STEVIG IN MIJN SCHOENEN IN DEZE DRUKKE 21E EEUW
BASECAMP: ME, MYSELF AND MY GORILLA
We leven in een drukke 24/7 maatschappij en velen onder ons staan onder hoge druk. Tijdens deze training vertrekken we vanuit de evolutie van de mens om zo te komen tot het fundament van ons gedrag. Op een geanimeerde
manier ontdekken de deelnemers hoe ze op een effectieve manier met stress om kunnen gaan en hoe ze, in deze
hectische omgeving, op een mentaal gezonde manier ‘on top of their game’ kunnen blijven.
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CAMP 1: ONS GEDRAG
Nu we de fundamenten van ons gedrag begrijpen zoomen we dieper in op onze temperamenten en onze groepspositie. We lichten de verschillende archetypes toe met hun voor- en nadelen. Op basis van het huiswerk dat de deelnemers
op voorhand hebben meegekregen krijgen ze een fundamenteel inzicht in de hoogtes en laagtes van hun carrière /
leven. Na deze sessie vullen de deelnemers een online neurocognitieve persoonlijkheidstest in.

CAMP 2: WIE BEN IK?
Wat betekent dit nu voor mij persoonlijk? Wat drijft ons gedrag? Wat is ons temperament en wat doen we op karakter? Waar wordt mijn gorilla behoorlijk zenuwachtig van? Hoe gedraagt hij zich in groep? Hoe goed slagen we er
in om onze open mindset te handhaven in drukke omstandigheden en welke tools zijn er beschikbaar om hierin beter
te worden?

CAMP 3: VEERKRACHT
Tijdens deze sessie gaan we dieper in op veerkracht en wat we persoonlijk in de hand hebben om sterker in de wereld
te staan. Zowel neurogenese als neuroplasticiteit komen aan bod en resulteren in 5 praktische tips om hiermee aan de
slag te gaan. Een persoonlijk actieplan wordt door elke deelnemer opgesteld. Deze sessie wordt gevolgd door een
60 dagen digitale challenge: elke week krijgen de deelnemers nieuwe uitdagingen en deze worden telkens gevolgd
door een korte video die herhalen waarom deze handeling belangrijk is voor je veerkracht.

CAMP 4: INDIVIDUELE FOLLOW-UP
Tijdens een individuele gesprek of tijdens een groepsintervisie zijn we als coach aanwezig om bijkomende steun of
feedback te verlenen. We lopen even mee en moedigen aan om het actieplan ook echt waar te maken. Soms hebben
we allemaal iemand nodig die meer in onszelf gelooft dan we zelf doen, niet?
Op het einde van elke Busy Brain Bootcamp krijgt elke deelnemer een badge; een soort kwaliteitsmerk die aangeeft
dat hij/zij weet wat veerkracht is en dit ook in de praktijk toepast:

CAMP 5: VEERKRACHT
Nu je zelf aan de slag bent gegaan met deze fundamenten en ervaren hebt dat je er meer in slaagt om met een open
mind en veerkrachtig in de wereld te staan, trekken we de lijn door naar je team. Wat kun jij betekenen naar je team,
naar je organisatie zodat iedereen deze effecten kan ervaren. We maken je ook alert voor de signalen van burn-out
en hoe je je medewerkers kunt helpen om toch geëngageerd te zijn én niet op te branden.
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