en hij 

onderzocht de rol van het internet en andere nieuwe technologieën. 

sociale	bewijskracht:	Je zou het niet denken of willen, maar 

iedereen wil immers uniek zijn of uniek gevonden worden. Mensen 

zijn ook echte kuddedieren. We vertonen vaak hetzelfde gedrag als 

gelijkgestemden. Mensen als groep nemen vaak sneller en riskantere 

keuzes dan dat je individueel zou doen. Zo loop je waarschijnlijk 

eerder een kroeg binnen waar het gezellig druk is dan dat je bij de 

lege buurman gaat zitten. Dit principe van sociale bewijskracht past 
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de reisbranche veelvuldig toe waarbij ze vertellen hoeveel mensen 

jou al voorgingen bij het boeken van het hotel.

autoriteit:	De bekende “witte jas” van de dokter zorgt direct 

voor vertrouwen. Wat hij zegt zal wel waar zijn, hij is immers de 

autoriteit op dat gebied. Op marketing gebied wordt dit toegepast 

door bepaalde mensen te tonen in de online marketingactiviteiten. 

Daarbij worden bijvoorbeeld experts uit de branche aan het woord 

gelaten. Dit schept tevens meer vertrouwen, zoals ook het voeren van 

herkenbare logo’s meer vertrouwen schept. Zo geniet een reisbureau 

dat aangesloten is bij de SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden, 

meer vertrouwen.

schaarste:	Vol = vol, op = op, nog maar enkele plaatsen 

beschikbaar! Hoe cliché het ook lijkt en klinkt, deze leuzen werken 

en worden daarom dan ook volop gebruikt. Natuurlijk is er aanbod 

genoeg, dat zegt je rationele kant, maar diep van binnen ben je toch 

bang dat jij toch net die persoon zal zijn die nu niet kan profiteren 

van de aanbieding of reis, omdat je “te laat” bent. Niet alleen het 

creëren van schaarste, maar ook exclusiviteit bieden werkt 

uitstekend. 

consistentie	en	commitment:	Het is belangrijk 

de potentiële klant niet af te schrikken met ellenlange formulieren 

die zij moeten invullen alvorens iets te bestellen of te boeken.  

Er wordt rustig begonnen en mensen worden stapje voor stapje naar 

het einddoel geleid. Zo ook bij het boeken van een reis, waar in  

3 kleine stappen de verkoop uiteindelijk plaats vindt.

sympathie:	Sympathie draait om de “gunfactor”, het aardig 

gevonden worden. Dit alles komt voort uit gelijkenissen, compli

menten en de gezamenlijke inspanningen of ervaringen die je met 

elkaar hebt. Dit principe kan online worden toegepast door positieve 

ervaringen te vragen en te laten delen op bijvoorbeeld social media. 

Je gelooft en hecht meer waarde aan de mening van een echt persoon 

over een product of bedrijf dan dat het bedrijf zelf van de daken 

schreeuwt hoe goed zij wel niet zijn. Dit wordt toegepast bijvoorbeeld 

in een remarketing campagne waarin je gevraagd wordt een review te 

willen achterlaten na een ervaring met een product of dienst.
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Wederkerigheid:	Voor wat hoort wat, dat klinkt bekend in de 

oren. Het principe van wederkerigheid draait om een soort van 

wederdienst. Wanneer je iets geeft verwacht je ook iets terug.  

Om dit principe succesvol door te voeren in de online wereld werkt 

dit net iets anders. De kunst is om een cadeau weg te geven zonder 

dat je er iets voor terug verwacht. Een goed voorbeeld hiervan is een 

blog, een persoonlijke tekst of notitie op een website. Bedrijven 

proberen zoveel mogelijk gratis tips, tricks en advies te geven via 

hun artikelen. Wat je daarbij ook ziet is het principe van het krijgen 

van een bepaalde korting op je eerste bestelling. Hierbij verwacht je 

dus al direct een tegenprestatie en dat voelt uiteindelijk niet prettig. 

 In de overtuigingspsychologie, maar ook bij het overtuigen 

en motiveren van mensen op school, in een gezin, op het werk,  

in de sport en bij therapieën wordt geleerd steeds meer beweeg

redenen toepassen die mensen gebruiken om zichzelf, maar ook 

anderen te motiveren om nieuwe activiteiten te ondernemen.  

De beweegredenen zijn, zoals aangegeven, gebaseerd op “begeerte”, 

het maken van “afwegingen” én het opwekken van “wilskracht”. 

Hoeveel heb ik ervoor over om het gestelde doel te bereiken of om de 

termen van de marketing psychologie te gebruiken, hoe hoog is de 

prijspijn. De begeerte, waar alles mee begint, is een sterke wens en 

wordt aangewakkerd door verschillende emoties en het rationeel 

denken door redeneren. In het hoofdstuk over de werking van het 

brein werd onderscheid gemaakt tussen “wanting” (iets graag 

beredeneerd willen) én “liking” (iets spontaan, emotioneel willen). 

Begeerte is het vooruitzicht van het krijgen van een fijn gevoel en 

sluit aan bij “liking”. Ook kan het een vooruitzicht zijn om een 

uniek positie op te bouwen door dingen te willen bezitten waarmee 

de unieke positie zichtbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld een 

bepaalde functie, een onderscheiding, een relatie of een of ander 

materieel bezit. Een wens kan ook aangeven een behoefte te hebben 

om een tekort te compenseren. Het tekort kan liggen in het 

realiseren van een droom of in het hebben van dingen die anderen 

hebben. Bij het overtuigen – het motiveren  van zichzelf of anderen 

worden argumenten gebruikt die aansluiten bij bestaande kennis en 

ervaring van de betreffende persoon om de eerder gemaakte 

afweging te ontkrachten en een nieuwe afweging mogelijk te maken.  
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7.3	 motiVatie	trainingen	en	zWakke	punten		
	 	 Verbeteren

Een motivatietraining gebruikt elementen uit de motivatie

psychologie aangevuld met kennis van de cognitieve gedragstherapie 

en van de overtuigingspsychologie om zichzelf, maar vooral anderen 

iets te laten ondernemen. Dat betekent dat het gestelde doel aan 

moet sluiten bij begeerte en dat de afwegingen die hebben plaats 

gevonden overtuigend moeten zijn voor de betreffende persoon om 

het doel te bereiken. Het plan om het doel te bereiken moet zodanig 

realistisch zijn dat het uitvoerbaar is en binnen de “prijspijn” moet 

liggen. Hoewel het voor veel mensen gemakkelijk is om te zeggen dat 

ze er alles voor over hebben, zal hun fysieke en mentale conditie 

bepalend zijn om het vol te houden. Wilskracht is zoals in hoofdstuk 

4 is beschreven vooral een stofwisselingsproces waar een gezonde 

levenspatroon bij hoort. Wilskracht om een doel te bereiken is mede 

afhankelijk van de energie die wordt ingezet om het doel te 

bereiken. Het stellen van prioriteiten zijn afwegingen die worden 

gemaakt op basis van argumenten en het geven van een voorkeur, 

waar veel emotie en gevoelens bij te pas komen. Een voorkeur is, 

zoals in het hoofdstuk over het meten van motivatie is weergegeven, 

vooral het volgen van onze logica. Dit betekent dat een motivatie 

training al deze elementen moet bevatten, waarbij het herhalen van 

deze elementen iedere dag en zelfs ieder uur moet plaats vinden om 

het brein te conditioneren om de motivatie op het doel en het 

bereiken van het doel gericht te houden. 

De meeste motivatietrainingen zijn erop gericht om 

vaardigheden te leren om anderen te motiveren en slechts voor een 

klein deel hen kennis en inzicht te geven hoe motivatieprocessen 

verlopen. Deze trainingen worden gegeven aan mensen in werk

situaties, in scholings en opleidingsinstituten en in sport

instellingen, waar leidinggevenden, leraren en coaches de motivatie 

van hun medewerkers, leerlingen en sporters willen verhogen.  

Veel leidinggevenden hebben de neiging om bij het overbrengen van 

werkzaamheden, kennis of vaardigheden te manipuleren in plaats 

van te motiveren. Motivatie is vooral gebaseerd op de eigen 

argumenten en gevoelens van de persoon die het uitvoert. Mensen 

voelen zich het beste wanneer zij hun energie vrijwillig steken in 

taken en activiteiten. Ze kunnen vanuit verschillende oorzaken en 
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achtergronden hun inzet tonen die hen geïnspireerd hebben. Er is 

sprake van een innerlijke drang, gebaseerd op een levensvulling, 

waarden en normen of op een onbewuste houding. Ze worden 

gemotiveerd door zichzelf (intrinsiek) of de omgeving (extrinsiek) en 

ze worden gemanipuleerd door het uitvoeren van opdrachten op een 

manier die niet van henzelf is. In werksituaties gaat de benadering 

uit van de behoeften van de medewerkers en van de belangen van 

het werk en van de organisatie. Motiveren is vooral voorwaarden 

creëren en medewerkers zodanig benaderen dat zij dingen gaan 

doen omdat zij het zelf willen. Bij de meeste motivatietrainingen 

gaat men ervan uit dat er vier manieren zijn om te motiveren:  

door wilskracht, door overtuiging, door beïnvloeding en door 

omstandigheden.

Omstandigheden spelen een rol zoals de onderlinge 

verhoudingen, de werksfeer, de mate van inspraak, de hoeveelheid 

informatie en de werkomstandigheden. Hierbij gaat het om de 

kritische opmerkingen te vervangen door positieve opmerkingen en 

vage waardering om te zetten in concrete. Taal is hierbij een 

belangrijk veranderingsinstrument. Geef de medewerker bij het 

dagelijks coachen regelmatig korte en gemeende waarderingen van  

1 of 2 minuten. Mensen hebben behoefte aan ontwikkeling die leidt 

tot zelfrespect. Dat wordt bevorderd door het geven en ontvangen 

van uitdagingen, verantwoordelijkheid, opleiding, werkvariatie, 

zelfsturing en promotie. De organisatiepsycholoog Herzberg (1923 

– 2000) wijst leidinggevende en managers op twee zaken die invloed 

hebben, namelijk de motivatiefactoren en de hygiënefactoren. 

Motivatiefactoren bevorderen de positieve gevoelens van de mede

werkers door hen in staat te stellen iets te realiseren en te presteren 

waardoor zij meer tevreden zijn. De hygiënefactoren kunnen ervoor 

zorgen dat een medewerker ontevreden is over zijn werk.  

Hygiëne factoren zijn factoren die duidelijkheid moeten geven over 

de organisatie van het werk, zoals beleid en beheer, het technisch 

toezicht, het beloningssysteem, de arbeidsomstandig heden en de 

onderlinge relaties. Het is echter niet zo dat als een leidinggevende 

de hygiënefactoren zal terug dringen, een medewerker meteen 

tevreden is over zijn werk. Andersom betekent dit dat, als er weinig 

of geen aandacht aan de motivatiefactoren wordt besteed,  

een medewerker niet meteen ongelukkig is in zijn werk. 

