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 Het online 
 platform voor

 ambitie en
 ontwikkeling
 in de sport

Prestum.nl
Naast het lichamelijke, technische  
en tactische aspect worden sporters  
en coaches tegenwoordig steeds  
vaker getraind en begeleid op het 
mentale vlak. Een goede ontwik- 
keling, omdat een sterk lichaam  
én een sterke geest nodig zijn voor  
een topprestatie. 

Mentale training gebeurt echter  
tot nu toe alleen nog offline, dus  
face-to-face. Met het aanbieden  
van online mentale trainingen  
slaat Prestum.nl een nieuwe weg  
in: een tot voor kort exclusief  
product voor topsporters wordt 
 toegankelijk voor jonge talenten,  
voor breedtesporters en voor  
coaches op alle niveaus.

Mentale training in sport
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Waarom onlIne?
Mentale training voor iedereen 
in de sport. Dat is de ambitie van 
Prestum.nl. Door online mentale  
trainingen aan te bieden wil 
Prestum.nl deze toegankelijk 
maken voor sporters en coaches 
van alle niveaus. Op deze manier 
hoopt Prestum.nl een bijdrage te 
leveren aan ontwikkeling, prestaties  
en plezier van mensen die met 
sport bezig zijn. Door de trainingen 
online aan te bieden kan iedereen, 
via pc, tablet of smartphone, in zijn 
eigen omgeving op een zelfgekozen  
moment de trainingen volgen.

De interesse in sportpsychologie 
groeit. Door coaches, sporters 
en media wordt er steeds meer 
gesproken over de winst die te 
boeken valt op “het mentale  
aspect” in de sport. Om deze 
sportpsychologische ontwikkeling  
toegankelijk te maken biedt 
Prestum.nl een digitaal platform 
waar sporters en coaches een 
breed aanbod van trainings-
modules vinden. 

Op dit platform komen diverse 
mentale onderwerpen aan bod. 
Enkele voorbeelden:

Flow - Iedere sportliefhebber 
leert wat hij kan doen om totaal 
op te gaan in het moment en het 
maximale uit zichzelf te halen.

Vertrouwen - Hoe vergroot je als  
sporter je zelfvertrouwen en werk je  
als coach aan het teamvertrouwen.

Veerkracht - Mentale technieken
die van pas komen bij het omgaan
met blessures, tegenslag, etc.

Wat is Prestum.nl?
Waar staat Prestum.nl 
Voor?
1. Prestum.nl streeft naar gelijke 
mogelijkheden voor iedereen,  
van professionele sporters tot 
toegewijde amateurs. Iedere 
sporter en coach heeft de gelegen- 
heid om zijn eigen keuzes te 
maken en verantwoordelijkheid 
te nemen voor zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

2. Prestum.nl biedt een platform 
voor experts op het mentale vlak, 
per sport en per onderwerp, zodat 
zij hun kennis en ervaring kunnen 
delen met sporters en coaches. 
Zo worden de meest recente 
wetenschappelijke inzichten op 
een praktische wijze toegankelijk 
gemaakt voor de sportwereld. 

3. Prestum.nl breidt het aanbod  
voortdurend uit met nieuwe 
trainingen over specifieke 
onderwerpen. Daarnaast wordt 
het bestaande aanbod continu 
geëvalueerd en aangepast,  
om de kwaliteit te waarborgen. Voor WIe?

Voor gedreven amateursporters, 
talenten, topsporters en coaches. 
Soms presteren sporters onder 
hun kunnen op belangrijke  
momenten, of zitten ze vast in 
hun ontwikkeling. Dat kan een 
aanleiding zijn om een passende 
mentale training te doen.  
Tegelijkertijd zijn de trainingen 
juist ook voor sporters die zich 
goed voelen en zichzelf nog  
verder willen ontwikkelen.
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GratIs demo traInInG 
Om een goed beeld te krijgen van 
de inhoud is er van iedere training  
een gratis demo beschikbaar. 
Wanneer wordt besloten om een  
training te volgen kan deze wor-
den aangeschaft via de webshop.

InteractIeF
Er wordt kennis aangeboden in 
tekst, in beeld en in instructievideo.  
Er zijn tests en opdrachten om  
(mentale) vaardigheden te oefenen  
en te evalueren. Advies vragen aan  
een expert, online of in persoon, 
behoort tot de mogelijkheden. 

