
VOOR WIE IS DEZE 

TRAINING BEDOELD? 

Je werkt hard, man of 

vrouw. Met een 

verantwoordelijke baan 

voor jezelf of voor een 

bedrijf, waarbij je werk 

belangrijk voor je is. Je 

stopt er  veel in en je 

haalt er ook veel uit. 

Toch voelt de belasting 

als stevig en je merkt af 

en toe aan je lijf, je 

stemming of aan je 

hoofd dat het veel is, 

soms wel eens té veel. 

Hoe kun je je 

energieniveau op peil 

houden en duurzaam 

inzetbaar blijven om op 

hoog niveau te blijven 

presteren zonder dat je 

jezelf voorbij loopt?  

Daar gaan deze 3 dagen 

over. 

Vanuit 

wetenschappelijke 

inzichten en de praktijk 

uit de topsport hebben 

we een training 

samengesteld die je 

handvatten geeft om 

onder druk te blijven 

presteren. 

 

 

 

OPEN TRAINING REGIE op je WERK, BAAS over je ENERGIE 

3- daagse intensieve training met directe individuele begeleiding op je leerdoelen en 

additionele coaching om zo WEER (MEER) GRIP OP JE WERK EN LEVEN TE KRIJGEN! 

DE BATTERIJ OPGELADEN HOUDEN 

Onder druk presteren is gezond. Te lang onder druk 

presteren niet. Tenzij je de motivatie weet te behouden 

en zorgt voor genoeg tegenwicht. Spanning brengt 

allerlei neurologische en hormonale reacties op gang die 

effect hebben op je hoofd, hart en lijf, dus mentaal, 

emotioneel en fysiek. Een stressreactie die nog precies 

hetzelfde werkt als toen we achter holenberen aanzaten, 

maar nu actief wordt bij vooral mentale druk. Haal ik 

mijn resultaten wel, zal ik mijn baan nog wel behouden bij deze reorganisatie en ook de 

onvrede met de balans die veel mensen ervaren tussen werk en privé. Signalen van stress 

uiten zich dan ook zowel fysiek als mentaal als emotioneel, zoals. resp. hoofdpijn, weinig zin 

en humeurig. Het is een sluimerend proces in langzaam verslechterende fasen van alarm, via 

weerstandsfase leidend naar (in het ergste geval) een burn-out.    Deze training leert je 

hoe je je batterij opgeladen houdt. 

JOUW BATTERIJ HEEFT 9 CELLEN DIE 

AANDACHT BEHOEVEN  

Stress aanpakken moet je doen  op fysiek, mentaal 

en emotioneel niveau. Slechts aan één niveau 

aandacht geven, is dan ook niet genoeg. Onder 

druk moet je iets anders doen dan vòòr druk. En 

weer iets anders nadat je hebt bloot gestaan aan 

druk. Vanuit de sportwereld is dat evident en daar kunnen we veel van leren.  

Deze training leert je welke cellen jouw aandacht nodig hebben. 

 Door de ontwikkelingen in de economie neemt de belasting van medewerkers toe en 

het aantal mensen dat afhaakt of dreigt af te haken ook. Grotere nadruk op efficiency 

en het behalen van resultaten legt de lat steeds hoger. Werknemers moeten hier aan 

voldoen en worden steeds verder gestretcht in wat ze aan kunnen. Daarbij komt de 

balans tussen werk en privé steeds meer onder druk als ook de fysieke en psychische 

gezondheid. De duurzame inzetbaarheid van mensen komt hierbij in het nauw. 

Duurzame inzetbaarheid die voor het bedrijf en de medewerker van levensbelang is 

gezien de arbeidsmarktontwikkelingen in de nabije toekomst. Deze training helpt 

deelnemers om hun eigen kompasstand weer te achterhalen, zodat ze zelfsturend en 

pro-actief de uitdagingen van de huidige werkomstandigheden kunnen aangaan. 



 

HET  PROGRAMMA 

Startmoment Intakegesprek en vragenlijsten 

Je begint met een individueel intakegesprek 

met één van de trainers. Hierin wordt je 

situatie besproken en je leerdoelen 

aangescherpt. En je vult vooraf enkele 

vragenlijsten in om te bekijken hoe op dit 

moment je batterij erbij staat. 

Trainingsdag1 

Patronen uit de testuitslagen halen. Waaruit 

haal je jouw energie, wat is de werking van  

stress en oude patronen onderzoeken en 

ombuigen. De invloed van goed ademen 

ervaren en wat meditatie kan doen voor een 

mens. 

Hoe stel je persoonlijke doelen die je écht 

motiveren. Aan het eind van de dag krijg je 

opdrachten mee voor in de tussenliggende 

periode. 

Tussentijdse individuele coaching op 

thuiswerk door één van de trainers, zodat de 

voortgang van je leerproces bewaakt wordt. 

Trainingsdag2 

Rondje binnenveld over ervaringen.  

De invloed van je mindset, overtuiging bepaalt 

gedrag. 

De mindset van een topsporter, mentale 

weerbaarheid. Met welke bril bekijk je  de 

werkelijkheid? 

De pin uit de voet halen, emotionele lekken 

dichten. 

Oplossingsgericht doelen stellen. 

Aan het eind van de dag krijg je weer 

opdrachten mee voor in de tussenperiode. 

Tussentijdse individuele coaching op 

thuiswerk 

Trainingsdag3 

Herstellen na stress. 7 Ingrediënten om te 

recupereren. Interne conflicten oplossen. 

Uitlijnen op de logische niveau’s van Bateson; 

Wat vind je belangrijk, wie  ben je in essentie 

en waartoe doe je wat je doet?  

 

Individuele coachingssessie met één van de 

trainers. 

 

 

PINPOINTS van het  programma 

DATA; Donderdag 31 JANUARI 2019 

  Donderdag 21 FEBRUARI 2019

 Donderdag 14 MAART 2019 

Daarnaast individueel intakegesprek, 

testafname en individuele coaching 

LOCATIE;  

  Golfpark Princenbosch 

  Bavelseweg 151 

  Molenschot 

PRIJS: € 1695,-  

  incl. lunch, koffie, thee, water, fris 

   werkmap, assessments 

  excl. BTW 21 % 

GROEPSGROOTTE 

 MAXIMAAL 12 

DOELGROEP 

 werknemers uit diverse branches die 

  beter om willen leren gaan met hun  

  werkdruk en meer balans willen  

  ervaren tussen werk en privé 

TRAINERS 

  Ivo Geurts; Ivo geeft al jaren 

teamtrainingen en verzorgt individuele 

coaching. Hij is register-psycholoog arbeid en 

organisatie en heeft zich gespecialiseerd in 

stresshantering op de werkplek. In zijn 

dagelijkse werk als assessor is hij er op 

gericht om kwaliteiten en mogelijke 

belemmeringen bij deelnemers inzichtelijk en 

bespreekbaar te maken. Leert deelnemers 

om meer vanuit hun kracht te opereren. 

 Frank Molenaar; Frank geeft al jaren 

training en coaching aan individuen en teams 

op het gebied van persoonlijke effectiviteit. 

Heeft zich onder meer gespecialiseerd in NLP, 

Heartmath methode, en de Wim Hof techniek 

(Iceman). Heeft zich daarnaast verdiept in de 

werking tussen lichaam en geest en begeleidt 

topmanagers bij essentiële 

(levens)vraagstukken. 