Motivatiefactoren bevorderen de positieve gevoelens van de 
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medewerkers door hen in staat te stellen iets te realiseren of te 

presteren.

Motivatietrainingen worden aan verschillende doelgroepen 

gegeven. Er zijn trainingen voor mensen die er geen zin in hebben 

en waar de lust uit is, er zijn trainingen voor leidinggevenden, 

leraren en coaches, maar er zijn ook trainingen voor groepen 

waarvan een nieuw elan wordt verwacht of waarvoor teambuilding 

nodig is. Hoewel iemands motivatie een persoonlijk gebeuren is, 

wordt er dikwijls van een groep (sportploeg, managementteam, 

ondernemingsraad, e.d.) verwacht dat zij gezamenlijk gemotiveerd 

zijn om een gezamenlijk resultaat te halen of een prestatie te 

leveren. Als mensen niet gemotiveerd zijn op het werk, op school of 

bij een sportclub, is de vraag waarom ze daar blijven. Dikwijls is het 

noodzakelijk om werk te hebben, waardoor mensen een inkomen 

hebben of dat men naar school moet om de nodige kennis en 

vaardigheden te leren. Natuurlijk hebben mensen er allemaal wel 

eens geen zin in, dat is helemaal niet erg. Integendeel. Het wordt 

problematischer als dat geen zin hebben langer gaat duren en leidt tot 

verzuim, slechtere cijfers of slechte beoordelingen. Dan kan een 

korte motivatietraining een uitkomst bieden.

Als mensen leiding moeten geven en aan anderen 

opdrachten en instructies moeten overbrengen is het belangrijk dat 

zij de anderen kunnen motiveren om hun werk goed en op tijd uit te 

voeren. Veel werknemers zijn gespecialiseerd in een bepaald vak en 

krijgen later de verantwoordelijkheid om leiding te geven aan 

anderen. Veel leidinggevenden gaan er meestal vanuit dat zij dat van 

nature kunnen. In elke organisatie werken echter mensen van 

verschillende generaties, vanuit verschillende culturen, met 

verschillende werkervaringen, vanuit verschillende privé omstandig

heden en ga zo maar door. Al deze factoren hebben direct of indirect 

invloed op de motivatie van mensen. Bij het volgen van een 

motivatie training gaan cursisten beter hun medewerkers of collega’s 

leren begrijpen en hun gevoelens beter aanvoelen.  

Dit bevordert de onderlinge werksfeer en productiviteit binnen een 

organisatie. Motivatietrainingen dragen bij aan zelfstandige mensen 

die met plezier werken, leren of sporten. Een derde groep, die een 

motivatietraining volgt, zijn mensen die dikwijls na jarenlange 

samenwerking toe zijn aan een frisse wind met nieuwe impulsen.  
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Er zijn ook groepen die hun teambuilding willen stimuleren of hun 

motivatie willen herstellen na een reorganisatie. Op deze trainingen 

worden mensen wakker geschud en gaan ze gezamenlijk een 

probleem oplossen om later in hun eigen praktijk beter te kunnen 

samenwerken. 

Het beter begrijpen van mensen is essentieel voor een goede 

onderlinge relatie. Een motivatietraining gaat dieper in op de 

gedragingen van de cursist en van anderen. Het gedrag van mensen 

is vaak in te schatten op basis van de Toonschaal, waardoor men 

bepaalde emoties van mensen herkent (Hubbard 2015). Hubbard 

(1911 – 986) is een Amerikaans schrijver en verbonden aan de 

omstreden beweging Scientology. Hoewel de publicaties van 

Hubbard niet gerekend worden tot betrouwbare en op wetenschap 

gebaseerde kennis, laat de Toonschaal wel zien hoe mensen 

onderling efficiënter kunnen communiceren als de aanwezige 

emoties de overhand voeren. De schaal loopt van 0,0 tot 4,0 en 

begint bij ongelukkig en verdrietig, via haatdragend en vijandig 

naar enthousiast en levenslustig. Dit maakt inzichtelijk wat er exact 

aan de hand is met individuele medewerkers. Cursisten leren hoe zij 

het best met dit soort emoties om kunnen gaan. Hoe zij in bepaalde 

situaties het best kunt communiceren en helpen. Als men iemand 

probeert te helpen, die verdrietig is door enthousiast tegen hem te 

praten, zal men waarschijnlijk niet veel succes hebben. Als men de 

Toonschaal niet begrijpt, zal het gat tussen deze uitersten niet 

gemakkelijk te overbruggen zijn. Door de kennis van de Toonschaal 

te gebruiken kun je de emotie herkennen om in de betreffende toon 

te communiceren en hem of haar op die manier naar een hogere 

toon brengen. Door geleidelijk op de schaal omhoog te gaan, is het 

mogelijk iemand te helpen iets te doen aan vastzittende 

omstandigheden en opnieuw een meer gelukkige en energieke kijk 

op het leven te krijgen. Door te weten waar iemand zich op de 

Toonschaal bevindt, kan men zijn gedrag en handelen een beetje 

begrijpen. Door kennis van de Toonschaal krijgt men een groter 

begrip van je medemens. Het is een techniek waarmee je anderen 

kunt helpen hun omstandigheden te verbeteren.

De Motivatietraining is gericht op het ontdekken van 

persoonlijke drijfveren, talenten, kwaliteiten, vaardig
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heden, competenties, mogelijkheden en onmogelijkheden, 

zingeving en doorzettingsvermogen. Motivatie is geen persoonlijke 

eigenschap. Motivatie is de bereidheid om je ergens voor in te 

spannen. Dat komt altijd van binnenuit en kan niet worden 

aangeleverd door iemand anders. Wanneer mensen in hun 

privéleven of binnen hun werksetting – en daarbij maakt het niet 

uit wat de reden of aanleiding is – moeite hebben met het 

formuleren van uitdagende doelen, dan is er sprake van een gemis 

aan motivatie. Het ontbreekt aan toekomstperspectief en energie. 

Lusteloosheid, depressiviteit en ziekteverzuim zijn daar een 

rechtstreeks gevolg van. Het privéleven raakt in het slop en de 

dagelijkse werkzaamheden hebben geen andere betekenis meer dan 

de relatie tot de maandelijkse salarisstrook. Persoonlijke doelen en 

verlangens zijn in de training de drijfveren voor het concretiseren 

van een persoonlijk actieplan. Aan het einde van de training heeft 

de deelnemer tools in handen om leven en werken weer de moeite 

waard te maken. Motivatietrainingen geven inzicht in de eigen 

motivatie en hoe dat te verbeteren is. Ook leren leidinggevenden, 

leraren en coaches hoe zij anderen kunnen motiveren door hen 

beter te leren begrijpen en hen te leren overtuigen. Iedereen heeft 

van nature meegekregen om van zijn leven iets te maken. Dromen, 

het maken van plannen en het stellen van doelen heeft ieder mens 

in zich, omdat wij sociale dieren zijn die in groepsverband leven en 

waar emoties de belangrijkste drijfveren zijn voor gedrag en 

handelen. Toch kunnen we zelf, maar ook door anderen erop 

gewezen worden dat onze motivatie onvoldoende is om bepaalde 

zaken op te pakken. Dyer (2013) onthult hoe je de negatieve 

denkpatronen die verhinderen dat je de hoogste niveaus van geluk, 

succes en gezondheid bereikt, kunt veranderen. Het is vaak 

ontzettend moeilijk om de destructieve denkgewoontes te 

doorbreken die je al vanaf je jeugd met je meedraagt. Deze worden 

continu goedgepraat met excuses zoals het is nu te laat om nog te 

veranderen of als ik zou veranderen, zou dat mijn hele leven 

overhoop halen of laat het maar zo, zo ben ik altijd geweest.  

De methode van Dyer daagt je uit om die excuses voor eens en voor 

altijd de deur uit te doen en is sterk beïnvloed door de lessen van 

Lao Tse, een Chinee filosoof (604 – 507 v.Chr.) en een van de stichters 

van het Taoisme. Dyer legt uit hoe negatieve denkpatronen/

gewoontes veranderd kunnen worden. Het begint met het 
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herkennen en verwijderen van denkgewoontes om daarna de 

principes van ‘stop zeggen tegen jezelf en geen excuses meer te 

bedenken’. 

Ook zich verdiepen in Mindset (Dweck 2006) biedt een 

nieuwe manier van denken. Het geeft inzicht in hoe ongeduld, 

spanning en frustratie omgezet kunnen worden in zelfvertrouwen 

en plezier. Men kan op zoek gaan naar meer evenwichtigheid en een 

betere mentale balans. Het geeft een praktische en tastbare methode 

om zich te ontspannen, om kalm te worden en om met volle 

aandacht door het leven te gaan. Iedereen heeft weleens last van 

‘zoemende’ en zich herhalende, oordelende gedachtes. Mindset gaat 

ervanuit dat we kunnen kiezen. Ook schreven Reardon en Dekkers 

(2013) “Mindset voor sporters”. Het bleek dat niet alleen tennissers 

en andere sporters veel profijt hadden van de methode, ook mensen 

uit diverse beroepsgroepen en het bedrijfsleven gaven aan dat het 

boek hun leven verrijkt had. Als mensen vooruitkomen met iets wat 

ze interessant en belangrijk vinden, dan floreren ze. Dan raken ze 

niet uitgeput, ook al werken ze nog zo hard. Dan voelen ze zich 

energiek, ook al is dat wat ze doen nog zo moeilijk. Maar daarvoor is 

wel de juiste mindset nodig. Want de manier waarop je tegen dingen 

aankijkt, bepaalt uiteindelijk hoe succesvol je bent. SchlundtBodien 

(2016) laat zien hoe je je Mindset kunt ontwikkelen, zodat je 

betekenisvolle progressie gaat boeken. Of je nu leidinggevende, 

medewerker, coach, therapeut, adviseur, docent, arts of 

fysiotherapeut bent. In welke sector je ook werkt of waar je ook 

woont. Progressie gericht werken is een aanpak die het verschil kan 

maken tussen stagneren en vooruitkomen, tussen machteloos zijn 

en zelf de regie hebben.  

Met “personal branding” geeft Harmsen (2012) mensen een 

nieuwe manier om zichzelf te presenteren. In de netwerkeconomie 

gaat het niet om de vraag hoe goed men is, maar om de vraag hoe 

goed anderen denken dat je bent. Personal branding is een manier 

om iemands unieke kwaliteiten te belichten. Daarbij gaat het over 

het persoonlijke element dat iemand als professional onder

scheidend maakt. Je bent geen grijze muis, maar een gedurfde versie 

van jezelf in een omgeving waarin je optimaal tot je recht komt. 