Feedback
Elke training wordt afgesloten 
met een persoonlijk evaluatie-
rapport. Zo wordt iemand in staat 
gesteld om alles wat hij in de 
training geleerd heeft, ook in de 
toekomst verder te ontwikkelen. 
Ook coaches en ouders kunnen  
dit rapport gebruiken om de 
sporter verder te helpen.

meer dan een boek
Het volgen van een mentale 
training op Prestum.nl is meer 
dan simpelweg een trainingsboek 
over mentale processen in de 
sport. Het is een beleving: alle 
zintuigen –zien, horen, voelen–
worden geprikkeld om zo op 
interactieve wijze het leerproces 
maximaal te stimuleren.

Hiernaast vind je een aantal 
voorbeelden van trainingen die 
Prestum.nl aanbiedt.

Bedoeld voor elke sporter die  
het maximale uit zijn potentieel 
wil halen. Met praktische  
oefeningen worden niet alleen  
de mentale vaardigheden vergroot, 
maar ook de manier waarop een 
sporter met zijn sport bezig is.

Bedoeld voor sporters met 
langdurige blessures of telkens  
terugkerende blessures. Hoe 
ga je daar zo mee om dat je 
weer optimaal kunt presteren 
en het plezier behoudt?

Bedoeld voor coaches die 
sporters in hun team mentaal 
sterker willen maken. Ook richt 
deze training zich op de wijze 
van coaching van verschillende 
persoonlijkheden in een team, 
zoals communicatie.

Bedoeld voor sporters die 
door spanning niet optimaal 
presteren op de belangrijke 
momenten.

Hoe ziet een 
online training 
eruit?

Flow - jij op je best

revalideren is topsport

teamcoaching

Gezonde wedstrijdspanning
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 Via een zoekmachine komt hij terecht op de  
website van Prestum.nl of van een partner, en 
leest daar over het aanbod aan mentale trainingen.

Een sporter of coach zoekt online op mentale 
onderwerpen. Google

Prestum.nl stap voor stap

Bij iedere training is het mogelijk om de bijbehorende 
contactmodule aan te schaffen. Hiermee kan  
contact (mail, chat of Skype) worden opgenomen 
met de auteur van de betreffende training.

Na afronding van de training krijgt de sporter  
of coach  een op maat gemaakt rapport met  
persoonlijke feedback en ontwikkeltips en enkele 
suggesties voor vervolgtrainingen

Op elk moment kan via de webshop de volledige 
training worden aangeschaft en afgerekend.  
De training zal toegankelijk worden op de  
persoonlijke startpagina van de sporter of coach.

De sporter of coach kiest een gratis demo training, 
registreert zich en rond het bestelproces af. De 
sporter of coach krijgt de inloggegevens voor zijn 
persoonlijke trainingsaccount per mail toegestuurd.
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Nederland telt 5.000 beroeps- 
sporters, een veelvoud daarvan 
aan gescoute talenten en ruim 
vijf miljoen mensen die lid 
zijn van een sportvereniging. 
Grofweg is de verdeling tussen 
individuele sporters en team- 
sporters fifty/fifty. Hun leden- 
aantallen stijgen nog steeds 
jaarlijks. 

Enkele cijfers over sporten en 
bewegen: ruim twee miljoen 
mensen zijn lid van de sport-
school, van wie één op de vijf 
minimaal één keer per week  
naar een fitnesscentrum gaat. 
Eén miljoen mensen gaan  
wekelijks naar de fysiotherapeut 
omdat hun lichaam niet optimaal 
functioneert.

Al deze mensen hebben één ding 
gemeen: ze willen zich fit voelen, 
fysiek én mentaal. Via Prestum.nl  
kan sportend Nederland nu 
optimaal bediend worden. We 
streven ernaar om voor alle vragen 
met betrekking tot mentale 
fitheid in de sport, een passende 
training beschikbaar te hebben 
wetenschappelijk gefundeerd en 
praktisch toepasbaar.

Voor partners
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Als partner van Prestum.nl kunt u, op uw website, mentale trai- 
ningen aanbieden voor uw eigen doelgroep. Hoe groter het aantal 
websites waar de trainingen worden aangeboden, hoe meer 
sporters en coaches kunnen worden bereikt. Prestum.nl wil dit 
stimuleren door partners te laten meedelen in de opbrengsten.

Naast trainingen per individu biedt Prestum.nl ook trainingen 
voor groepen aan. Dit gaat als volgt: als partner kunt u met  
korting één (of meerdere) online training(en) beschikbaar  
stellen aan uw doelgroep, voor een vooraf afgesproken periode. 
Indien gewenst kan dit ook via uw eigen website.

