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“Inspirerend, energiek &
grensverleggend”
De verwachtingen van onze maatschappij leggen steeds meer druk op het leven van de
jongvolwassenen. Dit is ook terug te zien in de stijging van burnout-achtige verschijnselen bij
jongeren onder de 30 jaar. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn en de vaardigheden
aan te leren die ervoor zorgen dat jij op een leuke manier met deze druk om kunt gaan.
Belangrijke vragen zijn:
• Hoe zie jij je plek in de maatschappij?
• Hoe ga je om met groepsdruk?
• Durf jij die persoon te worden die je echt wilt zijn?
• Hoe ga je genieten van de mogelijkheden en kansen die voor je liggen?
In deze driedaagse training inclusief avondprogramma gaan we kijken hoe gedrag werkt,
hoe je gedrag kunt aanpassen en hoe je nieuw gedrag in je systeem kunt krijgen. Aan het
einde van dag drie brengen we het geleerde in de praktijk met het aangaan van een iceman
challenge verzorgd door Bart Biermans. Ben jij in staat om in een ijsbad te blijven zitten en
baas te zijn over je brein?

“ Ik wist niet dat ik zoveel power
in mij had. Life-changing!”

Het programma

Voor wie

In deze training staat kennis en bewegen

Voor jongvolwassenen tussen de

centraal. Gedurende de dag wisselen we

(ongeveer) 18 en 23 jaar, die:

theorie met bewegings-momenten af. Het

• niet in actie komen;

is geen moment saai.

• niet weten wat de volgende stap is;
• aan zichzelf twijfelen;

Jij doorloopt het proces van FOMO (Fear

• regelmatig onzeker zijn;

of missing out) naar JOMO (Joy of missing

• energie verliezen;

out). Aan het einde van de training kun je

• het gevoel hebben vast te lopen;

niet wachten om vol energie met je doelen

• meer focus nodig hebben;

aan de slag te gaan!

• willen groeien als persoon;
Oftewel: voelen dat het beter kan!

De training
• De training duurt 3 aaneengesloten dagen, inclusief een avond-programma op de eerste
2 dagen (totaal 8 dagdelen).
• De trainingsdagen sluit je af met een stappenplan om doelen concreet aan te pakken.
• Na de training vindt er een telefonische coaching sessie plaats om je te ondersteunen.
• Een aantal weken na de training is er een terugkomsessie om ervaringen met elkaar te
delen.

Dag 1

Dag 2

Wie ben ik

Hoe verander ik

• Waar komt (mijn) gedrag vandaan?

• Hoe beïnvloed ik mijn gedrag?

• Hoe werken emoties?

• Hoe krijg ik grip om mijn gedachten

• Waarom blijf ik doen wat ik elke dag doe?

en emoties?

• Wat drijft mensen en wat drijft mij?

• Hoe kan ik mijn emoties reguleren?

• Wat is er zo moeilijk aan veranderen?

• Hoe kan ik met ademhalings-technieken

• Wat is de impact van voeding op mijn
energieniveau?
• Wat is de invloed van social media?

mijn stress verminderen?
• Welke praktische instrumenten kan ik
elke dag inzetten?
• Hoe maak ik nu echt een stap voorwaarts?

Dag 3

Volle kracht vooruit
• Hoe groot is mijn potentieel?
• Welke doelen ga ik stellen?
• Wie kan mij ondersteunen in mijn
omgeving?
• Welke rituelen ga ik starten om in de
kern te veranderen?
• Hoe blijf ik de baas over mijn brein?

Locatie
Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.
www.bovendonk.nl

Deelnemers
ontvangen een
exemplaar

Onze trainers
Lotte
Ik heb van mijn passie mijn werk mogen maken en vind het
heerlijk om mensen te mogen helpen iets nóg mooiers van
hun leven te maken.

Gerard
Mijn motto is “Maak er wat moois van”. Ik ben graag een
luisterend oor en ben in staat om mensen (terug) in hun
kracht te zetten. Dit doe ik op geheel eigen-wijze.

Bart
Vanuit mijn studie geneeskunde kwam ik steeds meer tot de
conclusie dat je het lichaam ook op andere manieren kunt
trainen. Mijn grootste passie is koude-trainingen.
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