Men presenteert zichzelf in tien stappen van personal branding: 
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purpose, passie, persoonlijkheid, potentieel, power, presteren, 

provoceren, positioneren, pitch en present. Stappen die herkenbaar 

zijn in het motivatieproces zoals dat bij de verschillende trainingen 

en therapieën eerder is beschreven. Hiermee kunnen zwakke punten 

in iemands motivatie worden verbeterd.

Seligman (2009) pleit voor het minder letten op fouten en 

zwakheden in het eigen gedrag en handelen, waarop door de 

klassieke psychoanalyse altijd de nadruk werd gelegd. Door deze 

negatieve punten gaan mensen zich over het algemeen niet beter 

voelen. Je kunt je wel beter gaan voelen door uit te zoeken wat je 

kwaliteiten zijn en die in te zetten voor iets wat groter is dan jijzelf. 

Seligman, geboren in 1942 in Amerika, is de grondlegger van de 

positieve psychologie, die laat zien hoe je kunt leren gelukkig te zijn 

door juist je sterke punten, talenten en mogelijkheden te 

ontwikkelen. Hij vindt dat de psychologie te vaak is gericht op alleen 

het aanpakken van problemen en op de negatieve aspecten van het 

bestaan. Het herkennen en stimuleren van competenties en deugden 

zet meer zoden aan de dijk dan het corrigeren van zwakheden. 

Competenties zijn manieren om bepaalde deugden (zoals moed of 

wijsheid) te kunnen bereiken; het zijn de toepassingen of vormen 

van een deugd. Deze competenties kan je in je werk en in relaties 

gebruiken om te blijven werken aan verbeteringen. Het goede leven 

bestaat uit het zo goed mogelijk gebruiken van je karakteristieke 

competenties.

Tenslotte geven van Dam en Mulder (2008) uiteen hoe jezelf 

kunt motiveren of hoe je jezelf gemotiveerd kan houden. Hun 

ervaringen als hulpverleners bij “moeilijke mensen”, gaan er niet 

vanuit dat motiveren het opdringen is van opvattingen, maar het 

ontdekken en onderbouwen van de motivatie van cliënten. Moeilijke 

mensen zijn mensen die geen hulp willen of daar niets mee doen als 

ze gedrag vertonen dat moeilijk invoelbaar is zoals een dakloos 

bestaan, vervuilen, crimineel gedrag vertonen, familieleden 

mishandelen of hun gezondheid en sociale relaties te gronde richten 

door drugs of alcohol gebruik. Met een Socratisch gesprek krijgen 

zij moeilijke gevallen in de hulpverlening in beweging door het 

verduidelijken van de motieven die spelen. Zij laten zien wat de 

consequenties zijn die anderen daaraan verbinden om de cliënt op 
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een ander spoor te brengen. Volgens Plato ging Socrates gewoonlijk 

van start met de vraag “wat is rechtvaardig heid?”. Dat is natuurlijk 

in feite een poging contact te maken met de persoon z’n gevoels

wereld over hoe hij of zij rechtvaardigheid heeft ervaren.  

De gesprekspartner van Socrates komt dan op de proppen met een 

bepaalde definitie. Socrates gaat eerst mee in diens betoogtrant, en 

laat hem dan zijn definitie uitwerken: dat wordt Socratische ironie 

(eironeia) genoemd. Vervolgens geeft hij tegenargumenten, waarop 

de gesprekspartner moet toegeven dat zijn definitie niet houdbaar 

is, en dat hij niet weet wat dan wel een juiste definitie is: dat 

is elenchos, ‘het op de proef stellen’. Wanneer zijn gesprekspartner 

door discussie met Socrates eenmaal weet dat hij eigenlijk niets 

weet, dán kan het echte werk beginnen. Socrates gaat nu proberen, 

door de juiste vragen te stellen, tevoorschijn halen wat de 

gesprekspartner wél kan weten over het onderwerp. Socrates stelt 

slechts de vragen, maar verschaft niet de antwoorden: die komen 

van zijn gesprekspartner zelf. De gesprekspartner is hier bezig zijn 

eigen overtuiging te onderzoeken om zijn kennis (epistêmê) over 

de vormen wakker te schudden. Deze kennis komt niet van Socrates, 

maar van hemzelf, door middel van anamnese. Dit is een medische 

term om de voorgeschiedenis en de omstandigheden van de 

gesprekspartner (cliënt of patiënt) te beschrijven om een diagnose te 

kunnen stellen. Socrates helpt alleen bij het tevoorschijn komen van 

deze kennis: dat wordt maieutiek genoemd, de ‘kunde der 

vroedvrouwen’, omdat hij als het ware iemand helpt bij het ‘baren’ 

van kennis. De socratische dialoog onderscheidt zich van andere 

reflectiemethoden door zijn nadruk op gezamenlijke 

visieontwikkeling in plaats van op probleem oplossing of advisering. 

De methode lijkt op een Rogeriaanse ofwel een inter

actionele psychotherapie (Rogers 2016) die uitgaat van de motivatie 

tot verandering. Rogers (1902 – 1987), een Amerikaans psycholoog, is 

een van de grondleggers van de moderne humanistische psychologie 

waarbij de drang naar vrijheid en zelfstandigheid van het individu 

centraal staat. Hierbij zijn vijf fasen te onderscheiden, waarbij zij 

een mogelijke fase van terugval aan toevoegen.  

Bij een voorbeschouwing is men niet bewust van de betreffende 

motivatie en de relatie met het betreffende probleem.  

Door overpeinzing kan de cliënt zich bewust worden van het 
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probleem en de relatie met de eigen overwegingen en motivatie.  

Na de fase van planvorming en actie om daadwerkelijk iets aan het 

eigen gedrag te veranderen, komt men in de consolidatiefase om de 

bereikte verandering in het nieuwe gedrag in te bouwen. Veel 

mensen vallen terug in oude patronen en gedachten. Daarom zijn 

het herhalen van de nieuwe beweegredenen en de daarbij horende 

gedachten belangrijk. 

Motivatie is een proces dat niet eindig is, maar alsmaar door 

gaat. Goed gemotiveerde mensen zijn vasthoudend door dagelijks en 

zelfs ieder uur zich bewust te zijn van het doel dat ze nastreven. Om 

zwakke punten te verbeteren is het goed om het doel niet te hoog te 

stellen. Ook het zich realiseren dat ook anderen gelijksoortige 

doelen worden nagestreefd kan de motivatie verhogen zodat het niet 

onmogelijk is om de doelen te bereiken.  

Bij het nastreven van een doel moet voldoende tijd worden 

vrijgemaakt. Realiseer je wat er allemaal gedaan moet worden om 

het doel te bereiken. Hoe concreter je plan, des te realistischer is het 

om het te bereiken. Om goed gemotiveerd te blijven is het belangrijk 

om samen te werken met anderen die je vertrouwt, die je goed kent 

of leert kennen om je doel te realiseren. Een goede vriend(in), 

familielid of coach is bij “moeilijke mensen” belangrijk om steun te 

krijgen, vooral als er een terugval plaats vindt. Bespreek je gevoelens 

van ergernis, machteloosheid of teleurstelling met wie je 

samenwerkt en waarmee je ook kunt lachen; humor is een 

belangrijk onderdeel van je eigen motivatie. En besef dat bij het 

realiseren van een doel een (geweldige) prestatie wordt geleverd waar 

mensen lang trots op kunnen zijn.

7. 4		eValuatie

Met de kennis uit de cognitieve gedragstherapie zijn 

gedachten die tot een bepaalde motivatie leiden of juist niet tot een 

bepaalde motivatie leiden, te veranderen. De “irrationele” gedachten 

zoals ze worden genoemd, kunnen met verschillende technieken 

worden omgebogen. Over wat irrationele gedachten zijn, is moeilijk 

te oordelen omdat de beweegredenen en de afwegingen die hebben 

plaats gevonden om tot “irrationeel” denken te komen, bekend 

moeten zijn. Om inzicht te krijgen in iemands motivatie of non

ADRIE boek.indd   167 19-02-18   11:49



168	

motivatie zullen deze beweegredenen uiteengezet moeten worden. 

Ook inzicht in iemands gevoelens en de emoties die spelen zullen bij 

de getoonde motivatie duidelijk moeten zijn. Motivatie heeft een 

introverte kant, maar heeft ook duidelijk een omgevingscomponent, 

omdat mensen altijd relationele aspecten hebben waarin zij 

verkeren. Irrationeel is dan een oordeel van de omstanders, omdat 

de getoonde motivatie of nonmotivatie niet past in het betreffende 

milieu. Motiveren is, zoals is aangegeven, een communicatieproces 

waarbij de een tegenover de ander staat, maar ook opgevat kan 

worden als communiceren met jezelf. Het redeneren, 

beargumenteren, afwegen en beslissen zijn momenten die in elk 

communicatieproces aan de orde komen.

De marketing psychologie leert ons om de begeerte om te 

zetten in doelen. Weliswaar doet de marketing dat om producten en 

diensten beter te kunnen verkopen, maar motivatie om producten te 

kopen of om een doel te bereiken, werkt op dezelfde wijze. Emoties 

die voor een deel tot stand komen door prikkels van onze zintuigen, 

zoals kleur, geur, design, e.d., spelen ook bij de keuze van een doel 

een belangrijke rol. Achteraf worden de keuzes voor een aankoop of 

voor het stellen van een bepaald doel gerationaliseerd, waarbij de 

bewuste geest de keuze ziet als het resultaat van de eigen rationele 

afweging. De neuropsychologie biedt door haar onderzoek nieuwe 

inzichten over hoe begeerte, wensen en het stellen van een doel 

ontstaan. Ook na de keuze voor een product blijken “after sales 

service” en “relation management” belangrijke aspecten, die aan de 

motivatiepsychologie kunnen worden toegevoegd. Deze zijn echter 

nog weinig verkend. Gemotiveerde mensen moeten gemotiveerd 

blijven en daarvoor is zorg en persoonlijke aandacht nodig. Dat 

kunnen mensen zijn in iemands omgeving, zoals vrienden, collega’s 

of familie, die hem of haar daarbij ondersteunen. 

