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Optimalisatie van 
de kwaliteit van de motiverende aanpak van trainers in jeugdsport

VOORJAAR 2016

WELKOM

Inhoud Initiatiesessie

• Situering en toelichting project

• Uit de praktijk

• De nieuwe kijk op motivatie & motiveren

• Het ABC van de M-factor

• In de praktijk

• Verder

© coach met de M-factor

Situering: trainings-aspecten

sporter
Fysieke

Voorberei-
ding

Tactiektraining

Wedstrijd-
voorbereiding

Mentale 
training

Motivatie-
opbouw

Techniektraining

Verzorging
Herstel

Alle blauwe cirkels én motivatie-opbouw zijn op elk niveau duidelijk aanwezig.
De andere (gele) aspecten groeien evenredig met het sportniveau.

Sporttechnische
aspecten

(Para)medische
en mentale
aspecten

© coach met de M-factor
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Situering M-factor?

Sporter Coaches

(Para)medische begeleider(s), mentale 
begeleider(s), collega-coaches,

management en bestuur.

Ouders, familie, vrienden, supporters.
Teamleden, sportersgroep.

M-factor = motivatie-opbouw
door de coach bij de sporter

Wij als coaches hebben de meest directe impact op motivatie-ontwikkeling
© coach met de M-factor

M-C

M-Coach = Coach met de M-factor of de coach die de M-

vaardigheden aangeleerd heeft, die met de M-reflex training geeft.
(Wij als coaches hebben de meest directe impact op motivatie-ontwikkeling)

Uitbreiding of vervolg “Coach met de M-factor”:

M-Cultuur = sportcultuur met de M-factor of enkele/alle andere 
sportactoren hebben hun deel van de M-factor aangeleerd en 
hebben een M-reflex:
1. Begeleidingsteam (collega-trainers, medische/ mentale begeleiders)
2. Bestuur / management
3. Ouders
4. Sportersgroep

Als M-coach kan je best enige M-noties aan deze groepen (laten) 
doorgeven…

© coach met de M-factor

Doel jeugdsport?
Prestatie? Plezier?

Optimale   ontwikkeling   potentieel?

SUCCES

© coach met de M-factor
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Basishouding van de M-coach?
Kern jeugdsport: 

vaardigheden leren , ontwikkelen, gedreven blijven sporten  prestatie

Manier waarop en hoe de coach dit aanpakt is belangrijk! 

Basishouding als … 

1. Vertrekpunt = Acceptatie van wie je sporter is, hoe je sporter functioneert, en wat
je sporter doet, als vertrekpunt voor ontwikkeling

(“Accepteren” is  niet per definitie “goedkeuren”, wel accepteren als de basis van 
waaruit ontwikkeld wordt)

2. Doorlopend aandachtspunt= M-reflex
- Wat doe ik of deed ik om de sporters te motiveren (of … te demotiveren)?
- Welke M-vaardigheden pas ik toe bij het training geven, of tijdens de 

wedstrijdbegeleiding, of bij het stellen van regels en afspraken?
- Hoe houd ik de balans naar de duurzame motivatie positief? (zelfinzicht coach)

© coach met de M-factor

Eigen verhaaltje

- 5 dingen die we “typisch” meer zien in de sport … 
(significant): 

N NG (verbeteren, 6jescultuur, backhand, training <-> wedstrijd)

D R  (we willen winnen – scoren – Wim VdV, R versus P en Flow,      
jeugdploegje)

K

N – D – K  NG – R

- 2 dingen “typisch” meer voor succes in de  sport

P   - Z

- Kinderspel

M-factor OPLEIDING:

• Initiatiesessie:
– Algemeen kader “motivatie”
– Praktijktips

• Groeitraject van 3 workshops:
- Aanleren en bespreken van de ABC-technieken.
- Inoefenen in verschillende werkvormen.
- Ervaringsuitwisseling.
- Actieplan voor tussentijdse veldacties.

(= voor ervaringsuitwisseling tijdens de volgende Workshop)

Informatiesessie + 3 workshops = M-certificaat

© coach met de M-factor
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© coach met de M-factor

Inhoud
• Situering en toelichting project

• Uit de praktijk

• De nieuwe kijk op motivatie & motiveren

• Het ABC van de M-factor

• In de praktijk

• Verder

© coach met de M-factor

Uit de praktijk

Opdracht

– Lees het script & leef je in

– Als coach:

• Waarin herken je jezelf?

