VEERKRACHT, KALM BLIJVEN IN EEN DRUKKE WERELD

SUCCESVOL ONDERNEMEN

JE MAG VERWACHTEN DAT JE:

Het succes van een bedrijf hangt af van juiste beslissingen. Juiste
beslissingen creëren toegevoegde waarde. Foute beslissingen
vernietigen deze waarde. Juiste beslissingen neem je enkel in de
juiste state of mind, een open mind.






WAAROM IK AANDACHT ZOU MOETEN GEVEN
AAN VEERKRACHT?






Met andere woorden wat is de Return on Investment?
Onze werkomgeving wordt er niet eenvoudiger op. Nieuwe
competenties zijn noodzakelijk om in deze nieuwe omgeving
te overleven, laat staan deze te leiden: werken in een team,
oplossen van interpersoonlijke conflicten, managen van stress
en handelen onder druk. De praktische aanpak van Mind your
Brain helpt je je innerlijke rust te bewaren in de meest stressvolle situaties om zo de juiste beslissingen te blijven nemen
en de valkuilen van overspannenheid te voorkomen.
Mind your Brain traint en begeleidt bedrijfsleiders, zaakvoerders en leidinggevenden om opnieuw de leiding te nemen over
hun state of mind.

beter met anderen zult interageren
problemen op een rustige en dus effectieve manier oppakt
minder afgeleid bent
beter je grenzen kunt bewaken en aandacht kunt geven aan
de juiste prioriteiten
je mentale uitdagingen terug in het juiste perspectief kunt zien
meer gefundeerde zakelijke beslissingen neemt
zowel geëngageerd, alert én rustig bent
gezondheid en je persoonlijk evenwicht verbeteren

“Onze maatschappij is flink veranderd. De laatste
jaren zie ik méér en méér leiders en ondernemers
onder hun niveau presteren, en dit door de alsmaar
hogere mentale druk. Dit hoeft echter niet zo te zijn!”
Rudi Francken
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HET MIND YOUR BRAIN PROGRAMMA TRAINT JE MENTALE KRACHT.
Je leert de chaos het hoofd te bieden en je opnieuw te focussen op je prioriteiten. Hierdoor verhoogt je innerlijke rust.

ONZE AANPAK:
KEYNOTE

INDIVIDUEEL

Samen met mijn compagnon ‘De Gorilla’ brengen we het
heroïsche gevecht in onze hersenen en wat we hiervan
kunnen leren om beter met de druk van alledag om te gaan.
Deze kick-off duurt 60 tot 90 minuten en is zeer geschikt als
eerste bewustwording.

Zowel voor leidinggevenden, voor professionals die begeleiding wensen bij hun loopbaan als voor professionals
die kampen met een lage focus en energie maken onze
specialisten tijd vrij om hen op een professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier te ondersteunen.

ONLINE

WORKSHOPS

Samen met mijn collega Gregory Caremans van Brain
Academy slagen we er in om de wetenschappelijke
fundamenten van veerkracht (stress management, online
challanges, neurogenese en neuroplasticiteit) op een zeer
motiverende manier te vertalen naar je medewerkers.

Tijdens onze workshops leggen we het fundament van duurzame vitaliteit. We lichten toe hoe we best kunnen omgaan
met de actuele, constante druk en hoe we onze mentale
gezondheid kunnen boosten. Deze workshops richten zich
naar leidinggevenden en andere professionals.

VOOR ONDERNEMERS EN LEIDINGGEVENDEN
Samen met collega-professionals krijg je één maand lang tal van uitdagingen.
Je wordt op allerhande manieren gechallanged: mentaal, focus, open mind, planning, recuperatie, ...
Op die manier wordt je je aan de lijve bewust van de juiste prioriteiten om veerkrachtig in je job te staan.
Extra: deze ervaringen worden vertaald naar testimonials in een aankomend boek.

BEN JIJ BIJ DE VOLGENDE CHALLANGE?
INFO@MINDYOURBRAIN.BE | 0032 497 68 07 27
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