MINDSET 2020:

De weg naar succes!
VOOR TOPSPORT ZITTEN VEEL MENSEN UREN AAN DE TELEVISIE GEKLUISTERD. AANSPREKENDE RESULTATEN GEVEN
‘WIJ NEDERLANDERS’ VAAK EEN GEVOEL VAN TROTS. ZO BLEEK OOK AFGELOPEN ZOMER WEER TIJDENS DE OLYMPISCH
SPELEN IN RIO. VAN DE LANGE ROUTE NAAR SUCCES ZIEN WE VAAK NIET VEEL. HET NIEUWE, INNOVATIEVE PROJECT
MINDSET 2020, EEN INITIATIEF VAN NLSPORTPYSCHOLOOG, EEN LANDELIJK COLLECTIEF VAN SAMENWERKENDE SPORT- EN
PRESTATIEPSYCHOLOGEN, BRENGT DIT BOEIENDE PROCES ONDER DE AANDACHT.
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