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‘Creëer een positieve spiraal’ 
 

‘Wat je aandacht geeft gaat groeien’ 
 
 

 
Als je aandacht kunt richten op het positieve, dan groeit het positieve. 

Wat zijn de effecten daarvan? Onderzoek heeft uitgewezen dat een positieve 
instelling vele voordelen heeft. Mensen die positiviteit ervaren laten het volgende 
gedrag zien: 

 
- Ze zijn vernieuwend 

- Ze zijn flexibel 
- Ze zijn creatief 
- Ze zijn toegankelijk en staan meer open voor informatie 

- Ze staan meer open voor het integreren van andere ideeën  
- Ze zijn efficiënt 

- Ze beschikken over meerdere manieren om met probleemsituaties om te 
gaan 

- Ze hebben een groter sociaal netwerk wat hen kan ondersteunen 

- Ze kunnen anderen gemakkelijker ondersteuning bieden 
 

Positieve gemoedstoestanden verminderen ook de negatieve effecten van 
negatieve gemoedstoestanden. Ze bouwen een buffer op waardoor je veerkracht 

toeneemt en je beter met stress kunt omgaan. Wat je weer meer vertrouwen 
geeft. Er ontstaat een positieve spiraal. 

 



 

 
 

 
- Je kunt beter met stress overweg omdat je meer strategieën ter 

beschikking hebt. Dit versterkt weer je gevoel van kracht en controle 

- Je voelt je doorgaans beter en zelfs als je onprettige gevoelens ervaart 
voel je jezelf nog krachtig door je positieve emotionele banksaldo 

- Je groeit continue doordat dit proces zichzelf versterkt 
- Je herstelt sneller na een terugval 
- Je gezondheid (immuunsysteem) en vitaliteit neemt toe 

- Je kunt gemakkelijker jezelf zijn, authentiek 
 

Deze leergang. 
 
Wat ken en kun je allemaal na deze leergang? 

 
Kunnen: 

- Je kunt een voedingsbodem (context) creëren waarin positieve emoties 
kunnen opkomen en groeien 

- Je kunt een positieve spiraal creëren 
- Je kunt positieve emoties die veelal subtiel al aanwezig zijn beter 

waarnemen en tot je laten doordringen 

- Je kunt je positiviteitsratio (verhouding prettig-onprettig) laten groeien 
- Je kunt positieve resonantie opwekken en versterken in je relaties 

- Je kunt de positieve kracht en boodschap achterhalen in iets wat je tot nog 
toe als onprettig of afstotend hebt ervaren 

- Je kunt de positieve (leer)winst of zien in een onprettige situatie en er het 

beste uithalen 
- Je kunt zodanig je activiteiten (je agenda) programmeren dat je meer een 

positieve bevestiging oproept dan een negatieve  belasting (stress) 
 
Kennen: 

- Je kent 10 positieve emoties en hun effecten 
- Je kent de werking en functie van onprettige en prettige emoties 

- Je begrijpt dat onprettige en prettige gevoelens naast elkaar kunnen 
bestaan en kunt je ratio (‘emotioneel banksaldo’) positief beïnvloeden  

- Je bent bekend met het begrip positieve resonantie 

 
Wat krijg je mee? 

- Alle info die benodigd is om het bovenstaande nog eens op te frissen 
- Kaarten die je de mogelijkheid geven om bepaalde oefenprogramma’s te 

monitoren 

- Suggesties voor reflectie 
- Een certificaat van deelname inclusief portfoliobeschrijving 

 
 
 

 
 

 
 



 

Het lesschema. 
Noot. Het zijn nagenoeg allemaal praktische oefeningen die worden ondersteund met de nodige 
theorie. De oefeningen kunnen worden doorgezet in de eigen tijd. 

