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de workshop
Dé stoomcursus
‘Persoonlijk
meesterschap’

Hoe ‘gezond egocentrisme’
leidt tot meer effectiviteit!
www.denkproducties.nl/ikdeworkshop
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BLOK 1

Ontvangst en registratie

09.30

Start workshop

Doorbraak in ‘menselijk meesterschap’

XXL seminar:
12 uur lang op het
puntje van je stoel
(voor de prijs
van 8)

* Alles wat je moet weten in twee formules
* Het leiderschapskruis
* Einsteins formule voor een energiek bestaan
Waarschuwing: vanaf hier kan dit seminar je leven veranderen …

BLOK 3

BLOK 2

(je mag de zaal nog verlaten)

BLOK 4

programma

BLOK 1

09.00

Waarom IK?
* Geconcentreerde ikkologie in vogelvlucht
* Werken is nou eenmaal ‘geleefd worden’ … of niet dan?
* Het hoofd bieden aan externe druk
* Jouw plan op de voorgrond krijgen

Het Mission Model
* Via ‘fundamenteel egocentrisme’ naar sociale slagkracht
* Mensen om je heen schrikken even, maar dat gaat wel weer over
* De trechter als persoonlijk managementinstrument
* Wat als je huidige baan je ambitie in de weg staat?

En ZO ga ik het doen!
* Proactiviteit en de ‘schijf van vijf’
* Doelen stellen die wél uitkomen
* Waarom quick fixes niet werken
* Anderen inzetten voor jouw plannen
21.00

Einde

Hoe ‘gezond egocentrisme’
leidt tot meer effectiviteit!
Hollen hollen!
Ken je dat? Je bent de hele werkdag knetterdruk. Meetings, projecten, cijfers, nog meer meetings, het
thuisfront dat zich afvraagt waar je blijft, nog één urgent telefoontje. Hollen hollen. Thuis plof je doodmoe
op de bank.
Ineens vraag je je af: wat heb ik vandaag nou echt bereikt? Ik hol wel hard, maar hol ik eigenlijk wel de
juiste kant op?

Gezond egocentrisme
Hard werken is niet erg. Sterker nog: het kan heerlijk zijn. Als je werkt aan je eigen plan, je eigen ambities.
Als JIJ centraal staat. Dan krijg je alleen maar méér energie. Het is dus hoog tijd voor een gezonde dosis
egocentrisme!

En nu IK!
In deze workshop leert Remco Claassen je een veel steviger stempel op je eigen werk, carrière en leven
te drukken. Je krijgt inzichten om:
n

Een grotere vinger in de pap te krijgen op kantoor

n Je eigen prioriteiten stevig voorop te stellen
n Minder afhankelijk te zijn van de plannen van anderen

Het is tijd om te doen wat anderen je al
vaker adviseren: ‘meer aan jezelf denken’.
Deze workshop geeft je in één dag
alle tools die je nodig hebt!
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Onder bevlogen leiding van: Remco Claassen

Seminarleider

Remco Claassen is met afstand de beste leiderschapstrainer van Nederland.
Hij verkent en verlegt de grenzen van het trainersvak met zijn opzienbarende stijl.
Niet voor niets is Remco al jaren de best beoordeelde docent bij DenkProducties.

Gefundeerd op Grootmeesters
Voor zijn programma’s ging Remco Claassen in de leer bij de ‘Groten der Aarde’.
Hij verslond seminars van alle grootmeesters in het vak: van Stephen Covey tot
Deepak Chopra en van Tony Robbins tot Tom Peters. Hij pakte de beste ingrediënten uit
hun programma’s en liet die rijpen in zijn unieke, eigen marinade.

Uitmuntend in vorm
Remco Claassen weet als geen ander hoe je een seminar ontwikkelt dat een
diepe, onuitwisbare indruk maakt. Zijn vorm is ontwapenend, bot, speels en zeer
indrukwekkend. Claassen typeert zichzelf als ‘Moeder Teresa in een glitterpak’.

