3,5 daagse intensieve masterclass

DE ESSENTIE VAN
LEIDERSCHAP
4 t/m 7 juni 2019

36 uur inspireren
en leren met
Remco Claassen

‘Nuchter Nederland heeft met Remco Claassen warempel
een echte managementgoeroe. Workshopdeelnemers zijn
steevast laaiend enthousiast. De mensen willen gewoon Remco.’
- Management Team

“Als je geen plan maakt
voor je eigen leven,
word je ingezet in
andermans plannen.”

Klassieke
levensfilosofie voor
het moderne leven
Remco Claassen

Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer en auteur die zich richt op de ontwikkeling van talent op het gebied van
leiderschap en effectiviteit. Na een carrièrestart als ingenieur in de informaticabranche kwam hij via sales manage-

ment en personal development ‘bij toeval’ terecht in trainersland. Daarna kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling.
Bedrijven als KLM, Ericsson, Philips, Ernst & Young, KPMG, NUON en Ordina vroegen hem al snel om advies en training
op het gebied van Leadership Development. Zijn presentaties in het voorprogramma van internationale topsprekers als
Tom Peters, Stephen Covey en Robert Cialdini hebben hem op de kaart gezet. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de
meest gevraagde sprekers op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij is auteur van de bestsellers
‘IK’, ‘WIJ’, ‘Verbaal Meesterschap’ en het onlangs verschenen ‘Factor MOED’ (samen met Marinka Lipsius).
Bij Focus is hij al 13 jaar de best beoordeelde trainer. Remco is een humorvolle, ietwat botte kenniskliko. Hij weet op
een verfrissende en humorvolle manier zijn publiek tot effectieve leiders te maken. Hij laat zich inspireren door o.a.
Deepak Chopra, Wayne Dyer, Helen Palmer, Antony Robbins, Dale Carnegie, Robert Cialdini en Stephen Covey.
Zijn motto: ‘Leiderschap hoeft geen pijn te doen’. Als performer is hij het best te beschrijven als een kruising tussen
Stephen Covey en cabaretier Hans Teeuwen. De hoofdthema’s van zijn boeken, trainingen en lezingen zijn leiderschap
en effectiviteit. Het gaat hierbij zowel om persoonlijk leiderschap als om het leiding geven aan anderen. Je leert,
zowel zakelijk als privé, WAT er WAAROM moet gebeuren en HOE dat WANNEER gaat lukken.
Waarom deze masterclass?
Meer en meer komen we er achter dat een aantal van onze huidige credo’s in management niet effectief genoeg zijn.
Niet dat ze slechte resultaten opleveren maar we delen het gevoel dat we iets missen. Dat klopt! Wat er mis is, zit voor
een deel verpakt in het woord management. Sommige dingen laten zich nu eenmaal moeilijk managen. Tijd en men-

"Ik ben weer wakker!
Life took over and now I'll take it back"
Marie Claire Patty
ABN AMRO
"Once in a lifetime journey met onvergetelijke herinneringen!"
Ellen Henzen, Giving Europe BV

sen bijvoorbeeld. Echter, dit zijn wel de belangrijkste factoren bij succesvol ondernemen. Dit intensieve en interactieve
3,5-daagse programma geeft je inzicht en training op het gebied van effectief leiderschap. De drie elementen die zowel
zakelijk als privé leiden tot een hoge mate van effectiviteit komen uitgebreid en zeer persoonlijk aan bod.
Een gelukkig en succesvol leven is geen toeval. Succesvolle mensen,
zowel zakelijk als privé, hebben een aantal zaken gemeen:
# ze weten goed WIE ze zijn
# ze hebben duidelijk voor ogen WAT ze willen
# ze zijn in staat dat met hun OMGEVING voor elkaar te krijgen.
En ze realiseren zich dat wanneer ze zelf geen plan hebben,
ze ingezet worden in andermans plan.
Hoe voorkom je dat mensen hun werk zien als geaccepteerd leed?
Hoe zorg je dat het effect van jouw passie en talent optimaal wordt (congruent)?
Hoe vind je (diepgang in) geluk? Hoe kom je bij je energie en de energie van anderen?
Hoe werkt jouw ‘emotionele bank account’?
Hoe bereik je optimaal resultaat voor jezelf en voor je organisatie?
Tijdens deze masterclass krijg je antwoord op deze vragen. Deze masterclass bevat geen
typologiemodellen, geen rollenspelen met camera’s, geen (pijnlijke) feedbacksessies,
geen sensitivitytraining en zeker niets zweverigs of kolenloperigs. Wel is deze masterclass interactief, vol humor en met veel momenten van persoonlijk inzicht.