Er zijn verschillende motivatietrainingen waarbij vooral 

vaardigheden worden aangeleerd om onderzoek te doen naar 

iemands sterke en zwakke punten en om de wenselijke doelen te 

realiseren met een zo concreet mogelijk plan. Hoe het motivatie 

proces werkelijk in elkaar zit en hoe motivatie werkt, wordt slechts 

voor een klein deel aan de orde gesteld. Vooral door de ontwikkeling 

van de neuropsychologie, die de werking van emoties en gevoelens 

hebben bloot gelegd én door de ontwikkeling van de microbiologie, 
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die de stofwisseling en de werking van het lichaam en dat van 

andere zoogdieren hebben doorgrond, wordt meer duidelijk hoe 

motivatie werkt.
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8.	 Het	weer	samenvoegen	van		
	 deelaspecten	van	motivatie	

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat het ontrafelen – het uit 

elkaar halen van motivatie – gevolgd moet worden door het weer in 

elkaar zetten van de onderdelen om het onderwerp beter te leren 

begrijpen. In de verschillende hoofdstukken zijn onderdelen van de 

kennis van motivatie samengevat en geëvalueerd. Hierbij zijn 

meerdere instrumenten besproken, zoals het Socratisch gesprek om 

iemands overtuiging te veranderen, het meer doelen onderzoek om 

prioriteiten te ontdekken, de imaging scantechnieken om het 

rationele denken te scheiden van het emotionele en het analyseren 

van de stofwisseling om energie en doorzettingsvermogen te 

bekijken. In dit slothoofdstuk zal stil worden gestaan bij de 

voorgaande hoofdstukken om na te gaan welke momenten relevant 

zijn voor het begrijpen hoe motivatie werkt. Het moment waar 

iemands fantasie moet ophouden om een realistisch denkproces te 

starten om de betreffende droom waar te kunnen maken, is 

belangrijk om tot een motivatieproces te komen. Er zal prioriteit 

gegeven moeten worden aan het betreffende doel en er zal een plan 

uitgewerkt moeten worden om tot acties te komen om het doel te 

bereiken. Bij het weer samenvoegen van de onderdelen van het 

motivatieproces kunnen verschillen worden aangegeven in het 

motivatieproces van mannen, vrouwen en kinderen. Ook kunnen 

tips worden gegeven om motivatie te stimuleren om een prestatie te 

leveren op school, op het werk, bij sport of bij een hobby.

8.1	rationeel	en	pragmatiscH	denken

In hoofdstuk 2 is begonnen met het denken door de eeuwen 

heen te analyseren, waarbij het omgaan met feiten, het hanteren 

van meningen en het realiseren van de eigen verbeeldingskracht 

verschillende inzichten opleverden. De invloed van religie, cultuur 

en politiek is door de eeuwen heen duidelijk merkbaar in het 

denken van mensen. Pas in de 18de en 19de eeuw ging het 

rationalisme en het materialisme overheersen en werd voortuitgang 

geboekt met wetenschap, technologie en welvaart. Het beschouwen 
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van de eigen verbeeldingskracht leverde in eerste instantie veel 

spanningen op tussen exacte wetenschappen en geestes

wetenschappen, maar monde uiteindelijk uit in het inzicht dat 

creativiteit, kunst, cultuur en muziek voortkomen uit fantasie en 

dromen en noodzakelijk zijn om tot een plan of doel te kunnen 

komen. De gevoelens die dit dromen opleveren leiden tot warme en 

belangrijke momenten in iemands leven en zijn voor velen de 

inspiratiebron om muziek, poëzie, schilderijen of andere uitingen 

van gevoelens te creëren. Ook de religies zijn belangrijk voor mensen 

om tot rust te komen of om emoties te verwerken, waarmee ze 

anders niet kunnen omgaan. We moeten ons wel realiseren dat de 

fantasie in ons denkproces een eerste stap is om onze wensen, 

dromen, gestelde doelen en rustgevende verhalen om een start in de 

werkelijkheid te kunnen maken. Het omzetten in fysieke en concrete 

vervolgstappen is noodzakelijk om onze dromen daad werkelijk te 

realiseren. 

De vraag kan worden gesteld hoe motivatieprocessen 

verlopen bij genoemde activiteiten die minder op prestaties zijn 

gericht zoals dat dat bij leren, werken of sporten het geval is.  

Men kan gemotiveerd zijn om een religie aan te hangen of men kan 

gemotiveerd zijn om poëzie te lezen. Berridge (1996) zou zeggen dat 

hierbij wederom de verschillen tussen graag willen (wanting) 

waarvoor een prestatie geleverd moet worden en gewoon willen 

(liking) worden verwisseld. Het aanhangen van een religie geeft een 

prettig gevoel omdat moeilijke vragen niet beantwoord hoeven 

worden en mensen tot rust kunnen komen. Dit wordt onderbouwd 

met feiten dat bij iets mooi, lekker en fijn vinden andere neuro

logische processen plaats vinden dan bij het prestatie gericht willen. 

Dit verschijnsel is ook uitvoerig onderzocht bij het luisteren naar 

muziek, dat plezierig  in de oren kan klinken. Het máken 

daarentegen van muziek laat geheel andere neurologische processen 

zien, waarbij vaardigheden aangeleerd moeten worden (het bespelen 

van een instrument), een muziekstuk ingestudeerd moet worden 

(een prestatie geleverd moet worden) en eventueel een voorstelling 

gegeven kan worden. Bij het uitvoeren van een muziekstuk zijn bijna 

alle delen van het brein betrokken, terwijl bij het luisteren naar 

muziek de verschillende hersengebieden duidelijk minder actief zijn 

(Levitin 2009). Muziek brengt de basis van onze emoties, de kleine 

hersenen, de hersenstam en het lymbische systeem, direct in 
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verband met de belonende en versterkende aspecten van muziek die 

de dopaminespiegel in de NAcc verhogen en ons beloningssysteem 

activeren (liking). 

Bij het beschrijven hoe het denken door de eeuwen heen tot 

wetenschap, technologie en welvaart heeft kunnen leiden, hebben 

meningen, vooronderstellingen en sprookjes een belangrijke rol 

gespeeld. Deze denkprocessen zijn belangrijk in de ontwikkeling van 

het eigen denken en bij de ontwikkeling om tot verbeeldings kracht 

te komen. Verbeeldingskracht en dromen zijn immers de basis om 

tot grensverleggende doelen te komen die de vooruitgang mogelijk 

hebben gemaakt en de basis vormen van iemands motivatie. Hier 

ligt dan ook het omslagpunt om vanuit een metafysisch denken tot 

een fysisch denken te komen om dingen te realiseren. Met alleen 

fantasie en dromen verandert men niet de wereld, maar met alleen 

rationeel en materialistisch denken komt men ook niet tot veel 

verandering. Het debat tussen Bergson en Einstein (1922) is één van 

de hoogtepunten in de geschiedenis van de wetenschap over hoe 

denkprocessen verlopen en wat met kennis kan worden gedaan. 

Einstein was hierbij de representant van rationele denken en het 

materialisme en Bergson de metafysicus die dicht tegen de kunst en 

literatuur aanleunde. In zijn boek “De scheppende evolutie” toonde 

Bergson (1907) dat we ook op een metafysische en dynamische 

manier naar de wereld kunnen kijken, maar of dat scheppend is valt 

te betwijfelen. Het is alleen een eerste stap om tot een doel en een 

plan te komen. Russell (1872 – 1970) schreef over het werk van 

Bergson dat het nauwelijks meer was dan een “imaginative and 

poetic view of the world” (Russell 1912). Dit klinkt negatief, maar 

kan tegelijkertijd ook positief worden uitgelegd voor allen die de 

inspiratie vinden in het werk van Bergson. 

Hoewel het analyseren van denkprocessen met behulp van 

apparaten nog in de kinderschoenen staat, geeft het nu al inzicht in 

de vele mogelijkheden die neuronen samen met de neuro

transmitters kunnen geven. Elke “foxel” (zie hoofdstuk 4) kan elke 

seconde worden geanalyseerd en worden vergeleken met de beelden 

van ervoor en erna, zodat steeds meer kennis ontstaat hoe denk

processen verlopen en waar wat wordt opgeslagen en wanneer wat 

weer wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor motivatieprocessen waar 

concentratie op het doel en het willen bereiken ervan continue 
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vastgelegd en gevolgd kunnen worden. Hoe vaker men het 

denkproces en het motivatieproces richt op wat we willen bereiken, 

des te meer zullen we gemotiveerd worden en des te sterker wordt de 

wil en wilskracht om het doel te bereiken. Ook Sitskoorn (2008) 

beschrijft het plastische brein en het zelf vernieuwend vermogen 

van het brein om door gedachten en concentratie het brein aan te 

passen. Hersenen reorganiseren zich voortdurend op basis van de 

input die ze ontvangen, waardoor ons eigen gedrag de hersenen 

mede vorm geeft. Dit betekent dat toevallige factoren bepalend 

kunnen zijn op deze vorming, maar ook dat mensen tot op zekere 

hoogte de mogelijkheden hebben hun hersenen op een 

weloverwogen manier te vormen. De sterkte van iemands motivatie 

en wilskracht is zelf op te bouwen door zo vaak mogelijk 

geconcentreerd aan het doel te denken (mindset). Daarbij moet 

iemand natuurlijk ook in de gelegenheid zijn om de mogelijkheden 

te zoeken en te gebruiken om het gestelde doel te bereiken en de 

tegenkomende belemmeringen en obstakels te overwinnen.

8.2	de	motiVatiebalans	in	eVenWicHt	Houden	

De motivatiepsychologie zat tot eind vorige eeuw in een 

eigen toren en kwam niet of nauwelijks buiten het eigen kennis

gebied. De laatste decennia is meer integratie gezocht en is meer 

eenduidigheid gekomen in de definitie van motivatie. Men is steeds 

meer in motivatieprocessen gaan denken, waarbinnen een 

ontwikkeling of een bepaalde volgorde te beschouwen is, en waarin 

stappen genomen moeten worden. Motivatie is een denkproces 

waarin afwegingen worden gemaakt, een besluit wordt genomen, 

een doel wordt gesteld en waarin men dingen nastreeft die 

belangrijk zijn voor de betreffende persoon. Er wordt nu uitgegaan 

van de integrale motivatie theorieën. Dit betekent dat niet één 

aspect van motivatie uitgangspunt is, maar dat alle aspecten die met 

motivatie verband houden, betrokken moeten of kunnen worden bij 

de beschouwing van de motivatie. Vanuit een bepaalde situatie wordt 

een doel of wens geformuleerd, waarbij met argumenten wordt 

afgewogen waarom het gestelde doel belangrijk is. Hierbij spelen ook 

argumenten een rol die antwoord geven op de vraag wat men ermee 

wil bereiken. Wat is het voordeel van het gestelde doel of welk 

belang heeft het gestelde doel voor de betreffende persoon? Na het 

stellen van het doel wordt een plan gemaakt om het gestelde doel te 
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bereiken (strategie) en worden acties ontwikkeld. Hierbij worden 

wederom afwegingen gemaakt om hindernissen of obstakels die het 

gestelde doel verhinderen, te overwinnen of weg te nemen. Wanneer 

uiteindelijk acties worden ondernomen – men komt in beweging en 

gaat iets ondernemen – moet men zich concentreren op het gestelde 

doel en moet men voorkomen dat andere activiteiten de tijd en 

ruimte in beslag nemen die nodig zijn om het gestelde doel te 

bereiken. Dit concentratievermogen en het vermogen om nee te 

zeggen tegen andere soms verleidelijke activiteiten, zijn 

voorwaarden om het gestelde doel te bereiken. Ook de fysieke 

wilskracht en doorzettingsvermogen komen eraan te pas om de 

geplande activiteiten te ondernemen en vol te houden.  