• Welke gevoelens ervaar je als coach in dit script?

– Als sporter

• Welk gevoel geeft deze coach jou als sporter?

© coach met de M-factor
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Situatie 1:
Dialoog op training

© coach met de M-factor

Dialoog A tussen jeugdspeler en jeugdtrainer (trainingssituatie)

•Speler: Doen we vandaag opnieuw deze oefeningen? 

•Trainer: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Zoveel keren gebeurt het toch niet dat 
we deze oefeningen doen. 

•Speler: Toch wel! Vorige dinsdag hebben we deze oefeningen ook gedaan. Ze zijn 
lastig en vervelend.

•Trainer: Wel, als jullie goed willen worden in jullie sport, dan moet je leren 
doorbijten en moet je leren om dingen tegen je goesting te doen. 

•Speler: Ja seg, dat heeft toch totaal geen nut?! 

•Trainer: Kom, kom, we stoppen met discussiëren. Jullie doen gewoon deze 
oefening, anders spelen we straks geen wedstrijdje. 

•Speler: Oké dan. *zucht*
© coach met de M-factor

Hoe voelde u zich bij dit gesprek als coach?

• … geïrriteerd

• … gevoel van “de baas zijn”

• … controle

 Gesprek is niet echt aangenaam, met een slecht effect op je eigen 
motivatie als coach

© coach met de M-factor
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Hoe voelde u zich na dit gesprek als sporter?

 Sporter voelt zich niet gehoord, want klacht en gemor worden 

• … geminimaliseerd

• … ontkend

 Trainer en sporter praten naast elkaar; de situatie escaleert wat 
want trainer begint te dreigen = kettingreactie

 Gesprek wordt meer een strijd, waarbij er verzet bij het kind naar 
boven komt

© coach met de M-factor

Dialoog B tussen jeugdspeler en jeugdtrainer (trainingssituatie)

•Speler: Doen we vandaag opnieuw deze oefeningen? 

•Trainer: Je ziet er tegen op om deze oefeningen te doen. 

•Speler: Ja! Vorige dinsdag hebben we deze oefeningen ook gedaan. Ze zijn lastig 
en vervelend. Kunnen we niet iets anders doen? 

•Trainer: We kunnen altijd iets anders doen. Maar waarom denken jullie dat het 
belangrijk is om deze oefening te herhalen? 

• Speler: ‘k Kweet nie … dinsdag zei iets van … sneller worden...

• Trainer: Ja idd. Snelheid is belangrijk. We hebben dinsdag de eerste stap gezet in 
het verbeteren van onze techniek.  Als we nu doorzetten dan geloof ik dat we het 
effect echt gaat voelen in onze verplaatsingen. We kunnen dan volgende week iets 
anders doen en meteen aan een hogere snelheid. Wat denken jullie? Doen we ze 
nu en werken we af waar we dinsdag mee begonnen zijn? 

•Speler: Ok… Laat ons er dan toch maar mee beginnen. 

© coach met de M-factor

Hoe voelde u zich bij dit gesprek als coach?

• … begripsvol

• … luisterend

• … tevreden want je bereikte toch je doel

 Gesprek is aangenamer
– je geeft ruimte aan het ongenoegen van de sporter

– het gesprek gaat inhoudelijk wat dieper

© coach met de M-factor
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Hoe voelde u zich na dit gesprek als sporter?

 sporter voelt zich eerder gehoord, want de nieuwsgierige coach 

• … is bereid om te luisteren

• … erkent de klacht en het gemor

• … benoemt de onderliggende gevoelens

 Sporter krijgt echt een stem, waardoor opborrelende frustratie 
geen kans krijgt

 Merk op dat de coach niet toegeeflijk wordt (de opgedragen 
oefening blijft behouden), maar zich wel flexibel opstelt wanneer 
de oefening aan bod komt. 

© coach met de M-factor

Inhoud

• Situering en toelichting project

• Uit de praktijk

• De nieuwe kijk op motivatie & motiveren

• Het ABC van de M-factor

• In de praktijk

• Verder

© coach met de M-factor

Een nieuwe blik op motivatie

Kwantiteit
(De hoeveelheid)

Kwaliteit
(De soort)

© coach met de M-factor
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Autonome 
Motivatie

Gecontroleerde 
Motivatie

Verplichting, druk, stress Welwillend, psychologisch vrij

Plezier
passie, 

interesse

Persoonlijk 
relevant, 

betekenisvol

Straf,
beloning,

verwachting

Schaamte, 
schuld, 

zelfwaarde

“Moeten” of 
“moetivatie”

“Willen” of 
“goesting”

Welke soorten motivatie?

