
Derde van de Nederlanders laat goede voornemens in minder
dan een maandafvallen
Motivatie en gebrek aansteun zijn de grootste valkuilen

Utrecht, 04 juni 2015 – Met de zomer voorde boeg zijn we al bijna op de helft van het
jaar. Hoe is het op dit momentgesteld met de goede voornemens die Nederland voor
2015 had gepland? Uitonderzoek uitgevoerd in opdracht van Herbalife,een wereldwijd
opererend voedingsbedrijf, is gebleken dat bijna de helft van deNederlanders gezonde
goede voornemens had voor dit jaar. Afvallen (55%) engezonder eten (49%) voerden
daarbij de boventoon. Voor hen die in 2015 destrijd aan wilden gaan met de kilo’s, houdt
meer dan de helft dit op dit momentnog steeds vol. Voor een gezonder eetpatroon is dit
67%. Toch geeft een derdevan de Nederlanders de gezonde goede voornemens binnen
vier weken op. Dezeworden mede opzij geschoven door motivatieverlies,een gebrek aan
doorzettingsvermogen of tijdgebrek. Zeven op de tien gaven aandat het beperken van
de doelen tot slechts één of enkelen, zeker zou helpen bijhet volhouden van de
voornemens. Ook steun van een ander bij het behalen vanhun doel, of een duidelijk
vooropgesteld plan, zou beter werken. Herbalifeintroduceert daarom de Level10
Challenge, dat door middel van een lokalecoach en een persoonlijk voedingsplan helpt
je doelen te verwezenlijken.

Afvallen en gezonder eten dé doelen voor2015 
Voornemens om in het nieuwe jaar gezonder te gaanleven, blijken van tevoren al duidelijk op
de planning gezet. Bijna de helft(48%) gaf aan eind 2014 de gezonde voornemens voor 2015
al bedacht te hebben.Men gaf bijvoorbeeld aan vaker of regelmatiger te willen sporten (31%),
mindersuiker te willen eten (26%) en vaker de auto te willen laten staan voor de fiets (22%).
Vrouwen (64% vs. 47%) en 30-plussers(58% vs. 45%) zeggen vaker het voornemen te hebben
om af te gaan vallen. Mannenen jongeren (< 30 jaar) daarentegen, zeggen juist vaker of
regelmatiger desportieve kant op te willen zoeken (resp. 37% vs. 26% en 61% vs. 27%).

Motivatie grootste struikelblok bijvolhouden gezonde voornemens
Een derde (34%) van de Nederlanders die weleenseen gezond goed voornemen hebben
gehad, houdt hetdoorgaans maximaal 4 weken vol. Van de Nederlanders die voor 2015 een
gezondvoornemen hadden, zegt iets meer dan een derde (36%) dat het meestal of altijdlukt om
een gewoonte te maken van het goede voornemen en deze in te bouwen inde dagelijkse
routine. Van de mensen die aangeven dat routine inbouwen henmeestal niet of nooit lukt, geeft
84% aan de gezonde voornemens doorgaansmaximaal 4 weken vol te houden. De meest



genoemde redenen waarom men de goedevoornemens niet kan volhouden zijn
motivatieverlies (34%), gebrek aandoorzettingsvermogen (33%) en tijdgebrek (30%). Verder
zijn ook hetverdwijnen van focus, het uitblijven van resultaat en ‘het komt er niet meervan’ vaak
genoemde redenen.

Met afvallen en opstaan: steun belangrijkbij volhouden voornemens
Maar wat is de ideale manier om deze gezonde goedevoornemens toch vast te houden? Het
beperken tot een of enkele doelen in plaatsvan veel doelen tegelijk zou hier zeker of
waarschijnlijk wel bij helpen, aldus71%. Steun bij het behalen van hun doel (70%) en voor
aanvang een duidelijkplan opstellen (67%) zou ook meer motivatie geven. Mensen die
aangeven dat zijhun goede, gezonde voornemens niet altijd volhouden, blijken de steun van
eennaaste (80%) of een onafhankelijke coach (61%) ook waardevolle hulpbronnen te vindenom
2015 gezond en fit door te komen.

Herbalife’s Level10 Challenge
Om mensen steun te kunnen bieden bij het volhoudenvan hun gezonde voornemens
introduceert Herbalife de Level10 Challenge. Deuitdaging is om je Level10 te bereiken in 90
dagen om zo sterker, fitter enslanker te worden. Dat is de periode die je lichaam bovendien
nodig heeft omaan een nieuwe gewoonte te wennen. De Level10 Challenge draagt hierdoor bij
aangewichtsvermindering, het verlagen van het vetpercentage en het vergroten van de
spiermassa. Onder het motto “Be the best you can be” kan iedereen voorbegeleiding bij een
Herbalife coach in zijn/haar buurt terecht als de ultiememotivator. De coach helpt niet alleen bij
het opstellen van een persoonlijkvoedingsplan en het bepalen van persoonlijke, realistische en
tussentijdsedoelen, maar brengt ook kennis over met betrekking tot voeding en beweging.
Hiermee wordt het voor Nederlandsers mogelijk om hun persoonlijke doelen stapvoor stap op
gezonde en realistische wijze te behalen. Daarnaast zijn er, alsextra motivatie, (geld)prijzen te
winnen om je doelen te behalen.

***

*Over het onderzoek
Onafhafhankelijk onderzoek representatief uitgevoerd, inopdracht van Herbalife, onder 1.162
Nederlanders van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 838 Nederlanders,die weleens een
gezond goed voornemen hebben of hebben gehad, aan het onderzoekmeegewerkt. April
2015.

Over Herbalife Ltd.
Herbalife is een wereldwijdopererend voedingsbedrijf dat sinds 1980 de levens van mensen
verandert metgoede producten. Onze voeding-, gewichtsbeheersing-, energie-, sport- en



persoonlijke verzorgingsproducten zijn exclusief beschikbaar voor en viaonafhankelijke
Herbalife Members in meer dan 90 landen. We zijn toegewijd aanhet bestrijden van de
wereldwijde problemen van gebrekkige voeding enovergewicht door het aanbod van producten
van hoge kwaliteit, een-op-eenpersoonlijke coaching van een Herbalife Member en een
community die klanteninspireert tot een gezond en actief leven.

We steunen de Herbalife Family Foundation(HFF) en diens Casa Herbalife programma om
kinderen in nood goede voeding tebieden. Wereldwijd sponsoren we meer dan 250 atleten,
teams en evenementen vanwereldklasse, waaronder Cristiano Ronaldo, vooraanstaande
voetbalclubs, zowelinternationaal als in de Nederlandse eredivisie en kampioenen in veel
anderesporten.

Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 7.400 werknemers en eennetto-omzet van $4,8 miljard in
2013. Herbalife Nederland is in maart 2015uitgeroepen tot Great Place to Work®, als enig
bedrijf op de ranglijstdat actief is in de directe verkoop.

***
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