Het wegvallen of verstoren van één van de deelaspecten geeft een 

terugval of een blokkade in het motivatieproces. Welk aspect daarin 

het meest effect heeft is vooraf niet te zeggen, omdat elke situatie en 

elke persoon anders is. Om zichzelf te motiveren of om anderen te 

motiveren zullen alle aspecten in balans moeten zijn, zoals Kahn 

(2006) duidelijk verwoordde bij de uitleg hoe de dopamine balans 

werkt. Dit betekent dat dagelijks, ieder uur of iedere vijf minuten 

aan het betreffende doel gedacht moet worden. De dopamine 

stromen blijven dan opgewekt worden om deze balans in evenwicht 

te houden.

Door de grote onduidelijkheid die de wil en de verschillende 

emoties bij het motivatieproces vervullen en door de vraag hoe de wil 

en de emoties ontstaan, is door de opkomst van de neuro psychologie 

antwoord gegeven op deze vragen. Ook de bijdrage van Damasio (2010) 

die de wil als een resultante ziet van verschillende emoties en 

aangeeft dat emoties omgezet worden in gevoelens in de cingulate 

cortex , bracht duidelijkheid in de verschillende denk en motivatie

processen die plaats vinden. Motivatie heeft tenminste drie 

verschillende aspecten, die tijdens iemands beginsituatie en tijdens de 

acties om het betreffende doel te bereiken een belangrijke rol spelen. 

Men kan (1) naar de fysiologische kant kijken van het 

motivatieproces, waarbij tijdsduur, snelheid, energie en inspanning 

van belang zijn om het doel te bereiken. Men moet naar de juiste 

richting kijken waarin gewerkt wordt en naar de efficiency ervan; 

gaat men recht op het doel af of langs omwegen. Hierbij kunnen de 

omgevingsfactoren van belang zijn, zoals het leven in een 
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spanningswereld of in een rustige en stimulerende omgeving. Veel 

van deze onderdelen zijn meetbaar en kunnen een beeld geven van 

hoe sterk de motivatie kan zijn om in beweging te komen én te 

blijven. Deze manier van onderzoek doen heeft veel weg van 

mechanische wetenschappen, waarbij het eerder genoemde 

voorbeeld van navigatie om een doel te bereiken als uitgangspunt 

kan worden genomen. 

Men kan (2) de biologische kant betrekken om naar motivatie 

kijken. Hoeveel dopamine wordt aangemaakt in de prefrontale 

cortex en in de NAcc waardoor de noodzakelijke balans voor 

motivatie aanwezig is en het gehalte van dopamine voldoende hoog 

is om over motivatie te kunnen spreken. Dergelijke metingen 

kunnen worden uitgevoerd, maar wat de precieze betekenis ervan is, 

is nog niet helemaal duidelijk. Ook het in Hoofdstuk 4 genoemde 

COMT enzym bij het onderzoek van McClure e.a. (2007) is meetbaar, 

waardoor uitspraken kunnen worden gedaan over hoe sterk iemands 

concentratievermogen is en of dat erfelijk bepaald is of aangeleerd 

(een eenvoudige bloedtest is hierbij voldoende). Een ander belangrijk 

biologisch aspect is de aanwezigheid van emoties en stress dat 

meetbaar is aan het gehalte adrenaline en cortisol in het bloed.  

Bij een te hoog gehalte van deze hormonen en neurotransmitters in 

het bloed zullen vooral bij de hippocampus de activiteiten om te 

leren en om gemotiveerd te zijn, stil komen te liggen. Ook de 

stofwisseling zoals de suikerspiegel in het bloed is bepalend of 

iemand zich goed kan concentreren en voldoende wilskracht kan 

opbrengen op het gestelde doel te bereiken.

Tenslotte zal (3) de psychologische kant van motivatie 

kunnen worden onderzocht. Hierbij onderzoekt men welke 

opvattingen en argumenten worden gebruikt waaruit iemands 

overtuiging is opgebouwd en hoe iemands doel is geformuleerd en 

waarom. Ook zal hierbij het ontwikkelde plan (strategie) worden 

bestudeerd om vast te stellen hoe effectief of hoe omslachtig dit plan 

is om het gestelde doel te bereiken. Bij deze psychologische kant kan 

onderzocht worden hoe stabiel het gestelde doel is en of het voor de 

betreffende persoon een hoofddoel is of een subdoel. In hoofdstuk 6 

is aangegeven dat motivatie een balans is, waar afwegingen continu 

plaats vinden met andere doelen en activiteiten. Het alleen vragen 

naar iemands motivatie voor iets is onverstandig en onnauwkeurig 

ADRIE boek.indd   175 19-02-18   11:49



176	

omdat dan een beoordeling (assessment) plaats vindt, waarin veel 

willekeur en emotie aanwezig is. Het uitspreken van een voorkeur 

doet meer recht aan de werking van het motivatieproces zoals dat in 

het brein plaats vindt. Schematisch kunnen de drie verschillende 

aspecten van onderzoek doen bij motivatie als volgt worden 

weergegeven. 

drie	aspecten	van	motivatieonderzoek

Dit betekent dat motivatie een proces is wat op verschillende 

manieren is te onderzoeken. Het onderscheid tussen intrinsiek en 

extrinsiek is minder van belang omdat de extrinsieke aansporingen 

altijd verwerkt worden in de intrinsieke motieven om in beweging te 

komen. Het handelen en het gedrag van mensen zijn de resultanten 

van het motivatieproces, dat begint met iemands overtuiging en 

eindigt bij het bereiken van het doel. De vragen die bij motivatie

onderzoek naar bijvoorbeeld het volgen van een cursus zijn te 

stellen, komen overeen met vragen die ook bij andere aspecten van 

het leven gelden. Vragen als: Wat wil je ermee bereiken? Geloof je 

erin? Ga je ervoor? Word je er gelukkig van? kunnen ook gesteld 

worden bij het uitoefen van werk, bij het beoefenen van sport, bij 

een hobby of zelf bij het onderhouden van een relatie. Medina (2011) 

toont aan dat veel mechanismen in ons brein multifunctioneel zijn. 

Hij stelt dat het ineenkrimpen van angst bij het denken aan 

bijvoorbeeld een parachute sprong uit een vliegtuig dezelfde 

processen volgt als het hebben van seks of het verorberen van een 

lekkere maaltijd. Hij bedoelt hiermee dat de NAcc multifunctionele 

situatie doel acties

psychologisch	
onderzoek:	afwegen	
doelen,	strategie,	
stabiliteit,	hulp	van		
een	leraar,	familie	of	
vrienden.

fysiologisch	onderzoek:
tijd/snelheid,	energie/
inspanning,	richting
doel,	efficientie.

biologisch	onderzoek:
dopamine	(wilskracht),
adrealine/cortisol	
(emotie/spanning),
comt-	enzym	(erfelijk).

Welke
opvattingen

heeft iemand?
Wat is iemands

overtuiging?

Welk doel wil men 
graag bereiken!
Hoe stabiel is

het doel?

Wat is het plan? 
Wat is het

doorzettings-
vermogen?
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eigenschappen heeft waarbij afkeer, aantrekkingskracht en 

motivatie in hetzelfde gebied tot stand komen door een dopamine 

balans aangestuurd door emoties, direct gevolgd door gevoelens 

waarop de prefrontale cortex door redeneren en beoordelen invloed 

kan uitoefenen.

In hoofdstuk 5 is een samenvatting gegeven van de 

verschillende denkstijlen en de invloed van emoties daarop, zoals 

dat door Davidson (2012) is uitgewerkt. De invloed van emotionele 

stijl blijkt maar een beperkte uitwerking op iemands motivatie en 

prestatie te hebben. Het brein kent onnoemelijk veel verschillende 

mogelijkheden om een balans op te bouwen tussen de prefrontale 

cortex en ons emotiecentrum, het limbische systeem. Hierdoor 

kunnen weer nieuwe afwegingen worden gemaakt en een nieuwe 

wilskracht worden opgebouwd om het gestelde doel na te streven. 

Geen dag is hetzelfde in het brein, terwijl ons gedrag redelijk stabiel 

overkomt gedurende de dag om een prestatie te leveren. Door het 

meten van de voorkeur krijgt men een realistisch beeld van iemands 

motivatie. Ook de sterkte van de motivatie is met ontvouwings

technieken goed in beeld te brengen. Hoe sterk iemands wilskracht 

is of hoeveel energie nodig is om een bepaald doel te bereiken kan 

eveneens met voorkeurvragen worden onderzocht.  

Deze vragen hebben er toe geleid dat het uitgevoerde praktijk

onderzoek in hoofdstuk 6 op drie aspecten van motivatie, namelijk 

belangrijkheid, benodigde energie en vereiste wilskracht méér 

duidelijkheid in iemands motivatieproces heeft kunnen brengen.

Door het aanwezig zijn van een groot aantal invloeden bij 

motivatieprocessen, zoals argumenteren, besluitvorming, plannen, 

concentreren, doorzettingsvermogen, het moeten hebben van 

capaciteiten, etc. is het voorstelbaar dat al deze aspecten ook nauw 

met elkaar samenhangen. Immers als een van de schakels breekt, 

bijvoorbeeld het doorzettingsvermogen valt weg of emoties nemen 

de overhand door een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, ernstige 

ziekte of overlijden), dan zal het hele motivatieproces tot stilstand 

kunnen komen en het doel niet worden bereikt. Dit betekent dat de 

samenhang erg belangrijk is en dat, indien men één van de aspecten 

van motivatie wil onderzoeken, men ook kennis moet nemen van de 

overige aspecten van het motivatieproces. De volgende stellingen 

kunnen daarbij in ogenschouw worden genomen:
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Het onderzoeken of meten van één aspect van motivatie heeft geen  

zin als informatie ontbreekt van de andere aspecten van motivatie die plaats 

vinden.

Het geheel van factoren bepaalt hoe sterk iemands motivatie is, 

waarbij het wegvallen van één aspect de balans kan verstoren. 

Emoties kunnen het geheel van factoren van een motivatie 

beïnvloeden, maar er zijn altijd zoveel andere deelaspecten en manieren om 

het doel te bereiken, dat emoties uiteindelijk weinig invloed hoeven te hebben. 

Motivatie is dus een balans waarbij niet alleen de 

verschillende aspecten samenhangen, maar waarbij ook de 

motivatie voor andere gestelde doelen een samenhang vertonen. 

Daarom is de stelling verdedigbaar dat alleen door combinaties van 

verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld het combineren van een 

biologische met een psychologische benadering, motivatie meer 

ontrafeld kan worden om betere resultaten bij onderzoek op te 

kunnen leveren om daarna zinvollere uitspraken te kunnen doen.  