© coach met de M-factor

Autonome 
Motivatie

Gecontroleerde 
Motivatie

Verplichting, druk, stress Welwillend, psychologisch vrij

Plezier
passie, 

interesse

Persoonlijke 
relevantie, 

betekenisvo

Straf,
beloning,

verwachting

Schaamte, 
schuld, 

zelfwaarde

“Moeten” of 
“moetivatie”

“Willen” of 
“goesting”
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© coach met de M-factor

Waarom coachen met de                        ? 
Film Maarten Vansteenkiste

© coach met de M-factor
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Meer individuele vooruitgang

Beter lukken in doelen
(eigen doelen en teamdoelen)

1. PRESTATIES:

Beter omgaan met 
mislukking en faalangst

Grotere bereidheid tot 
inspanning

Langere duur sportloopbaan 
(minder drop-out)

2. VOLHARDING:

Betere invulling 
behoeften

Meer zelfstandigheid

3. MATURITEIT: 5. VOLDOENING:4. SAMENWERKING:

Positiever groepsgedrag

Meer zelfdiscipline

Beter vooruit denken

Grotere leergierigheid

Meer fairplay

Minder agressief gedrag

Meer vitaliteit

Meer 
plezierbeleving

VOORDELEN SPORTERS:

© coach met de M-factor

Mfactor coaches: 
motivatie én prestatie-effect?

© coach met de M-factor

Deze voordelen worden bereikt door de 
“Coach met de M-factor”.

Het is een kunst.
Maar kan je deze kunst leren?

JA!
M-coachen kan je leren.
Het ABC krijg je onder de knie 
en kan je toepassen,  welke 
coaching-stijl of coach-
persoonlijkheid je ook hebt.

+ VOORDELEN VOOR DE COACH:
Meer zin in coachen Langere coachesloopbaan (minder burn-out) 

Meer zelfvertrouwen - Betere relatie met sporters

© coach met de M-factor
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Inhoud

• Toelichting project

• Uit de praktijk

• De nieuwe kijk op motivatie & motiveren

• Het ABC van de M-factor

• In de praktijk

• Verder

© coach met de M-factor

3 Psychologische basisbehoeften

Autonomie Binding

Competentiekinderspel
© coach met de M-factor

Het ABC van de M-factor

Autonomie

Binding

Competentie

TRAINER / COACH

VITAMINES 
VAN GROEI

A
(Mede-)initiator zijn van eigen acties,
Mee en zelf aan basis liggen van 
gedrag 
Jezelf kunnen zijn, psychologische 
vrijheid.

B
Aanvaard en omarmd worden door 
anderen,
Goede, close relaties hebben,
Zich opgenomen voelen.

C 
Gedrag tot een goed einde kunnen 
brengen,
Controle hebben over uitkomst van 
gedrag,
Bekwaam voelen over wat je doet

A
Autonomie-
ondersteunend 
vs. 
Controlerend

B
Betrokken
vs. 
Kil & verwaarlozend 

C
Structurerend
vs. 
Chaotisch

© coach met de M-factor
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Heb je je profiel al?

C

A

B?

© coach met de M-factor

Doel: evolutie in je profiel krijgen

A

C
© coach met de M-factor

Inhoud

• Situering en toelichting project

• Uit de praktijk

• De nieuwe kijk op motivatie & motiveren

• Het ABC van de M-factor

• In de praktijk

• Verder

© coach met de M-factor
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Autonomie

Uit jullie eigen ervaring:

Hoe kunnen we als coach autonomie-
ondersteunend zijn?

A

© coach met de M-factor

Autonomie-ondersteunende stijl Via Ruimte naar Autonomie

1. Voeden van innerlijke 

motivationele bronnen

6. Gebruik maken van stimu-

lerende en informerende taal

4. Geduldig het ontwikkelings-

ritme van sporters volgen

3. Aanbieden van een zinvolle 

onderbouwing / uitleg 

Leuke oefeningen, uitdagingen 

aangepast aan niveau inbouwen

Luisteren naar en zien van reacties, 

positieve én negatieve, erkennen, pas 

nadien jouw uitleg geven

Het goeie moment aanvoelen en 

-grijpen om nieuwe stap te zetten

Je keuzes uitleggen, vertellen 

waarom je iets inbouwt, kaderen

5. Verwelkomen en erkennen van 

negatief of positief affect, 

weerstand

Spreken op een manier waardoor 

ze zich durven uiten, prikkelen

2. Aanmoedigen van dialoog 

en participatie
Hun mening vragen, input 

stimuleren, ideeën aanmoedigen

Autonomie?
Wetenschap en literatuur: Sleutelwoorden:

Ruimte laten voor:

PLEZIER

DIALOOG

DUIDING

“HUN” RITME

“HUN” STEM

POSITIEVE 

COMMUNICATIE

Vertaling naar de praktijk:

© coach met de M-factor

Autonomie –
eerste eenvoudige praktijktips

1) De motiverende kracht van taal:

 stimulerend taalgebruik.= “uitnodigen”

Tracht dwingend taalgebruik te vermijden

– Moeten/verwachten kunnen/willen/proberen

Probeer bij elke doelpoging goed op je follow-
through te letten.  Dan scoor je.

Jij moet scoren als je vrij staat.  Ik 
verwacht een scoorpercentage van 
minimum 75%.

Vermijd Doe

Vermijd taal die schuld of schaamte oproept

Het wordt dringend tijd dat jij gaat 
tonen wat je waard bent!

Je kunt jouw beste bijdrage leveren voor ons team 
net dat te doen waarop we deze week
zo goed geoefend hebben.

© coach met de M-factor
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Autonomie –
eerste eenvoudige praktijktips

2) Probeer soms zinvolle keuzes in te bouwen

maximaal 2 tot 4 (afhankelijk van de leeftijd)

© coach met de M-factor

Dialoog B tussen jeugdspeler en jeugdtrainer (trainingssituatie)
LIGT ER ERGENS EEN EENVOUDIGE KEUZE IN DEZE DIALOOG?

•Speler: Doen we vandaag opnieuw deze oefeningen? 

•Trainer: Je ziet er tegen op om deze oefeningen te doen. 

•Speler: Ja! Vorige dinsdag hebben we deze oefeningen ook gedaan. Ze zijn lastig en 
vervelend. Kunnen we niet iets anders doen? 

•Trainer: We kunnen altijd iets anders doen. Maar waarom denken jullie dat het 
belangrijk is om deze oefening te herhalen? 

• Speler: ‘k Kweet nie … dinsdag zei iets van … sneller worden...

• Trainer: Ja idd. Snelheid is belangrijk. We hebben dinsdag de eerste stap gezet in 
het verbeteren van onze techniek.  Als we nu doorzetten dan geloof ik dat we het 
effect echt gaat voelen in onze verplaatsingen. We kunnen dan volgende week iets 
anders doen en meteen aan een hogere snelheid. Wat denken jullie? Doen we ze nu 
en werken we af waar we dinsdag mee begonnen zijn? 

•Speler: Ok… Laat ons er dan toch maar mee beginnen. 

© coach met de M-factor

Autonomie –
eerste eenvoudige praktijktips

1) De motiverende kracht van taal 

2) Probeer zinvolle keuzes in te bouwen

3) Vraag
• Om input

• Om akkoord

• Om vragen

4) Probeer goede & zinvolle uitleg te voorzien 
Oefeningen, aanpak , trainingsopbouw, tactische strategie, regels & afspraken…

© coach met de M-factor



18/02/2016

14

Autonomie 

Opgelet: 

– autonomie ≠ alleen! Hoezo? 

Je (bege)leidt je sporter met dialoog, 

duiding en stimulerende communicatie.

– Autonomie ≠ coach buitenspel. Hoezo? 

Je stimuleert je sporter om zich - vanuit eigen motivatie -
te ontwikkelen tot een actiegericht en energiek persoon 

=> sporter én coach “binnen spel” houden

PLEZIER – DIALOOG - DUIDING – “hun” RITME – “hun” STEM – POSITIEVE COMMUNICATIE

© coach met de M-factor

Binding

Uit jullie eigen ervaring:

Hoe kunnen we als coach betrokken zijn én 
betrokkenheid tonen?

B

© coach met de M-factor

Wetenschap - literatuur:

Binding Via een BAND naar Binding

1. Aanwezigheid voor je 

sporters

4. Vriendelijkheid en individuele 

warmte als basis-houding

3. Steun je sporter op cruciale 

momenten

Wees op kwalitatieve wijze aanwezig voor 

je sporter en sportersgroep: naast een 

hoge kwantitatieve aanwezigheid.