HuIdIGe ontWIkkelInGen
Elke sporter die zichzelf wil ont-
wikkelen, heeft baat bij mentale 
training, maar de stap naar de 
sportpsycholoog blijkt vaak nog te  
groot te zijn. In de gezondheidzorg  
 
en begeleiding (e-mental health)  
een snel groeiende discipline.

Werknemers en cliënten die 
voorheen niet hun weg naar de 
psycholoog wisten te vinden 
blijken wel gebruik te maken van 
online hulpverlening. Onderzoek 
wijst uit dat de resultaten die 
online worden behaald, vergelijk-
baar zijn met die van 'traditionele' 
hulpverlening. 

Prestum.nl voorziet eenzelfde 
ontwikkeling binnen de sport.  
Het online aanbieden van mentale 
training werkt drempelverlagend. 
Er is een enorme doelgroep die 
bereikt kan worden.

Prestum.nl heeft als doel om 
zoveel mogelijk coaches en 
sporters te bereiken en bouwt 
daarom actief aan een netwerk 
van partners. Elke organisatie, 
met ambities op het vlak van 
mentale fitheid in de sport, bieden 
we de mogelijkheid om mentale 
trainingen aan te bieden en eigen 
trainingen te ontwikkelen. 

Er zijn drie verschillende manieren 
waarop de samenwerking vorm 
kan krijgen:

aanbod op eigen website

abonnement

eigen training

en het bedrijfsleven is online training

Prestum.nl streeft ernaar  
om zoveel mogelijk kennis  
en expertise aan zich te 
binden. Om dit te faciliteren 
kunt u samen met Prestum.
nl een online mentale training 
(laten) ontwikkelen. Dit kan 
voor zowel intern gebruik zijn, 
als om online op de markt te 
brengen. Via het netwerk van 
Prestum.nl kunt u expertise 
inhuren om een online module 
te produceren, die vervolgens 
via Prestum.nl en uw eigen 
kanaal wordt gedistribueerd.
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Voorbeeldberekeningen

Prestum.nl maakt het mogelijk dat uw doelgroep mentale trainingen  
op uw website kan volgen. Van iedere deelnemer die via uw website 
een training koopt, ontvangt u een percentage van het aankoopbedrag. 

100 leden van uw organisatie bestellen via uw website een training 
van ¤ 50. Er is overeengekomen dat u 10% ontvangt van de ¤ 5.000  
die dit opbrengt, dus ¤ 500. 

U koopt één specifieke training in bij Prestum.nl. Deze wilt u aanbieden 
aan 50 personen van uw doelgroep. Stel dat de training die u wilt  
aanbieden normaal gespoken ¤ 50 per persoon kost. Dit zou de  
totale kosten voor uw organisatie op ¤ 2.500 brengen. 

In een abonnementsvorm wordt deze zelfde training in één keer  
beschikbaar gesteld aan al deze 50 personen. Er is overeengekomen 
dat de kosten van dit abonnement ¤ 750 per maand zijn. Voor dit  
bedrag is de training één maand lang beschikbaar voor 50 personen.

De ontwikkeling van een training is afhankelijk van uw wensen. 
Prestum.nl kan u in dit proces faciliteren middels het aanleveren
van auteurs, designers, video editors, etc. Als partner is het ook 
mogelijk om eigen expertise en mensen in te zetten. De kosten voor  
het ontwikkelen van een training kunnen derhalve sterk variëren.

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een training wordt het per-
centage voor auteursrechten afgesproken. Stel een training vraagt 
een investering van ¤ 10.000. Het overeengekomen percentage voor 
auteursrechten is 40%. Via alle verkoopkanalen van Prestum.nl  
wordt de training 4.000 keer verkocht à ¤ 25. De totale opbrengst 
bedraagt ¤ 100.000, waarvan ¤ 40.000 naar u als partner gaat. 
Let wel, de trainingen die u via uw eigen website verkoopt, levert  
nog eens een extra vergoeding op.

aanbod op eigen website

abonnement

eigen training

Training 50,-
à 100 leden 100 x

Totale opbrengst 5.000,-
Uw aandeel 10%

Uw opbrengst 500,-

Training 50,-
à 50 leden  50 x

Totale kosten 2.500,-
Abonnement 750,-

Uw voordeel 1.750,-

Training 25,-
Verkocht 4.000 x

Totale opbrengst 100.000,-
Auteursrechten 40%

Uw opbrengst 40.000,-
Investering 10.000,-

Uw winst 30.000,-
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Hoe ziet een 
training in eigen 
huisstijl er uit?
Als partner kunt u de trainingen 
van Prestum.nl aanbieden op 
uw eigen website, in uw eigen 
huisstijl. Zo krijgt u een uniek en 
kwalitatief hoogstaand product 
tot uw beschikking voor uw leden 
of klanten. Tevens biedt het de 
mogelijkheid om extra inkomsten 
te genereren voor uw organisatie.  