Er is geconcludeerd dat emoties moeilijk in een praktijkonderzoek 

kunnen worden onderzocht, maar met de vragen van Davidson  

– zie hoofdstuk 5 – kunnen subtiele verschillen worden 

weergegeven. Vooral als vergelijkingen (voorkeuren) gehanteerd 

worden tussen verschillende activiteiten waarvoor mensen energie 

moeten opbrengen en hun wilskracht moeten tonen om de activiteit 

tot een goed eind te brengen. 

8.3	Het	leVeren	Van	een	prestatie

Er wordt in de verschillende hoofdstukken aangegeven dat 

motivatie te maken heeft met het leveren van een prestatie. Maar 

wat is precies een prestatie? Het is niet zomaar het verrichten of 

vervullen van een taak of activiteit. Bij presteren wordt iets 

buitengewoon gedaan en wordt een doel bereikt waarvoor een 

inspanning moet worden geleverd. Dat is weliswaar het uitvoeren 

van een taak die men zichzelf oplegt of die door een ander wordt 

gegeven, maar waarvoor men altijd zijn of haar best moet doen. Om 

gemotiveerd te blijven, moet men telkens nieuwe doelen stellen en 

moet men de lat steeds een stukje hoger leggen. Motivatie ontstaat 

door het willen realiseren van wensen of dromen, maar zijn ook 
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dingen doen die men voorheen nog niet op die manier heeft gedaan 

of die nog niet helemaal goed zijn verlopen. Het kan altijd beter.  

Om deze taken of activiteiten te realiseren zal men in gedachte een 

voorstelling moeten maken hoe deze uitgevoerd moeten worden. 

Deze “mentale voorstelling”, zoals dat wordt genoemd bij het willen 

leveren van een prestatie, is tevens een middel om te controleren of 

de activiteit volgens plan wordt uitgevoerd (Ericsson en Pool 2016). 

Voor het verbeteren van een prestatie moet men doelgericht trainen, 

dat wil zeggen men moet de activiteiten opdelen in verschillende 

stappen en nagaan bij welke stap verbeteringen kunnen worden 

aangebracht. Bij het leveren van een topprestatie wordt de lat steeds 

hoger gelegd en worden vooral de zwakkere stappen getraind om 

deze te verbeteren. Hiervoor moet men dingen ontzeggen en de 

training stug volhouden om de prestatie te kunnen leveren. Dikwijls 

geven de mensen de moed op of nemen genoegen met een mindere 

prestatie. Dan neemt de motivatie direct af en worden andere doelen 

gesteld om taken en activiteiten uit te voeren. Ook kan men 

terugvallen in de “comfortzone” zoals Ericsson en Pool dat noemen, 

waarvoor men géén grote inspanning hoeft te leveren.

Bij het leveren van een prestatie moet men de uitdaging leuk 

vinden om telkens beter te scoren. Met tegenzin iets doen werkt niet 

motiverend. Het graag willen en het leuk vinden gaan samen zoals 

in eerdere hoofdstukken is beschreven. Hierbij komen allerlei sociale 

emoties aan de orde zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven. Welke 

sociale emotie van toepassing is, is van persoon tot persoon 

verschillend en wordt vooral ingegeven door de omgeving. Damasio 

(1999) noemt schaamte, of het voorkomen van schaamte, jaloezie, 

trots, schuldgevoel of het voorkomen van een schuldgevoel, afgunst 

of bewondering om iemand die men kent na te doen of te evenaren. 

Dikwijls zijn het onbewuste processen omdat het opkomen van 

emoties automatisch gaat en niet altijd met één argument is te 

verklaren. De volgorde van kinderen in een gezin of de 

omstandigheden waaronder kinderen opgroeien hebben veel 

invloed op de vorming van iemands overtuiging om te willen 

presteren.  Iemands motivatie om iets te willen ondernemen is 

bovendien afhankelijk van in welke fase van het leven iemand zich 

bevindt. Jonge mensen zijn in het algemeen ambitieuzer dan 

ouderen. Zij willen harder werken aan hun carrière dan ouderen 

omdat ouderen enerzijds dikwijls in een comfortzone zitten en 
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dingen hebben bereikt waarvoor zij zich ingespannen hebben toen 

zij jong waren, anderzijds dikwijls accepteren wat zij hebben bereikt 

en daarin berusten.

Ericsson en Pool laten zien dat met doelgericht leren de 

verbindingen tussen de neuronen in het brein deels verstevigd 

worden, maar ook deels verzwakt bij die gebieden die we niet of 

nauwelijks meer gebruiken. Een doelgerichte training legt nieuwe 

verbindingen aan en bij herhaling zullen de verbindingen in 

omvang toenemen. Ook de hoeveelheid “myeline”, de isolerende laag 

rond de axonen en dendrieten (zie hoofdstuk 4) neemt toe, waardoor 

de snelheid van de impulsen met een factor 10 kan toenemen. 

Verbindingen tussen gebieden die niet of nauwelijks worden 

gebruikt, verzwakken en sterven op den duur af. Het brein is flexibel 

en maakbaar zoals Sitskoorn (2008) ook al aantoonde. Bij jonge 

mensen gaat het trainen en leren beter dan bij ouderen. Dit wordt in 

de psychologie het “leiboomeffect” genoemd, omdat het leiden van 

jonge takken van een boom gemakkelijker gedaan kan worden dan 

de meestal dikkere oudere takken. Zodra de training stopt, zullen de 

veranderingen in brein weer geleidelijk verdwijnen of we moeten 

het aangeleerde regelmatig blijven gebruiken. Ericsson en Pool 

tonen ook het grote verschil aan tussen kennis en vaardigheden, 

tussen weten en doen. Kennis is geen garantie dat we met de kennis 

iets kunnen doen of kunnen toepassen. Er zijn altijd vaardigheden 

nodig om de opgeslagen informatie uit te spreken in voor anderen 

begrijpbare woorden. Ook schrijven, maar vooral het vorm geven van 

mentale voorstellingen vereist een doelbewuste training in het 

telkens verbeteren van de prestatie. Toppresteerders hebben van hun 

leraren het vermogen meegekregen om op eigen kracht te presteren. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Ericsson dat toppresteerders 

uitmunten in het zelf ontwikkelen van mentale voorstellingen, 

waarmee zij hun prestatie stap voor stap controleren en realiseren. 

Ook blinken zij uit in het bedenken van manieren om verbeteringen 

te bewerkstelligen bij de zwakke punten die zij bij zichzelf 

tegenkomen. Het leveren van een prestatie vereist altijd een training, 

zowel mentaal als fysiek, en kan altijd worden verbeterd met betere 

leermethoden, goede leraren en mental coaches. 
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8. 4	VerscHillen	tussen	mannen,	VrouWen	 	
	 	 en	kinderen

Uit de denkstijlen en de onderliggende emotionele 

processen is af te leiden dat er verschillen tussen mannen en 

vrouwen ontstaan. De linker en de rechter hemisfeer ontwikkelen 

zich bij mannen en vrouwen onder invloed van hormonen en 

neurotransmitters anders, waarbij ook de culturele en omgevings

factoren veel invloed hebben. De sociale en empatische 

eigenschappen worden vooral door oxytocine en vasopressine 

gevormd. Oxytocine is een hormoon dat vooral bij vrouwen wordt 

aangemaakt. Het zorgt ervoor dat er een band ontstaat tussen 

moeder en kind, maar ook tussen partners. Bij mannen ontwikkelt 

zich vasopressine dat vooral verzorgend en beschermend gedrag 

stimuleert. Ook de geslachtshormonen zoals oestrogeen en 

testosteron hebben tot gevolg dat er verschillen ontstaan in 

gedragseigenschappen. Het testosteron is gerelateerd aan agressief 

en antisociaal gedrag. Onderzoek laat de invloed van testosteron 

zien op onderhandelingsgedrag (Eisenegger e.a 2010) dat vooral bij 

mannen harder en gevoellozer plaats vindt dan bij vrouwen. 

Vrouwen vertonen méér empathie en zijn gevoeliger voor het 

ontkennen van de waarheid. Door de evolutie hebben mannen  

– ook weer in het algemeen gesteld – stoer gedrag ontwikkeld, willen 

vechten en veroveren en dikwijls oorlog voeren om anderen te 

vernietigen.

Wat Is de invloed van de hormonale verschillen op iemands 

motivatie? Dat hormonen emoties opwekken is duidelijk, maar wie 

zet de productie van hormonen, maar ook die van de neuro

transmitters in werking? Sitskoorn (2008) geeft aan dat iemands 

concentratievermogen voldoende is om de productie ervan opgang 

te brengen, evenals Dweck (2006) die stelde dat door de juiste 

instelling men méér kan presteren dan men aanvankelijk denkt. 

Onze instelling zet de productie van de bijhorende hormonen en 

neurotransmitters in werking. Ons denken kan leiden tot het zelf 

vernieuwend vermogen van het brein. Ook zal aanleg, zoals het 

COMTgen de productie en afbraak van dopamine regelt, een rol 

meespelen. Het “naturenurture” debat levert steeds meer inzicht op 

dat de “nature” eigenschappen, die bepaald worden door de genen, 
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tussen de 4060% invloed hebben op ons handelen. De “nurture” 

eigenschappen die bepaald worden door opvoeding en leefomgeving 

bepalen eveneens 4060% van handelen en gedrag. De percentages 

zijn afhankelijk van de leeftijd en iemands ontwikkeling, zoals Kahn 

(2011) heeft uitgelegd. 

Uit het onderzoek in Hoofdstuk 6 blijkt dat de invloed van 

verschillende emoties op gedrag en persoonseigenschappen heel 

verschillend kan zijn. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn 

dikwijls kleiner dan de onderlinge verschillen tussen mannen en de 

onderlingen verschillen tussen vrouwen. Ook de uitwerking van 

emoties kan gecompenseerd worden door andere emoties (zie figuur 

met de vectoren van Nelissen in hoofdstuk 3). Dit betekent dat de 

verschillen tussen mannen en vrouwen in motivatie, en dus in 

denken, in aanleg kunnen verschillen, maar dat door de “nurture” 

en door de verschillende individuele mindsets verwaarloosbaar klein 

kunnen worden. Of verschillen in motivatie optreden bij leren,  

op het werk, bij sport of bij het uitoefenen van een hobby zijn géén 

moeilijk te beantwoorden vragen. Motivatie werkt in het brein bij 

genoemde activiteiten op dezelfde manier, maar gaat wel uit van 

iemands overtuiging en die kunnen tussen mannen en vrouwen, 

tussen jongens en meisjes sterk verschillen. Iemands overtuiging zet 

aan tot het kiezen van een bepaald doel en iemands prioriteit geeft 

de benodigde wilskracht en uithoudingsvermogen aan. Natuurlijk 

zijn fysieke voorwaarden noodzakelijk om het doel te kunnen 

bereiken. Wereldkampioen worden in hardlopen vereist een uit 

gebalanceerd lichaam. Iemand met korte benen en een slechte 

conditie is kansloos en zal ondanks het stellen van een doel en het 

hebben van een overtuiging dit nooit kunnen bereiken.