Volgens velen is deze masterclass het meest complete
en indrukwekkende programma over leiderschap in Nederland.
Het is bovendien de best beoordeelde masterclass van Focus.

Programma De essentie van leiderschap
Vooravond
19.00

22.30

• De muzikale receptie
• Teamkennis en alcohol
• Workshop ‘Leervermogen’
• Bar

Eerste dag
08.45

13.00

21.00

• Congruentie en Charisma(cht)
• Hoe word ik een Manipu-helper?
• De inspiratie van Stephen R. Covey
• Lunch
• Mensen naar hun verantwoordelijkheid leiden
• De (her)innering van KwaliTIJD
• Diner

Tweede dag
08.45
13.00

19.00

• Van inzicht naar uitzicht
• Leiding geven en toch thuis het vlees snijden
• Lunch
• Teameffectiviteit in oorlogstijd
• Moed en consideratie
• Diner

Derde dag
08.45

• Albert Einstein over leiderschap
• Waarom luistert er niemand naar mij?

13.00

• Lunch
• Coachen met klikvermogen
• Hoe win ik anderen voor mijn standpunt
• ...En nu komt het op mij aan
• Slot

19.00

Deze masterclass leert je geen trucjes en bied je geen ‘quick fixes’.
Je leert de fundamenten van effectief leidinggeven.
Je krijgt kennis en vaardigheden over:
• de mens en jezelf, de zoektocht naar identiteit
• de groei van assertiviteit naar effectiviteit
• wat de drijfveren van de mens zijn en wat die van jou zijn
• het verschil tussen time management en time leadership
De iPhone App
voor persoonlijke
ontwikkeling

• hoe je het beste uit jezelf en uit jouw team haalt, ‘congruentie coaching’
• de kracht van luisteren, de vergeten vaardigheid
• emotionele intelligentie en sociale intelligentie

Remco ontwikkelde de

AANMELDEN

De annuleringskosten bedragen € 125,-

eerste iPhone App voor

Je meldt je eenvoudig aan via onze

(excl. BTW).

persoonlijke ontwikkeling.

website www.focuslearningjourneys.nl

DEELNAMECERTIFICAAT

Haal het beste uit je leven

TIJD, DATUM EN LOCATIE

Je ontvangt een deelnamecertificaat.

met iMission©, een

Dinsdagavond 4 juni t/m vrijdagavond

PE-UREN

persoonlijk kompas in

7 juni 2019. In HUP, Arkweg 3 te Mierlo,

Deze masterclass levert je 30 PE-uren op.

goede en slechte tijden.

tel. 0492-678911.

GROEPSGROOTTE

De digitale workshop voor

INVESTERING

Maximale groepsgrootte: 25 deelnemers.

jouw succes en geluk.

Inclusief drie lunches, drie diners, drie

Door de groep klein te houden, kan veel

overnachtingen met ontbijt, consumpties,

interactie plaatsvinden en is het leer-

deelnamecertificaat en boeken bedragen

effect het grootst.

de kosten voor deze masterclass € 3.495,-

GROEPSARRANGEMENTEN

per persoon (exclusief BTW).

Wil je met meerdere personen deel-

VERHINDERING

nemen aan deze masterclass?

Als je onverwacht niet kunt, dan mag je

Wij stellen dan speciale groeps-

altijd een plaatsvervanger sturen.

arrangementen voor je samen.

Je kunt de masterclass tot 3 weken voor

Neem voor meer informatie contact op

aanvang annuleren. Hierna brengen

met Remco Gerritsma 030 - 800 04 20.

"Een indrukwekkende,
grappige en bizarre trip
waarbij aan het einde alles
perfect samenvalt en je
concreet handvatten hebt
voor de rest van je leven."
Thomas Stokking,
RTL Nederland

wij je het volledige bedrag in rekening.

www.focuslearningjourneys.nl

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