De eigen huisstijl kan op de 
volgende drie manieren worden 
doorgevoerd:

eIGen loGo

eIGen Foto

eIGen HuIsstIjlkleur



10

Via Prestum.nl krijgt u als expert 
de mogelijkheid om uw kennis 
 te delen. Prestum.nl heeft 
een groot landelijk netwerk, 
waardoor uw training door vele 
sporters en coaches gekocht kan 
worden. Daarnaast krijgen zij de 
mogelijkheid om contact op te 
nemen voor begeleiding door de 
auteur. Dit kan zowel online als 
offline. Met deze optie biedt  
u een unieke combinatie van  
mentale begeleiding.

de mental coacH als auteur
Online trainingen zijn een mooie 
manier om uw inhoudelijke 
expertise beschikbaar te maken 
voor een grotere groep. Hiermee 
spreekt u als specialist niet alleen 
meer mensen aan, ook bereikt u 
doelgroepen die u anders mis-
schien niet snel zou bereiken. 
Als specialist kunt u uzelf in  
persoon immers maar één keer 
'uitgeven'. Door een online training 
te schrijven wordt dit anders. Uw 
training verkoopt zichzelf online 
en het verdienmodel wordt  
effectiever. Op deze manier zijn 
uw inkomsten niet puur afhan-
kelijk van uw geïnvesteerde tijd, 
maar kun u uw expertise ook  
vertalen naar een houdbaar  
product op de langere termijn.

toeGeVoeGde Waarde
Een online training betekent 
niet dat er minder één-op-één 
gesprekken plaatsvinden tussen 
sporter en mental coach. 

Prestum.nl ziet online training als 
een opstap naar en/of aanvullend 
op het offline contact. 

Online trainingen zijn betaalbaar 
en anoniem. Daardoor bieden ze 
een laagdrempelige en veilige  
gelegenheid voor sporters om 
kennis te maken met mentale 
training. De stap naar één-op-één  
begeleiding wordt hierdoor 
kleiner. Een mental coach kan zijn 
toegevoegde waarde vergroten 
wanneer een sporter parallel aan 
het één-op-één contact een meer 
gestandaardiseerde online training  
volgt. De kennis en de mentale 
vaardigheden die online worden 
geleerd bieden een mooie basis. 
Hierdoor kan de één-op-één  
begeleiding meer op de individuele  
situatie worden gericht. Uw 
kwaliteiten als mental coach 
komen zo meer tot hun recht.

een onlIne traInInG scHrIjVen
Prestum.nl nodigt u, als specialist, 
uit om een training te schrijven. 
Deze wordt via het netwerk van 
Prestum.nl verkocht. Daarbij 
krijgen sporters en coaches de 
mogelijkheid om contact met u te 
zoeken. 

Wat leVert Het oP?
• Met een eigen training  

vergroot u uw afzetmarkt

• U deelt uw ervaring en  
specialistische kennis met een 
groot publiek

• Online dienstverlening is een 
aanvulling op uw eigen praktijk

Ga naar Prestum.nl voor het  
contactformulier of of stuur een 
e-mail naar info@prestum.nl

Voor auteurs

U hebt 6 weken (in uren) 
geïnvesteerd in het ontwik- 
kelen van een training, 
die voor ¤ 50,- per stuk, 
600 keer wordt verkocht.  

Bij een auteurspercentage 
van 40% levert dit u  
¤ 12.500,- op. 

berekening
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In een afspraak met Prestum.nl wordt uw idee  
besproken en lichten wij toe wat wij voor u kunnen  
betekenen.

Periodiek evalueert Prestum.nl de trainingen 
en zullen suggesties voor verdere verbetering 
worden gegeven.

U heeft een idee voor een online mentale training 
en neemt contact op met Prestum.nl

stappenplan

U ontwikkelt de training. Prestum.nl biedt bege-
leiding aan zodat u de laatste wetenschappelijke 
inzichten met betrekking tot 'online leren' kunt 
toepassen.

De training wordt voorzien van feedback door 
Prestum.nl. Wij streven ernaar om hier (top)
sporters, coaches en specialisten (bijvoorbeeld 
een sportpsycholoog) bij te betrekken.

Wanneer de training gereed is wordt deze  
toegevoegd aan het assortiment van Prestum.nl 
en kunnen sporters en coaches daar tegen betaling 
gebruik van maken.
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