
Psychologie
achter online werken



Programma

• Een rondleiding door ons brein

• De impact van corona en online werken

• Groei begint bij verzorging van je brein

• Coachen op groei: Hoe?

• Afsluiting



1e brein
Reptielenbrein
Instinctief brein

2e brein
Lymbisch brein
Zoogdierenbrein
Emotioneel brein

3e Brein
Neocortex
Bewust brein

Rondleiding door het brein





Maart 2020

Covid
Afstand
Online

1. Trigger van existentiële angsten

2. Gevoel van invloed en controle afgenomen

3. Wegvallen van bestaande structuren

4. Inperking fysiek en sociaal contact

5. Fysieke impact

“Ben ik nog veilig?”

“Ik mis contact.”

“Mijn hoofd zit vol.”

(eindigheid, niet voldoen, alleen zijn) 



Groei als professional, juist nu.



Groei als team, juist nu.



Groei begint bij zorg voor je brein.



DOEN

dagritme & 
routines

DENKEN

mentale
veerkracht

CREËREN

psychologische
veiligheid

1 2 3



Dagritme & routines

1. Creëer rust voor je brein door structuur en routines.

2. Zorg voor breinopladers, in ‘pauzestand’ ontspan je niet.

3. Creëer adempauze voor je brein door overgangsrituelen.

4. Geef je ogen kans om te ontspannen.

DOEN



Oefening

Met welke tips op dit gebied ga jij aan de slag?

A. Meer aandacht voor structuur en routines

B. Meer aandacht voor breinopladers

C. Overgangsrituelen

D. Ontspanning voor je ogen



Mentale veerkracht

1. Neem tijd om een nieuw wereld- en toekomstbeeld te vormen.

Geef jezelf en de organisatie PERSPECTIEF

DENKEN



Angst wantrouwen

Liefde vertrouwen

Stel dat ik ziek word.
Straks raak ik mijn baan kwijt.
Is het wel veilig?

Ik weet niet of ik dit kan.
Ze betrekken mij niet.
Ik wacht tot het weer normaal is.
Negatieve interne dialoog.

Wat ik kan doen is gezond leven.
Ik kan nieuwe dingen leren.
Ik mag mijn eigen dag indelen.

Wat vind ik zelf belangrijk?
Hoe kan de toekomst eruit zien?
Positieve interne dialoog.





Mentale veerkracht

1. Neem tijd om een nieuw wereld- en toekomstbeeld te vormen.

Wat is het nieuwe PERSPECTIEF?

DENKEN



Hoeveel gedachten hebben we op één dag?

A. 20.000-40.000

B. 40.000-60.000

C. 60.000-80.000

Vraag



Hoeveel van de 40.000 - 60.000 gedachten die 

we dagelijks hebben, zijn positief?

A. 25%

B. 35%

C. 45%

Vraag



Mentale veerkracht

1. Neem tijd om een nieuw wereld- en toekomstbeeld te vormen.

2. Zie en vergroot je invloed en gevoel van controle.

3. Zet angst om in liefde of vertrouwen.

4. Reguleer je emoties, ga niet mee in angst van anderen.

DENKEN



Wat zou liefde doen?

Angst triggert Angst



Psychologische veiligheid

1. Bouw een cultuur van openheid, eerlijkheid, respect en groei.

2. Maak tijd voor verbinding en echt contact.

3. Reageer empathisch

4. Aanspreken vanuit verbinding

CREËREN



Wat zou jij kunnen doen om de psychologische

veiligheid te verminderen in jouw team?

Oefening



Coachen op groei

Persoonlijk leiderschap

Reguleer jezelf. Wees ontspannen. Zorg voor je eigen welzijn (slaap 

en beweeg voldoende, eet gezond). Zet vertrouwen in juist als de 

ander (of groep) in angst/afhankelijkheid schiet. Dan ben je 

verbindend én duidelijk.

Trust & Challenge

Richt je op de mens. Ga in gesprek en luister. Geef aandacht, 

perspectief, vertrouwen én daag uit.

Ik

Jij



ik ander

werk



ik ander

werk



ik ander

werk

Richt je op de mens.



Tips collega's

- Niet naar je telefoon grijpen, maar 
even bewegen en/of naar buiten gaan (in ochtend én in middag)
- De app het Ommetje van de Hersenstichting: bewust bewegen
- Sport in de middag, in de avond boek of podcast
- Agenda blokkeren voor rustmomenten
- Volgen van NLP trainingen
- 5 minuten springen met een springtouw
- Constructief reageren als je 
het ergens niet mee eens bent: : https://www.wsj.com/articles/worried-about-a-difficult-
conversation-heres-advice-from-a-hostage-negotiator-11592139600
- Filmpjes hoe je kan yoga-
en vanaf je stoel: https://www.youtube.com/watch?v=Nkr1NxX0VBM
- Boeken van Mark Tigchelaar en Wouter de Jong
- Boeken van Eckhart Tolle
- Nieuwe perspectieven: https://www.nrc.nl/rubriek/onbehaarde-
apen/ of https://theintercept.com/podcasts/intercepted/

https://www.wsj.com/articles/worried-about-a-difficult-conversation-heres-advice-from-a-hostage-negotiator-11592139600
https://www.youtube.com/watch?v=Nkr1NxX0VBM
https://www.nrc.nl/rubriek/onbehaarde-apen/
https://theintercept.com/podcasts/intercepted/


Vragen?



Dank je wel
voor je aandacht!

Floris van der Linden
Annemarieke van Rumpt



Rondleiding
door het brein

1th Brain
Reptielenbrein
Instinctief brein

• Focus op gevaar
• Spijsvertering
• Hormoonhuishouding
• Hart en ademhaling
• Vecht/vlucht/freeze
• Wil: veilig zijn
• Gericht op zelf overleven. 

2nd Brain
Lymbisch brein
Zoogdierenbrein
Emotioneel brein

• Emotiecentrum (amygdala)
• Angst en liefde
• Wil: plezier, vertrouwen, 

sociale binding en status
• Gericht op overleven van de 

sociale gemeenschap.

3rd Brain
Neocortex
Bewust brein

• Bewustzijn en zelfreflectie
• Intellectueel geheugen
• Verschil gedachten en emoties, 

emoties reguleren
• Problemen oplossen
• Ruimtelijk redeneren
• Doelgerichtheid 
• Bewust gedrag
• Kan: plannen, afstand nemen, 

omgaan met uitgestelde beloning, 
werken in flow en voor hoger doel

• Gericht op de continuïteit van de 
gemeenschap in de toekomst.