 

Tijd Onderwerp en oefening 

Lesblok 1 
0800-0830 
0830-0845 

0845-1000 
1000-1015 

1015-1030 
1030-1115 

1115-1200 
1200-1230 
 

Creëer positiviteit 
Inloop 
Introductie en kennismaking 

Tien positieve emoties en hun effecten 
Pauze 

Powerhoudingen en positieve lichaamsacties 
Positivity to do list doornemen en invullen 

Broaden & build theorie: ‘(h)erken de positieve boodschap’ 
Lesblokafsluiting; samenvatting, evaluatiemoment, huiswerk 
 

 
 

 

Lesblok 2 

0800-0830 
0830-0900 
0900-1000 

1000-1015 
1015-1100 

1100-1130 
1130-1200 
1200-1230 

Creëer nog meer positiviteit 

Inloop 
Terugblik huiswerk 
Broaden & build theorie: ‘doorzie de positieve potentie’ 

Pauze 
Verbeter je aandacht op taal en beeldvorming 

Hier krijg ik energie van 
Verbeter je positivity ratio  
Lesblokafsluiting; samenvatting, evaluatiemoment, huiswerk 

 

Lesblok 3 

0800-0830 
0830-0900 

0900-1000 
1000-1015 
1015-1115 

1115-1145 
 

 
1145-12.. 

Bouw positieve resonantie op 

Inloop  
Liefde is niet… Liefde is wel. (Een wetenschappelijke benadering) 

Loving Kindness Meditatie (opbouwen hartcoherentie) 
Pauze 
Overlevingsimpulscontrole en positieve opbouw 

Zodanig programmeren dat je meer positieve bevestiging oproept 
dan negatieve  belasting (stress) 

 
Afsluiting leergang 
Samenvatting en evaluatie 

  

 

 

 

Groepsplanning of in-company training. 
Spreek af om met een groep of afdeling de leergang te volgen. Voordelen zijn 

dat we samen de lesblokken inplannen en de locatie bepalen. Bovendien staan de 
neuzen vervolgens dezelfde (positieve) kant op. Neem contact met me op en we 

bespreken samen de details en de bijbehorende kosten. 
 

 
 



 

Vrije inschrijving. 
 

 
Wat moet je zelf inbrengen? 

- Drie maal een halve dag aan directe tijdsinvestering 

- De motivatie om daadwerkelijk te oefenen. ‘Door het lezen van een 
kookboek wordt je nog geen kok!’ Reken op dagelijks 10 minuten monitor 

en reflectietijd tussen de lesblokken in 
- € 285,- Dit is inclusief koffie/thee/water en materialen  

 

 
Welke voorwaarden zijn er? 

- Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen per leergang.  
- Data eerste leergang 2015: 3, 10, 17 juli (vrijdagochtenden) opgave 

voor 5 juni. 

- Reiskosten en eventuele lunchkosten zijn voor eigen rekening 
- Geef bij je aanmelding je woonplaats door. Ik probeer dan een centrale 

locatie te regelen.  
 

 
Hoe schrijf je jezelf in? 

- Via info@manders-consultancy.nl De eerste 12 inschrijvers ontvangen een 

bevestigingsmail en een uitnodiging met verdere details, onder andere 
meer vragen omtrent je achtergrond en wens en bekendheid met Positieve 

Psychologie, en de betalingsgegevens. Na overmaking van de  kosten is de 
werkelijke inschrijving bevestigd.  

 

 
 

Ik zie je graag tegemoet. 
 

 

 

Berry Manders 

 

(Zie volgende bladzijde) 
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Wie ben ik? 
 

 

 

 

 

 

‘Door het lezen van een kookboek wordt je nog geen kok’. 

Deze oneliner zegt veel over mijn visie. Ik geloof in de praktijk. In 

doen. Leren via ‘je lichaam’. Immers dan ervaar je pas echt wat er 

voor je werkt. En hoe het voor je werkt. Mijn achtergrond is 

sportleraar bij Defensie en specifiek daarbinnen heb ik me jarenlang 

bemoeid met vormingsprocessen, leiderschapstraining en diverse 

opleidingen. Destijds en ook nadat ik Defensie had verlaten, heb ik 

me gespecialiseerd in teambuilding, teamontwikkeling, 

leiderschapstraining en persoonlijke ontwikkeling (coaching). Daarbij 

is me duidelijk geworden hoe belangrijk het is om vanuit vertrouwen 

en veiligheid positiviteit en persoonlijke kracht op te bouwen. Ik help 

graag anderen een handje om meer uit zichzelf en anderen te halen. 

Ik ben tevreden als jij jouw doelen behaald. 

  

info@manders-consultancy.nl         
www.manders-consultancy.nl 
www.t-centre.nl 
 
06-38393625  
Boterbloemstraat 1 
5409 TR 
Odiliapeel 

KvK-nummer: 50547194 
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