Dikwijls wordt de vraag gesteld of kinderen ook gemotiveerd 

kunnen zijn. Door de kennis van het brein wordt steeds meer 

duidelijk dat het brein, vooral de prefrontale cortex, pas volgroeid is 

tussen 20 en 25 jaar. Dit betekent dat kinderen het analyseren, het 

redeneren, het nemen van besluiten en het organiseren nog niet 

optimaal kunnen benutten. Het leveren van een prestatie om een 

doel te bereiken zal nog gemakkelijk verstoord kunnen worden 

onder invloed van hun emotionele brein. Kahn (2011) legt uit dat het 

leren “neezeggen” in de opvoeding belangrijk is om een prestatie te 
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kunnen leveren. Dit betekent dat bij aanleg (het COMTenzym) of bij 

opvoeding veel invloed uitgaat naar kinderen die een prestatie 

moeten leveren. Er zijn schakers of andere sporters die op jonge 

leeftijd al tot geweldige prestaties in staat zijn. Toch zullen de 

meeste kinderen hun prestatie verrichten op hun “liking”, op hun 

sociale emoties en relaties met hun vriendjes of door dwang van 

hun ouders. 

8.5		Het	Verbeteren	Van	motiVatie	en	 	
	 	 Het	motiVeren

In de samenvatting van de cognitieve gedragstherapieën 

(hoofdstuk 7) is aangegeven dat het vooral om onze “gedachten” 

gaat, die mensen bij het zien of beleven van gebeurtenissen vormen 

(de B in het ABCschema ). Daarbij is aangegeven dat herinneringen 

(kennis en ervaring), maar vooral iemands overtuiging naar 

aanleiding van die gebeurtenis, de basis vormt voor het getoonde 

gedrag. De gepresenteerde therapieën zijn allemaal gericht op het 

ontregelen van deze overtuiging om de ontwikkelde mening of het 

gevormde geloof erin opnieuw te kunnen opbouwen.  

Waar de overtuigingspsychologie argumenten zoekt om mensen te 

beïnvloeden is de cognitieve gedragstherapie op zoek naar manieren 

om iemands overtuiging te ontrafelen en te ontdoen van irreële en 

verkeerde argumenten. Bij iemands motivatie speelt deze 

overtuiging een belangrijke rol. Het zal of versterkt dienen te 

worden als onvoldoende resultaat wordt geboekt óf deze overtuiging 

zal moeten worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd als 

meer gepresteerd dient te worden. De betekenis van het woord 

overtuiging is veelzijdig. Het varieert van het hebben van een 

denkbeeld, een mening, een oordeel, een opvatting tot een inzicht, 

een geloof, een gezindheid en vertrouwen ergens in hebben. 

Aristoteles onderscheidde al twee soorten overtuiging, waarbij hij er 

vanuit ging dat iemand in zich zelf de afweging maakt om tot een 

standpunt te komen (intrinsiek) óf dat de buitenwereld argumenten 

aanreikt die het standpunt bepalen van iemands overtuiging 

(extrinsiek). Door de SelfDetermination Theory van Deci & Ryan 

(1985) is het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek afgenomen 

omdat iemand altijd zelf de beslissing neemt om argumenten te 

kiezen die leiden tot zijn of haar overtuiging. Bij het beoordelen van 
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argumenten spelen ook argumenten mee die van buiten komen, die 

vroeger aangeleerd zijn (eigen kennis en ervaring van de persoon) óf 

gecreëerd worden door delen van argumenten te gebruiken en daar 

zelf nieuwe delen bij te fantaseren. Van Dam en Mulder (2008) gaan 

er van uit dat het opdringen van argumenten niet direct leidt tot het 

aanpassen van de eigen overtuiging. Zij hebben ervaring opgedaan 

bij “moeilijke mensen” door juist eerst hun overtuiging te 

ontregelen door het voeren van een socratische gesprek. In een 

dergelijk gesprek worden vanuit de eigen onwetendheid aan een 

persoon vragen gesteld om zijn argumenten toe te lichten.  

Zij verduidelijken daarmee niet alleen hun ideeën, zij leggen 

verantwoording af over hun gedrag, over hun wijze van leven en hun 

diepere overtuigingen. 

Zelfmotivatie gaat eveneens gepaard met een intrinsiek 

socratisch gesprek met zichzelf om na te gaan wat de mogelijkheden 

zijn om iets te ondernemen. Telkens moet men hierbij het onder

scheid maken tussen “liking”, “willing” en “wanting”. Bij liking, iets 

leuk of fijn vinden, zijn bijna uitsluitend onze emoties de drijvende 

krachten. Er vindt geen afweging plaats waarbij een doel gesteld 

wordt en waarbij een prestatie geleverd moet worden waarbij energie 

en wilskracht aangeboord moeten worden om de prestatie te 

realiseren. Prestaties worden dan ook gezien als krachttoer waarover 

in de groep of samenleving waardering wordt geuit. Het is een 

verdienste die niet vanzelf wordt opgebracht. Bij het leveren van een 

prestatie komen natuurlijk ook emoties vrij die dan niet gebaseerd 

zijn op het aanzetten van wilskracht en energie, maar meer behoren 

bij de sociale emoties zoals het krijgen van gevoelens van 

tevredenheid en trots. Trots is een emotie die niet los gezien kan 

worden van ons autobiografisch zelf. Dit is de persoonlijkheid die 

Damasio (2010) beschrijft, waarin alle kennis en ervaring inclusief de 

gegeven naam ligt opgeslagen. Het is een positieve zelfevaluatie na 

een bepaalde handeling of een actie waar ons ik de prestatie toetst 

aan de hand van het eigen verleden en de prestaties van personen in 

de eigen omgeving. Men toetst altijd aan de normen en waarden van 

de eigen cultuur en als dat goed afloopt krijgt men een gevoel dat 

gepaard gaat met voldoening en vreugde. Ons brein evalueert 

automatisch en onbewust de geleverde prestatie aan de verwachting 

in de groep waarin we leven of van de samenleving waarvan we deel 
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uitmaken. Het kan ook zijn dat voldaan wordt aan de normen en 

waarden van inmiddels overleden personen van de groep waarvan we 

deel uitmaken. Hiermee verkrijgt men een goede reputatie en scoort 

men een sociaal voordeel in de groep of samenleving. 

Bij het zich afvragen welke activiteiten ondernomen dienen 

te worden is “willing” en “wanting” essentieel om de juiste 

argumenten te gebruiken bij de betreffende afweging. Het leuk, 

lekker of iets fijn vinden geeft geen motivatie in de betekenis van in 

beweging komen om een doelgerichte prestatie te leveren. 

Gemakkelijk kan motivatie verward worden met zin hebben om op 

vakantie te gaan of om een gezellig avondje uit te gaan. Zin hebben 

betekent behagen in iets stellen of plezier ervan willen beleven.  

De NAcc wordt direct emotioneel geprikkeld door de productie van 

dopamine vanuit de Ventral Tegmental Area (VTA) in de hersenstam. 

Als de prefrontale cortex daar geen “neezeggen” tegenover stelt, 

maar instemt tegen deze opwelling (het jazeggen) wordt er geen 

balans opgebouwd die leidt tot motivatie en wilskracht (Kahn 2006). 

Mensen kunnen dat wel zeggen dat ze het “graag willen” of dat ze 

gemotiveerd zijn om op vakantie te willen gaan, maar dat zijn 

emotionele driften die uit het zoogdierenbrein komen. Het heeft 

niets met het motivatieproces te maken dat de wilskracht aanzet om 

tot een prestatie te komen. Voor “liking” hoeven we geen moeite te 

doen, voor “wanting” wel. Door goede concentratie en regelmatig 

denken aan het gestelde doel worden de verbindingen (dendrieten 

en axionen) tussen de neuronen, waar informatie is opgeslagen over 

het gestelde doel, versterkt. Door concentratie en voortdurend 

denken aan het gestelde doel wordt tijd en ruimte vrij gemaakt in 

iemands dagbesteding om het gestelde doel te bereiken.  

Een zwemmer die een olympische medaille wil halen weet dat hij 

iedere dag moet trainen. Een cursist bij een psychologie opleiding 

weet dat hij elke dag kennis en vaardigheden moet opdoen om het 

betreffende diploma te halen. Dat geldt ook voor werknemers in 

bedrijven die hoger op willen komen, maar ook voor muzikanten die 

een bepaald muziekstuk willen uitvoeren.

Motivatie is een proces dat bij ieder mens voorkomt en dat 

zowel zelf ontwikkeld kan worden als door anderen gestimuleerd 

kan worden. Door uit te leggen hoe motivatie werkt kunnen mensen 
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zichzelf beter motiveren. Het onderzoek door met zichzelf of met 

een ander een socratisch gesprek te voeren en de verschillende 

aspecten van motivatie (psychologisch, biologisch en fysisch) te 

checken, leidt tot een sterkere motivatie. Het moeilijkste punt om 

verandering aan te brengen in iemands motivatie is de eigen 

overtuiging. Het innerlijke verhaal is bij ieder mens erg sterk omdat 

het de drijfveer is voor het eigen gedrag en handelen. Door iemand 

te straffen verandert deze overtuiging niet, die tot stand is gekomen 

door het afwegen van argumenten en het doen van keuzes, nu maar 

vooral in het verleden. Dat is door straffen niet te doorbreken. Om 

deze reden pleiten bijna alle psychologen en neurologen om mensen 

niet meer te straffen bij het achter blijven van leerprestaties, 

werkprestaties of sportprestaties. Belonen is ook geen reden om 

mensen te motiveren omdat het iemands overtuiging niet 

beïnvloedt en geen bijdrage levert aan het bereiken van het gestelde 

doel. Bij belonen wordt géén dopaminebalans opgebouwd tussen de 

prefrontale cortex en de NAcc (wanting), maar gaat het om het 

emotionele lekkervinden dat pas achteraf plaats vindt en waartegen 

geen nee gezegd kan worden. Belonen en straffen werken in op ons 

dierlijk brein en zijn daarmee eigenlijk “onmenselijk”. Het is 

voortgekomen uit onze godscultuur en is evenals het geloven zelf 

niet weg te denken uit onze samenleving. Alle mensen hebben 

immers een zoogdieren brein met een uitgegroeide prefrontale 

cortex.  Hoge beloningen spelen in op iemands begeerte, dat 

uitvoerig is onderzocht bij de marketing psychologie om iemand een 

koopbeslissing te laten nemen. Het willen hebben van bezittingen 

speelt in op de status en macht om de leider te willen zijn van een 

familie, van een groep, van een gemeenschap of volk. Het is een 

haantjesgedrag of het gedrag van een alphamannetje zoals dat in de 

dierenwereld voorkomt. Vrouwen hebben daar veel minder last van. 

