2-daagse masterclass
12 & 13 september 2019

Dr. Elke Geraerts

MENTALE VEERKRACHT:
DÉ GAMECHANGER VAN DE 21E EEUW
Wat doe je als timemanagement
en harder werken niet meer helpen?

ZELFBEWUSTZIJN, ZELFBEHEERSING, AANDACHT,
OPTIMISME: DE VIER HEFBOMEN VOOR SUCCES
We leven in een vluchtige, onzekere, complexe en moeilijk te duiden maatschappij. Een samenleving
waarin veranderingen elkaar vliegensvlug opvolgen, zekerheden zeldzaam zijn en de werk-prive-balans
een illusie is. Hoe blijf je dan vitaal en zonder stress functioneren? Harder werken is het niet en beter je
tijd managen ook niet...
De vier hefbomen voor mentale veerkracht
Deze masterclass met Elke, Anneleen en Toon voorkomt, geneest en geeft antwoord. Leert je hoe zelfcontrole en doorzettingsvermogen je hele leven kunnen bepalen, hoe je je bewustzijn zowel bewust als
onbewust kan inzetten, waarom focus zo moeilijk is om vol te houden en hoe optimisme je niet alleen
gelukkiger, maar ook succesvoller maakt.
Dr. Elke Geraerts is neuropsycholoog en ondernemer met een missie om bedrijven en
individuen te stimuleren om in hun mentaal kapitaal te investeren. Zij is doctor in de
psychologie en bekleedde posities aan de universiteiten van Maastricht, Rotterdam, Harvard
en St. Andrews. Elke weet haar publiek van begin tot eind te boeien en geeft inzichten over
het brein en andere mentale zaken, die een levenslange impact kunnen hebben.
Toon Gerbrands is CEO van top voetbalclub PSV. Hij gaf onder meer leiding aan trainers als
Louis van Gaal, Ronald Koeman en Philip Cocu. Hij overwon met AZ de val van de DSB-Bank.
Toon is een levend voorbeeld van mentale veerkracht. "Hoe groter de crisis, hoe meer ik
opleef" is een gevleugelde uitspraak van hem. Als Toon spreekt dan merk je dat zijn woorden
doorleefd zijn.
Anneleen De Lille is Master in Counseling (Universiteit Nottingham) en is gespecialiseerd
in gewoonteverandering. In haar boek Denk Gezond Dieet Gezond (2017, Lannoo) deelt ze
haar inzichten hoe je slechte gewoontes kan afleren, goede kan ontwikkelen en volhouden.
Anneleen is een energieke spreekster en weet als geen ander haar kennis op een heel
toegankelijke en toepasbare manier over te brengen.
Je krijgt antwoord op de volgende vragen:
● Hoe haal je winst uit veerkracht?
● Wat kan Epke Zonderland ons leren?
● Hoe werkt de 47-procentregel?
● Waarom werkt de balans-ideologie vaak tegengesteld?
● Is persoonlijkheid dé voorspellende factor voor burnout?
● Hoe creëer je flow en bevlogenheid?
● Hoe ga je om met een 'klaagcultuur'?
En we eindigen met '26 uitdagingen voor mensen met lef'.

Leren positief terug te veren...

Hoe groter je mentale veerkracht, hoe beter je
beschermd bent tegen druk, chronische stress, burnout
en andere problemen.
“Deze eeuw heeft haar uitdagingen al klaar liggen: werkprocessen veranderen, de technologie overstijgt
ons denkvermogen, verandering is de enige constante en sociale structuren raken steeds meer ondermijnd. In die wereld is zelfkennis veel meer dan ‘het begin van wijsheid’, maar een voorwaarde ‘sine qua
non’ voor overleving.”
							
- Elke Geraerts in haar bestseller ‘Mentaal Kapitaal’

PROGRAMMA

Kloosterhotel ZIN
Boxtelseweg 58,
5261 NE Vught

Kloosterhotel ZIN
TIJD EN LOCATIE
De tweedaagse masterclass vindt op 12 & 13 september
2019 plaats in Kloosterhotel ZIN in Vught.
Afhankelijk van het weer en gelegenheid nemen
Elke en Anneleen de deelnemers mee de lommerrijke
bossen in voor een buitensessie.
Dag 1 is in drie dagdelen verdeeld, start om 09.30 uur
en eindigt om 21.00 uur. Dag 2 kent twee dagdelen,
start om 09.30 uur en eindigt om 16.00 uur om filevrij
huiswaarts te gaan.
INVESTERING
Je investeert € 1.895,- in een unieke tweedaagse
masterclass, die daadwerkelijk tot gedragsverandering zal leiden. Je zal efficienter en effectiever
gaan werken en vooral met meer passie!

INSCHRIJVEN
Schrijf je in voordat deze 2-daagse masterclass vol is.
Er is plek en aandacht voor maximaal 35 deelnemers.
Je schrijft je eenvoudig in via onze website
www.focuslearningjourneys.nl
PE UREN:
Met deze masterclass verdien je 14 PE-uren.
GRATIS VIER BOEKEN VOOR IEDERE DEELNEMER
• Elke Geraerts - Mentaal kapitaal
• Elke Geraerts - Het nieuwe mentaal
• Toon Gerbrands - Mijn stijl
• Anneleen de Lille - Denk gezond

Als je wilt overnachten, dan regelen we dat graag voor
je. De tweedaagse masterclass is inclusief lunch, diner,
drankjes, boeken en certificaat van deelname.
DEZE MASTERCLASS IS EEN
CO-PRODUCTIE VAN FLJ EN:

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