Bied individuele steun op de momenten 

waarin je sporter zwak of alleen staat, of zich 

zwak of verloren voelt.

Zorg voor een positief leerklimaat,  plan acties 

in of soms buiten de trainingsplek, waardoor 

je een sterke en positieve groepsdynamiek 

bewerkt.

6. Positieve sfeer als basis 

voor positief groepsproces

Wees vriendelijk, bied basiswarmte aan je 

sporter, geen (volwassenen-) cynisme of 

negativiteit. Een nest waar je sporter graag is.

2. Interesse en aanvoelen Toon oprechte interesse in je sporter en 

sportersgroep, probeer aan te voelen wat 

er leeft bij elke sporter en in de groep.

Binding?
Sleutelwoorden:

Band creëren via:

AANWEZIGHEID

AANVOELEN

POSITIEVE 

SFEER

(groep)

STEUN

(individueel)

WARMTE

(individueel)

Vertaling naar de praktijk:

5. Samenhorigheid en teamspirit

door een allen-samen-proces

Het gaat niet over jullie en ik, of zij en hen, 

maar over wij: de sporters, de coach, de 

begeleiding, de club of organisatie

SAMENHORIGHEID

(groep)

© coach met de M-factor
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Binding –
eerste eenvoudige praktijktips

Opgelet: binding

– in verschillende relaties

• Trainer - coach,  sporter - team of trainingsgroep

• Sporter – sporter

– op verschillende niveaus

• Sporter

• Mens 

© coach met de M-factor

Binding –
eerste eenvoudige praktijktips

1) Taal is ook hier weer van cruciaal belang

– “Ik & jullie” versus “wij”

– op welke manier schenk je vertrouwen? 

– verbaal/non-verbaal - blijft van belang

© coach met de M-factor

Binding –
eerste eenvoudige praktijktips

Lichaamstaal: 

wees ervan bewust

authentiek blijven – maar ook bewuste rol spelen

-> kan het erger? -> kan het ook discreter, 
onbewuster?

© coach met de M-factor
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2) Probeer een wij-gevoel te creëren

– Samen komen tot “gedragen” regels & afspraken

– Middeltjes voor een positieve groepsidentificatie

– Klimaat creëren:
• Samenwerking stimuleren 

• Taakgericht stimulerend werkklimaat

• Accepteren van elkaar en ondersteunen

AANWEZIGHEID - AANVOELEN – STEUN – WARMTE – SAMENHORIGHEID – POSITIEVE SFEER

© coach met de M-factor

Competentie

Uit jullie eigen ervaring:

Hoe kunnen we als coach structurerend zijn, en 
zo de vaardigheden van de sporters versterken, 

zodat ze een succeservaring opdoen?

C

© coach met de M-factor

Competentie Via Structuur naar Competentie

1. Verhelderen van duidelijke 

verwachtingen, doelen, rollen

6. Post-taak analyse: 

Aanmoedigen van zelfreflectie

4. Aanmoediging en positieve 

feedback

3. Scaffolding en hulp bieden

Zorg dat je sporters weten wat jij 

precies van hen verlangt

Fris in je coaching de afspraken met 

je sporters periodiek even op

Enthousiasmeer, benoem zeker ook 

wat ze goed doen, bied perspectief

Voel goed aan wanneer je hulp kan 

bieden, vermijd over-instructie

5. Consequent opvolgen van 

samen vastgelegde richtlijnen

Stel vragen, geef tijd om na te 

denken/spreken, vul niet meteen zelf in, 

luister naar hun idee

2. Vertrouwen bevestigen Geef ruimte om eens zelf proberen, 

zeg af en toe hoe je erover denkt

Competentie?
Wetenschap en literatuur: Sleutelwoorden:

Succeservaring 

stimuleren a.d.h.v.:

OVERZICHT

VERTROUWEN

HULP

OPVOLGING

ZELFINZICHT

Vertaling naar de praktijk:

FEEDBACK

© coach met de M-factor
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Competentie –
eerste eenvoudige praktijktips

1) Probeer te letten waar jij als jeugdcoach de 
focus op legt

– Wat nog niet lukt versus wat al wel lukt 

(cf. voorbeeld op volgende dia)

– Persoonlijke groei versus onderlinge concurrentie

– Korte termijn of lange termijn progressie

– Vertrouwen in hun kunnen uitstralen?