Door hoge beloningen gaan mensen niet harder of langer werken, 

maar zullen zij dit als een aantrekkelijke bijkomstigheid zien zoals 

dieren dat ook beleven. Door praten (het socratisch gesprek) en goed 

communiceren zijn zelfs de “moeilijkste gevallen” te motiveren om 

een prestatie te leveren. Leraren, coaches, ouders en begeleiders 

kunnen met een brede kijk op motivatie betere trainingen 

ontwikkelen waarbij met de biologische, chemische en 

neurologische kennis niet mag ontbreken. Het uit elkaar rafelen van 

kennis en het opnieuw samenvoegen ervan heeft zeker nut om te 

begrijpen hoe motivatie werkt.
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nabeschouwing	

Dekt de titel van het boek de inhoud waarover is 

geschreven? Hoe werkt motivatie is een breed onderwerp waar 

filosofie, psychologie, maar ook neurowetenschappen, biologie en 

chemie voor nodig zijn om het te begrijpen. De beeldspraak met de 

auto in de inleiding (hoofdstuk 1) om allereerst kennis op te doen 

alvorens te kunnen begrijpen waarom een auto niet functioneert, 

geldt vooral voor mensen die ervaren dat hun motivatie of dat van 

anderen niet of nauwelijks werkt. Als iets niet functioneert of iets is 

beschadigd waardoor er geen beweging in de auto ontstaat, is 

kennis en ervaring nodig van alle onderdelen van het mechanisme. 

Sommige mensen zeggen dat ze het niet nodig vinden om iets van 

het mechanisme te moeten begrijpen, omdat het bij een auto erom 

gaat om ermee te rijden. Als de auto niet start, breng je hem naar 

een garage. Als motivatie niet werkt bij kinderen, werknemers of 

sporters, dan stuur je ze naar therapie. We leven in een tijd waar 

voor alles specialisten zijn. Is er een probleem dan ga je shoppen en 

besteed je het zoeken naar een oplossing uit aan een ander. 

Gelukkig is er een trend om eerst zelf uit te zoeken wat je mankeert 

of na te gaan wat een ander kan mankeren voordat je naar een 

specialist ga. Internet en sociale media kunnen elk moment van de 

dag worden geraadpleegd om informatie op te zoeken en kennis te 

vergaren. Juist bij de meest vitale onderwerpen zoals de vragen naar 

wat mensen van plan zijn te doen of vragen over wat mensen willen 

bereiken is kennis en ervaring van motivatie belangrijk om 

betrokkenheid te tonen en verbeteringen voor te stellen.

Het zich verdiepen in hoe motivatie werkt, was niet 

gemakkelijk. De samenwerking tussen de verschillende werkvelden 

verloopt niet soepel en de meeste specialisten vinden hun eigen 

werkveld het belangrijkst. De samenleving is een grote groep 

individuen die ieder afzonderlijk prestaties moeten leveren. Dat 

iemand alles met alles in verband wil brengen en antwoorden wil 

vinden op vragen over hoe de wil werkt en waar de wil vandaan 

komt, speelt bij de zoektocht naar hoe motivatie werkt een 
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belangrijke rol. Het vraagstuk van de vrije wil en het monisme, de 

opvatting die alles terugbrengt naar materie en ontkent dat “geest” 

apart van materie zou bestaan, zijn twee gevoelige onderwerpen.  

Bij de samenvattingen van de verschillende werkvelden in de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 kwamen deze onderwerpen aan de orde. 

Vooral de neuropsychologie geeft steeds meer antwoorden op 

vragen hoe het brein werkt. Dat is echter niet genoeg als het 

verleden niet wordt betrokken bij het verwerken van de nieuwe 

kennis en ervaring, omdat denken in een godscultuur niet is 

opgehouden in de 18de eeuw. Niet iedereen heeft tijd om zich te 

verdiepen in het waarom van de verschillende denkstromingen. 

Geloof is, zoals eerder is beschreven, een belangrijk neurologisch 

verschijnsel en is niet uit te sluiten in de samenleving. Dat dieren 

niet geloven komt door een minder grote prefrontale cortex waar 

twijfels over wat we ervaren en fantasie over wat mogelijk is in de 

toekomst, ontbreken. Onzekerheid en angst komen natuurlijk ook 

voor bij de andere zoogdieren, maar om een logische redenatie op 

te bouwen over vragen waar geen direct antwoord op gegeven kan 

worden, is een eigenschap die besloten ligt in de prefrontale cortex. 

Zo grijpen de verschillende werkvelden van wetenschap steeds 

dieper op elkaar in en ontstaan heel langzaam verschillende 

samenwerkingsverbanden.

ADRIE boek.indd   188 19-02-18   11:49



189	

over	de	auteur	

Adrie Winkelaar is in 1946 geboren in Velsen en studeerde 

na de middelbare school Chemische Technologie. Hij werkte bijna 

25 jaar in de research bij AkzoNobel en ontwikkelde en verbeterde 

verfproducten voor de doehetzelf markt, voor de bouw en voor 

pleziervaartuigen. Vanaf 1973 studeerde hij naast zijn werk 

Andragologie, waar hij in 1982 afstudeerde in de volwassenen 

educatie. Sinds 1975 is hij actief als vrijwilliger in de vakbeweging, 

kerken en buurten door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek 

voor het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen. 

Vanaf 1991 was hij Technisch Secretaris van de Vereniging 

van Verf en Drukinktfabrikanten en vertegenwoordigde hij die 

industrie in Den Haag en Brussel. Hij werkte mee aan de 

ontwikkeling van wet en regelgeving, zowel nationaal als Europees. 

Vanaf 2003 heeft hij een eigen adviesbureau en schrijft hij verf 

gerelateerde artikelen in vaktijdschriften. In 2008 startte hij een 

studie neuropsychologie, waar hij zich specialiseerde in hoe 

motivatie werkt.

ADRIE boek.indd   189 19-02-18   11:49



190	

samenvatting	
	

Met motivatie hebben we allemaal te maken. Als we  

’s morgens opstaan moeten we onszelf motiveren om verschillende 

dingen te gaan doen. Velen zijn betrokken bij het motiveren van 

anderen om naar school te gaan, werkzaamheden uit te voeren,  

te sporten of andere prestaties te verrichten. Hoe motivatie en het 

motiveren precies werken wordt duidelijk door verschillende 

wetenschappen te raadplegen, zoals filosofie, psychologie, biologie, 

maar ook neurologie, chemie  en economie. Zij leveren allemaal een 

bijdrage hoe denkprocessen verlopen en hoe motivatie daar een 

onderdeel van is. Om de vele kennis toegankelijker te maken zijn 

samenvattingen gemaakt van de verschillende bijdragen aan 

motivatie en het motiveren, en worden de verbanden ertussen 

aangegeven. Hierdoor is men in staat zichzelf, maar ook anderen 

beter aan te zetten tot het leveren van een prestatie. Bovendien 

wordt duidelijk dat er een verschil is tussen iets leuk vinden om te 

doen en iets graag willen waarvoor een prestatie geleverd dient te 

worden. Het zijn twee verschillende processen in het brein waarbij 

verschillende gedachten en gevoelens in gang worden gezet.  

Iemands overtuiging is de belangrijkste “drive” voor 

motivatie, die tot stand komt door het afwegen van argumenten en 

door het nemen van besluiten gedurende de voorafgaande periode. 

Iemands overtuiging is alleen te doorbreken met een socratisch 

gesprek, het weerleggen van argumenten en het aanvoeren van 

nieuwe inzichten om een nieuwe of andere overtuiging weer op te 

bouwen. Belonen en straffen om mensen in beweging te krijgen 

komt hiermee in een ander daglicht te staan. Belonen en straffen 

hebben nauwelijks een relatie met iemands overtuiging en wordt 

dan ook door het brein gezien als iets van de buitenwereld. Belonen 

geeft bij iedereen een prettig gevoel en heeft neuropsychologisch 

gezien geen direct verband met het afwegen van argumenten en het 

leveren van een prestatie. Toch wordt belonen nog steeds opgevat als 

een middel om mensen in beweging te krijgen, wat bij de meeste 
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dieren uitstekend werkt. Mensen hebben een zoogdierenbrein 

waardoor ze gevoelig zijn voor belonen en straffen, maar hebben 

tegelijkertijd een denkvermogen om te redeneren en vooruit te 

kijken. Motivatie, een activiteit om een voorgenomen prestatie te 

leveren, komt alleen bij mensen voor en is gebaseerd op overtuiging 

en de wil om iets te bereiken. Het trainen van dit gedeelte van het 

brein – mindsetting  genoemd – wordt gezien als belangrijkste 

activiteit om motivatie te stimuleren.
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A D R I E  W I N K E L A A R

O M  J E Z E L F  E N  A N D E R E N  B E T E R  T E  B E W E G E N  E E N  P R E S TAT I E  T E  L E V E R E N !

Hoe werkt motivatie is bestemd voor opvoeders, studenten, werkgevers, 

werknemers, sporters en vrijwilligers, maar vooral voor de individuele 

lezer om te weten te komen hoe motivatie werkt, waardoor je er iets mee 

kan doen. 

Hoe werkt motivatie geeft inzicht vanuit verschillende wetenschappen 

hoe de processen in het brein verlopen als iemand gemotiveerd is of als 

iemand gemotiveerd moet worden. Het boek geeft samenvattingen van de 

verschillende fi losofi sche, psychologische en biologische gezichtspunten 

en gaat in op de neurologische processen die ten grondslag liggen aan 

wat mensen willen. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen iets 

willen omdat we het lekker en leuk vinden (emotie) én iets willen om 

een prestatie te leveren (een besluit nemen). Veel processen in het brein 

verlopen parallel, vandaar dat beide gelijktijdig kunnen plaats vinden. 

Als je weet hoe motivatie werkt, kun je jezelf, maar ook anderen een 

prestatie laten leveren. Hiervoor moet je nagaan hoe iemands overtuiging 

in elkaar zit en welke gevoelens en besluiten hebben bijgedragen om te 

doen wat men doet of niet wil doen. Elk proces kent zwakke schakels, 

die je moet kennen en kan versterken om succesvol te zijn. Ook wordt 

ingegaan op het meten van iemands motivatie en het stimuleren ervan.

A d r i e  W i n k e l a a r  (1946) is chemicus en andragoloog en heeft veel 

gedaan aan kennisoverdracht om mensen te stimuleren en nieuwe 

inzichten te geven. Hierbij wordt motivatie dikwijls als sleutelwoord 

gebruikt, maar hoe het werkt is voor velen duister. Tien jaar heeft hij 

zich verdiept in de processen die zich hierbij afspelen.
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