Ondanks zijn bizar volle agenda - Remco Claassen is
nu al volgeboekt tot april 2014 - staat IK de workshop
eindelijk weer op onze kalender. Grijp die kans!

Ik hoop je
te zien op
6 februari,
Remco

Remco Claassen ten voeten uit
e Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.
e Als je geen plan hebt voor je eigen leven, word je ingezet in andermans plannen.
e ‘People don’t care how much you know until they know how much you care’

Bron: de Goeroegids - de beste Nederlandse management denkers (Dominique Haijtema)

Anderen over Remco Claassen
“Al mijn professionals krijgen trainingen van hem. Hij wordt ontzettend goed gewaardeerd, doet echt
wat met ze. Mensen gaan heel erg nadenken: waar ligt m’n kracht, wat heb ik te bieden, wat moet ik
vooral níet willen? Als je doet waar je goed in bent, heb je een grote kans om daarin succesvol te zijn.”
Hetty van Ee, algemeen directeur, Ormit

“Remco Claassen weet je van de eerste tot de laatste minuut te boeien en te raken.
Wat je opsteekt blijft je de rest van je leven bij.”
Jos Burgers, bestseller auteur
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Snel inschrdu
cties.nl/
ro
kp
en
www.d
p
ho
ks
ikdewor

Op veler verzoek terug bij DenkProducties!
IK - de workshop was ooit de definitieve doorbraak van Remco Claassen bij DenkProducties.
Het programma was 3 jaar op rij ons best beoordeelde seminar! Toch stopte Remco in 2008 met ‘IK’

Donderdag
6 februari 2014

om zich te richten op zijn nieuwe boek en seminar ‘Verbaal meesterschap’. En met groot succes.

Spant!
Bussum

De voorbije jaren kregen we bij DenkProducties tientallen verzoeken voor een boeiend én ‘niet

€ 995,- excl. BTW

zweverig’ seminar over persoonlijk leiderschap. En dus trokken we de stoute schoenen aan en
vroegen Remco om zijn IK seminar weer bij ons te verzorgen. Remco stemde daar in toe onder
de voorwaarde dat hij dit keer alle remmen los mocht gooien.

Met als resultaat: een seminar dat je gegarandeerd nooit meer vergeet!

inschrijven

HOE SCHRIJF IK IN?

10

Dat kan op twee manieren.
1. via de seminarsite: www.denkproducties.nl/ikdeworkshop (duurt 2,5 minuut)
2. met een mailtje naar: aanmelden@denkproducties.nl
WAT KOST HET?
Deze workshop kost € 995,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief uitgebreide documentatie,
lunch, parkeren etc. Op al onze seminars zit een 100% tevredenheidsgarantie:
ze zijn elke euro waard. Fijn om te weten.
HOE ZIT HET MET ANNULEREN EN ZO?
Op onze site vindt u alle relevante voorwaarden. Ze zijn niet opzienbarend,
maar bekijk ze toch even voordat u inschrijft.
IK WIL NOG MEER WETEN
Dat kan. Bel ons op 020-3033 820. Vraag naar Claudia Righi.
Of stuur haar een mailtje op righi@denkproducties.nl
GROEPSARRANGEMENTEN: SAMEN BIJSPIJKEREN
Steeds meer organisaties sturen een delegatie van meerdere deelnemers naar onze seminars.
Dat maakt het toepassen van de inzichten in de praktijk veel gemakkelijker: iedereen is
bijgespijkerd en kan meteen samen aan de slag. Voor groepen gelden aangepaste, aantrekkelijke
voorwaarden. Stuur een mailtje naar groepen@denkproducties.nl voor de mogelijkheden.
Of bel 020-3033 820 en vraag naar Jeroen van der Woude of Marjolein de Wit.

www.denkproducties.nl/ikdeworkshop
Snel en
makkelijk
inschrijven

d14003, vormgeving: Adept vormgeving, druk: prezco

Veel meer informatie en eenvoudig inschrijven:

