
	 	

In 5 sessies concrete stappen zetten  
in je persoonlijke ontwikkeling 
 

TRAINING  
‘EMOTIONEEL FIT’ 
 

APK 
VOOR 
PROFS 



	 	

Hoe je door anders te denken  
gezonder kunt leven en werken! 
 
Dit herkent je vast: je leidt een druk leven.  
Je bent ambitieus en de agendadruk is hoog. 
Je wilt veel maar dit lijkt soms niet te passen 
in een leven! De hoogste tijd om een grondige 
APK voor jezelf in te plannen. De training 
‘Emotioneel fit’ zet je aan het denken en 
daagt je uit om in actie te komen. Want je 
kunt gezonder en bewuster leven door stil te 
staan. Het begint met leidinggeven aan 
jezelf. Deze training gaat je daarbij helpen.  
 
Wat is het? 
De training ‘Emotioneel fit’ draait om duurzame 
inzetbaarheid. Leuk voor je werkgever, maar 
natuurlijk ook fijn voor jezelf! Tijdens deze 
bijeenkomsten scan jij in je leven de vijf 
gebieden in de ‘Schijf van gezond leiderschap’. 
Ken jij jezelf voldoende? Ben en leef je gezond? 
Waar sta je nu en waarnaar ben je onderweg? 
Wat heb jij in je leven te doen? De training helpt 
je gezonder te leven waardoor je tot betere 
prestaties komt door structureel en goed voor 
jezelf te zorgen. Het helpt je om het maximale 
uit jezelf te halen. 
 
 

‘Hoe zorg ik ervoor dat ik   
 emotioneel gezond word én blijf?’ 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste elementen: 

a) Persoonlijke reflectie. 

b) Inzichten bespreken met 

anderen (tweetallen, groepjes 

van 4, centraal). 

c) Conclusies, gezamenlijk en 

individueel. 

d) Actie: wat ga je doen?  

e) Na iedere keer terugblik op de 

vorige keer: wat heb je gedaan 

en ben je er wijzer van 

geworden? 

 

Tijden 

14.30u   inloop 

15.00u  Blok 1 Inspiratiesessie 

15.30u  Blok 2 Persoonlijke 

reflectie/terugkoppeling 

16.15u  Break 

16.30u  Blok 3 

17.15 u  Wat nu? Concrete actie  

18.00u  Afsluiting  



	
	
	
	 	

Hoe doe je dit? 
In vijf sessies ga jij met jezelf (en anderen) aan de slag. In een leuk en afwisselend 
programma krijg je theorie, filmpjes en opdrachten voorgeschoteld die je aan het 
denken zetten. Je gaat in gesprek met anderen en leert van elkaar. Praktisch en 
concreet. Iedere deelnemer krijgt een werkboek, hierin vind je alle onderdelen 
overzichtelijk op een rij met de opdrachten per sessie. Je komt in beweging en gaat 
aan de slag. Je leert te werken en te leven vanuit je passie. De vijf thema’s zijn de 
rode draad in het programma, de onderliggende schil is ‘persoonlijk leiderschap’. 
Want het begint allemaal bij hoe jij leidinggeeft aan jezelf!  

 
Sessie 0. Introductiesessie 

• Persoonlijke ‘health check’. 
• Waar sta je nu en waar ben je naar onderweg? Hoe werkt leren?  
 

Sessie 1. Spiritualiteit 
• Wat is jouw grotere doel?  
• Identiteit, wie ben ik en waar sta ik voor? 
 

Sessie 2. Gezond verstand 
• Hoe kan ik niet alleen vanuit mijn hoofd leven maar ook vanuit mijn hart? 
• Wat is de impact van mijn denken op mijn gedrag? 
 

Sessie 3. Lichamelijk fit 
• Hoe kan mijn discipline toenemen? 
• Hoe kan ik structureel sporten, voldoende slaap en gezond eten  

toevoegen aan mijn leven? En hoe ga ik om met stress? 
 

Sessie 4. Sociaal gezond 
• Hoe kan ik een betere luisteraar worden? 
• Hoe communiceer ik wat echt belangrijk voor mij is? 
 

Sessie 5. Emotioneel volwassen 
• Welke emoties leven er in mij en wat wil ik hiermee? 
• Wat uit het verleden klinkt nog steeds door in het heden? 

 



	

Praktisch 
De training ‘Emotioneel fit’ wordt per regio georganiseerd. In totaal omvat 
het programma 5 sessies, iedere sessie duurt 3 uur. Eens per maand wordt 
een sessie ingepland. Daardoor kan verandering écht verankerd worden.  
Er is plaats voor maximaal 12 personen, die in 2 vaste groepen zullen 
werken met een eigen trainer.  
Ontwikkeling en groei vraagt om een investering in tijd en geld. Dat levert 
doorgaans ook veel op. De training Emotioneel fit kost € 625,- (excl. btw. 
Het betreft vijf sessies inclusief materialen en 2 scans plus een 
toelichtingsgesprek. De training wordt gehouden in het centrum van 
Haarlem. Data: 6 december 2018, 10 januari, 7 februari, 14 maart en 4 april 
2019. Meld je aan voor de introductiesessie op donderdagmiddag 22 
november 2018. Dan maak je kennis met de training en ervaar je of dit voor 
jou werkt! 
 

Over Michiel (1966) 
Michiel is coach en trainer vanuit zijn bedrijf ‘Anders denken.’ 
Zijn persoonlijke missie is: ‘het beste in mensen naar boven 
halen’. Hij heeft ontdekt dat echte groei en verandering 
samengaat met een verandering van je denken. Belangrijke 
thema’s voor hem zijn dat mensen leven vanuit een heldere 
missie en emotioneel fit en authentiek zijn. 
Hij is ook voorganger in Shelter Haarlem. In zijn vrije tijd is hij 
graag buiten in beweging voor een flinke wandeling of 
fietstocht. Daarnaast zijn koken en opruimen zijn hobby’s. 

 

Michiel Santman 
(06) 46262124 
info@andersdenken.nu 
www.andersdenken.nu 
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