Eéndaagse masterclass
21 maart 2019

STRESS
VRIEND ÉN
VIJAND

Dr. Theo Compernolle
Met focus op:
• Levensstijl en de stressbalans
• Presteren onder druk
• De invloed van jouw managementstijl
• Investeren in veerkracht

Over dr. Theo Compernolle
Theo Compernolle is een gelouterd, internationaal expert op het gebied van stress en de
relationele en emotionele aspecten van leiderschap. Hij geeft wereldwijd lezingen, trainingen
en workshops over stressmanagement en breinproductiviteit. Bij zijn afscheid aan de Vrije
Universiteit Amsterdam werd hij in ‘Ad Valvas’ een ‘Onderwijskampioen’ genoemd.
Het enthousiasme dat zijn colleges, workshops en lezingen uitlokken heeft vast iets te maken
met twee van zijn uitspraken: ‘Als het niet eenvoudig uitgelegd kan worden, is het geen wetenschap’ en ‘Wat niet met humor verteld kan worden, is de waarheid niet’.
Hij kan moeilijke theorieën vertalen in heldere praktische
richtlijnen en eenvoudige, humoristische beelden en metaforen.
Achter een katheder houdt hij het geen vijf minuten vol, want
hij verdraagt geen barrières - zelfs geen tafel - tussen hemzelf
en het publiek. De showelementen die hij gebruikt maken dat
de inhoud beter beklijft. Zijn pantomimes, beelden en slogans
blijken dikwijls jaren later nog te circuleren en invloed uit te
oefenen in de bedrijven waar hij optrad als presentator, consulent,
coach of trainer. Zijn stijl is zeer interactief, of het nu voor 10 of
voor 1000 mensen is. Hij doet dit vlot in het Nederlands, Engels
en Frans. Hij doceerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Vlerick Business School,
en de Solvay Business School. Op dit moment is hij adjunct professor aan het European Center
for Executive Development (CEDEP) in Fontainebleau, Frankrijk.
Zonder stress geen succes
- Mensen zijn gebouwd voor stress: we zijn stressmachines
- Topprestaties zijn zonder stress ondenkbaar
- Alleen langdurige stress maakt ons ziek
- Als leidinggevende bepaal je voor 70% het stressgevoel in je team
- Breinwerk moet je verdienen, je kunt dat niet afdwingen
- De belangrijkste bron van veerkracht is sociale steun
- Mensen verlaten niet hun werkgever maar hun direct leidinggevende

Wat betekenen deze uitgangspunten voor jouw dagelijks werk?
Hoe geef je handen en voeten aan een veerkrachtig team?
Je leert het tijdens deze masterclass.
“Alleen Theo Compernolle kan uitleggen
waarom stress onze vriend en vijand kan zijn.
Ik gun elke organisatie zijn inzichten”
Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV

Hoe maak je jezelf en
je team veerkrachtig onder druk?
09.30 uur start

Programma

Blok1 - Van hard werken word je toch niet ziek?
- Van hard werken, wordt je toch niet ziek? Van wat dan wel?
- Ken je de zes kernfactoren die je stressbalans bepalen?
- Speelt stress zich af tussen de oren of niet?
- Is burn-out niet teveel een modewoord?
- Hoe weet je of negatieve stress werk gerelateerd is?
Blok 2 - Persoonlijk stressmanagement
- Wat zijn de belangrijkste bronnen van jouw negatieve stress?
- Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om stress?
- Weet je wat jouw stress-signalen zijn?
- Hoe blijf jij veerkrachtig onder druk?
- Een kwestie van karakter of toch niet?
Blok 3 - Haal het maximale uit je brein en je team
Clean the shit and delegate the success
- Wat kan ik aan (team)stress doen als manager?
- Hoe merk ik dat iemand uit je omgeving onder stress staat?
- Hoe maak je je team veerkrachtiger onder stress?
- Zijn er selectiemethoden waarmee je stressbestendige mensen kunt opsporen?
- 4 C’s: committment, control, challenge en change

Deelnemers aan
vorige edities
beoordelen
Theo Compernolle
met een dikke 8.

19.00 uur einde

Werkwijze
Theo Compernolle ziet deze masterclass als een co-creatie met jou en de andere deelnemers.
Hij legt kernideeën uit en laat jou die toepassen op je eigen werk. Je eindigt deze masterclass met
tenminste drie meetbare actiepunten voor je zakelijk en privéleven. Vooraf krijg je huiswerk en
het werkboek ‘Stress vriend en vijand’ zodat je het maximale uit deze 1-daagse masterclass haalt.

“Je hebt nog
nooit iets
belangrijks
gepresteerd
zonder
stress.”

VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS?
Je geeft leiding aan een (project)team van mensen.
Je wilt met dit team duurzaam presteren in een
goede sfeer met veerkrachtige mensen.
Goed leiderschap houdt in dat je gedragspatronen
en signalen van chronische stress tijdig herkent bij
jezelf en anderen. En het ook bespreekbaar maakt.
Na deze masterclass pak jij hierin de leiding.
TIJD EN LOCATIE
Deze masterclass vindt plaats op donderdag 21
maart 2019. De locatie is het prachtige
Landgoed Woudschoten
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist.

INVESTERING
Deze dag kost € 995,- ex BTW (inclusief studiemateriaal, verblijfskosten en het deelnamecertificaat).
AANMELDEN
Ben je geïnteresseerd om te investeren in veerkracht? Reserveer de dag in je agenda en ga naar
de site www.focuslearningjourneys.nl om je aan
te melden.
VOOR IEDERE DEELNEMER
Het boek ‘Stress vriend en vijand’ (incl. werkboek)
Dr. Theo Compernolle
Het boek ‘Making it all work’ (Nederlandstalig)
David Allen

We starten om 09.30 uur en we eindigen
om 19.00 uur. Na afloop rijd je filevrij naar huis.

www.focuslearningjourneys.nl

Focus Learning Journeys

