Unieke masterclass
20 november 2020
12.30 uur - 16.30 uur

PRESTEREN
ALS
MINDSET
Leer in één middag van deze CEO wat
de niet-onderhandelbare principes zijn
van samenwerken en presteren

Max 22 deelnemers
Locatie Philips Stadion

20 november 2020
Philips Stadion
Frederiklaan 10A,
5616 NH Eindhoven

"Hoe groter
de crisis
hoe meer
ik opleef."

Hoe zorg je dat presteren een mindset wordt?
Tijdens deze 'fast-forward' middag masterclass geeft de
algemeen directeur van PSV inzichten over het leiden
van een omgeving waar gepresteerd MOET worden.
Hij neemt je mee naar de bestuurskamer, de trainerskamer en de kleedkamer van het Philips stadion.
Daar legt hij, aan de hand van praktijkvoorbeelden,
uit hoe hij de gevolgen van winst en verlies verwerkt
in zijn kenmerkende manier van leidinggeven.
Hij leert je formuleren wat je zelf als leider of leidinggevende wilt ontwikkelen. Na deze middag weet je of
je in een prestatieklimaat werkt en wat je daaraan
(nog meer) kunt bijdragen. Je krijgt o.a. antwoord op
de volgende vragen:

Een ontmoeting met een groot man, hard met een 'd' en
hart met een 't'. Momenteel is Toon al 5 jaar algemeen
directeur van PSV. Hij brengt er, ook in roerige tijden,
rust en stabiliteit en verlengde onlangs zijn contract.

Wat is de magie achter presteren?
Hoe organiseer je (zelf)kritiek?
Wat zijn de basisprincipes om mensen
succesvol te laten samenwerken?
Hoe ga je om met tegenslag en hoe manage je een crisis?

Aanmelden?
Meld je aan via www.focuslearningjourneys.nl
Companyspecific? Maatwerk? Stuur een mail naar
info@focuslearningjourneys.nl en wij nemen contact
met je op voor een intake.

Een ontmoeting met Toon Gerbrands
Toon Gerbrands wordt ook wel de prestatieprofessor
genoemd. Overal pakte hij prijzen, of dat nu in de volleybalwereld was of de voetballerij. Hij overleefde vele
crises in de topsport. Zo loodste hij voetbalclub AZ door
moeilijke tijden toen de DSB Bank omviel. Vriend en
vijand zijn het eens: Toon = Toon, een authentieke sterke
leider, die mensen om zich heen sterker maakt. Hoe hij
dat doet horen we tijdens deze unieke masterclass.

Investering
Voor deze unieke fast-forward middag masterclass
betaal je slechts € 495,00 p/p (excl. BTW), inclusief een
lunch en enkele boeken van Toon Gerbrands.

Locatie
Deze masterclass vindt plaats in de kleedkamer van
het Philips Stadion in Eindhoven. Een unieke ervaring!
Het stadion is uitstekend bereikbaar met auto en trein.
Parkeergarage en treinstation liggen vlakbij.
Programma en tijden
We starten om 12.30 uur en we eindigen om 16.30 uur
waarna het weekend kan beginnen.

www.focuslearningjourneys.nl

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