© coach met de M-factor

Competentie –
eerste eenvoudige praktijktips

2) Probeer te letten op welk soort doelen jij als 
jeugdcoach de nadruk legt

– Realistische, duidelijke & persoonlijke 
tussendoelen

– Proces versus resultaatgericht, LT – KT resultaat?

© coach met de M-factor

Competentie –
eerste eenvoudige praktijktips

3) Feedback

– Vragen 

• Vragen leren je sporters denken

• Vragen leren jou hoe je sporters denken

– Geven

• Eerlijk en constructief

• Correctief en positief

• Taakgericht en veranderbaar

OVERZICHT – VERTROUWEN – HULP – FEEDBACK – OPVOLGING - ZELFINZICHT

© coach met de M-factor
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Lijkt dit jullie de meer “softe” aanpak?

© coach met de M-factor

OPINIE

Leve de M-coach! Zijn stijl is stimulerend en raakt zijn doel, doch zal niet altijd door iedereen 
en overal gesmaakt worden…

Het vergt een zekere attitude, zelfs moed, om te leren luisteren naar je sporters, om in te 
spelen op de behoeften, en om het aan te durven om ruimte te geven voor ontwikkeling en 
autonomie... Moed omdat deze coachstijl riskeert als soft en ondoeltreffend geklasseerd te 
worden. 

Een coachstijl waarin controle, hardheid en soms boosheid de overhand hebben, lijkt meer 
doeltreffend. Alleszins wordt deze vaak aanvaard als dé geëigende “manier van doen”, 
officieus aangemoedigd of openlijk gewaardeerd. Borrelt deze stijl op vanuit de persoon zelf, 
vanuit onzekerheid of frustratie? Of wordt hij meer opgedrongen vanuit de omringende 
sportcultuur? Komt hij voort uit een gebrekkig respect voor het kind of meer uit een soort 
"alwetendheid"? Laten we er tenminste aan durven twijfelen of deze stijl altijd de goede is, 
ondanks de beweringen in de sportgangen…

Luisteren, inspelen en ruimte geven, zou je tenslotte toch als geëvolueerd en 
inspirerend kunnen omschrijven? En uiteindelijk ook als efficiënt. Want op langere termijn 
lijkt deze coachstijl alsmaar groeiende perspectieven te bieden, op de duurzame motivatie, en 
op andere sport- en prestatie-gerelateerde vlakken.  De wetenschappelijke onderzoeken 
geven dit alvast aan.

Coaches onderling, en directe sportverantwoordelijken er omheen, kunnen mekaar best  
stimuleren in een positieve benadering. The noble art of coaching!

Nieuwsbrief 3 M-factor – 28.08.2015 – auteur: “een coach”
© coach met de M-factor

Inhoud

• Toelichting project

• Uit de praktijk

• De nieuwe kijk op motivatie & motiveren

• Het ABC van de M-factor

• In de praktijk

• Verder

© coach met de M-factor
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WANNEER en WAAR?

www.mfactor.be

Klik op M-agenda

www.mfactorbe/m-agenda 

De 3 WORKSHOPS

© coach met de M-factor

ANDERE MOGELIJKHEDEN?

- Voor alle nieuwe data zie 

www.mfactor.be/m-agenda  

of contact: kato@mfactor.be

- Ook de mogelijkheid om inhouse (op vraag) 
workshops: te laten organiseren! 

- voor club(s) 

- of federaties! 

Alleen of samenwerking per regio!!! => subsidiëring

De 3 WORKSHOPS

INHOUD?
• 3 Workshops  de 18 sleutelwoorden toegepast

De 3 WORKSHOPS

Voor wedstrijd Tijdens wedstrijd Na wedstrijd

Voor training Tijdens training Na training

Doorheen het seizoen

De coach op de wedstrijd

De coach als manager

De coach op de training
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Aan de hand van M-fiche voorkant

En aan de hand van M-fiche achterkant

COMMUNICATIE

 sta je op de aanwezigheidslijst?

Dan krijg je:

– Nieuwsbrief (algemene info ) + Infographic (basisinfo in 1 beeld)

– Persoonlijke mail of Nieuwsflash (korte last minute info)

Én ga ook kijken op:

• Onze website: 

www.mfactor.be

• Onze Fb-pagina: 
www.facebook.com/motiverendcoachen

(c) Coach met de M-factor
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www.mfactor.be
www.facebook.com/motiverendcoachen

info@mfactor.be

http://www.facebook.com/motiverendcoachen

