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John Vollenbroek 
 

Van beginner tot uitblinker. 

Jezelf of anderen leren om beter te presteren. 
 

 

Dit boek is bedoeld voor mensen die ervan overtuigd zijn dat ze ergens beter in kunnen worden dan 

ze nu zijn, maar ook voor hen die anderen willen helpen ergens beter in te worden, zoals ouders, 

trainers, leerkrachten of leidinggevenden. De voorbeelden en praktische tips gaan  over beter 

worden in sport, muziek en beroep. Er is ook aandacht voor het verbeteren en bewaken van het 

prestatieniveau van teams. Door voorbeelden uit allerlei gebieden te nemen, wordt het universele 

van de  verbeterprincipes vanzelf duidelijk.  

Je hebt vaak geen bijzondere talenten nodig om ergens goed in te worden. Natuurlijk wel enige 

aanleg en basiskennis. Van belang is vooral de houding waarmee je aan iets begint, de manier 

waarop je leert en oefent en de ondersteuning die je daarbij krijgt. 

Hoe belangrijk kennis over het leren kan zijn, werd bijvoorbeeld duidelijk in een experiment met 

kinderen, die niet zo goed waren in wiskunde. Zij kregen uitgelegd hoe de hersenen werken en 

waarom het bij sommige kinderen   langer duurt voordat ze iets geleerd hebben. Na deze uitleg 

gingen de kinderen consequent beter presteren dan een groep, die in het begin beter was in 

wiskunde, maar de informatie over de hersenen niet had gekregen.  

Er zijn een paar dingen waar we als mensen niet zo goed in zijn. Een apart hoofdstuk is gewijd aan 

het omgaan met die menselijke onvolkomenheden.  

 

John Vollenbroek (www.beterlerenpresteren.nl) heeft als organisatieadviseur meer dan dertig jaar 

ervaring met verbeterprojecten. Maar hij weet ook uit eigen ervaring hoe het niet moet en kan u 

duidelijk  maken waarom hij als muzikant op een laag prestatieniveau is blijven steken en met de 

huidige manier van oefenen vermoedelijk nooit beter zal worden.        

 

 

 

Het boek verschijnt in week 36. 
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Voorwoord 

 

Als je het gevoel hebt dat jouw eigen prestaties, die van de mensen in je team of van je kinderen op 

een hoger niveau moeten kunnen komen, zal dit boek handvatten geven waarmee je dat kunt 

bereiken. 

Vaak wordt gezegd dat je talent moet hebben om ergens goed in te worden. Met talent wordt dan 

een bijzondere, aangeboren begaafdheid bedoeld. Alle wetenschappers, die bestudeerd hebben wat 

er voor zorgt dat sommige wel de top halen op een bepaald terrein en anderen niet, zijn het er 

echter over eens dat talent een heel kleine rol speelt en dat de mentale instelling, de manier van 

leren en de ondersteuning die men krijgt veel belangrijker is. Dat bleek in de sport, bij schaken, bij 

een muziekinstrument leren bespelen en in allerlei beroepen.  De top ergens in bereiken is geen 

aangeboren gave, maar heeft te maken met de manier waarop de weg daarheen is afgelegd. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Een beschrijving van de weg van leerling tot expert. Welke niveaus zijn onderweg te onderscheiden 

en wat moet je doen om op een hoger niveau te komen. Hoe moet de expertise in een team verdeeld 

zijn? Zijn echte experts wel altijd nodig? Het gaat in dit boek niet om expert worden op een heel 

beperkt terrein, waar nauwelijks veranderingen te verwachten zijn. Het is niet zo moeilijk om in een 

dorp of stad wegwijs te worden. Het kan alleen veel tijd vragen, zoals de Londense taxichauffeurs 

weten die examen daarin moeten afleggen alvorens een vergunning te krijgen.   

In het tweede hoofdstuk staat de instelling waarmee iemand leert en presteert centraal. De weg naar 

hogere prestatieniveaus zal een inspirerende weg moeten zijn en dat kan alleen door kritisch naar je 

opvattingen over leren, groeien en het omgaan met fouten en tegenvallers te kijken. Zo heeft een 

topper nooit het gevoel dat hij of zij er al is, maar nog steeds het gevoel onderweg te zijn naar nog 

beter. De opvattingen van de omgeving (trainer, instructeur, manager) en de effecten daarvan op de 

lerende worden ook beschreven.  

Als we beter leren presteren, veranderen onze hersenen. In het derde hoofdstuk worden de 

veranderingen beschreven en aangegeven hoe je het beste de leerweg kunt inrichten om optimaal 

van de werking van de hersenen gebruik te maken. 

Vervolgens gaat het over de ondersteuning die nodig is om de lange weg naar hogere 

prestatieniveaus af te kunnen leggen. Hoe kun je het beste voor ondersteuning van je eigen 

ontwikkelproces zorgen? En wat kun je als trainer, manager, organisatie het beste doen om mensen 

in een ontwikkeltraject te steunen?  

In een samenvattend hoofdstuk is dan het inrichten van het leerproces: hoe het beste doelen kunnen 

worden omschreven op lange en korte termijn en vooral wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat 

meer ervaring in iets ook tot meer expertise gaat leiden. 

Het omgaan met menselijke onvolkomenheden is het onderwerp van het laatste hoofdstuk. Een 

aantal van onze eigenschappen laten zich nauwelijks veranderen, zoals het vermogen om langdurig 

geconcentreerd waar te nemen. Maar die onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld in organisaties tot 

ongewenste gebeurtenissen, zoals ongevallen of productie-uitval leiden. Per eigenschap wordt 

aangegeven wat de reden van de onvolkomenheid is, waarbij teruggegrepen wordt op het hoofdstuk 

over de hersenen. Daarnaast is er aandacht voor de manieren waarop mensen hun 

onvolkomenheden hebben weten te compenseren door anders te werk te gaan. 

 

Bij het schrijven ben ik ervan uit gegaan dat niemand in mijn meningen is geïnteresseerd. Wat ik aan 

zal dragen zijn resultaten van wetenschappelijk onderzoek en veel ervaringen uit mijn 

beroepspraktijk. Op de website www.beterlerenpresteren.nl is achtergrondinformatie over een en 

ander te vinden. Ik hoop dat je daar ook jouw eigen ervaringen op de verbeterweg wilt plaatsen.  

Ik wens je veel plezier op de weg van beginner tot expert en ik bedank de vele mensen die mij 

uitgedaagd hebben die weg op te gaan.  
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