
       

            

 
 
De crisis is een risico en een kans  
Als mens voelen we de effecten van de crisis privé, zakelijk en als persoon door ons lijf resoneren! Als land 
zijn we druk bezig met het managen van het onbekende, verlies van de zekerheden en het aanpassen van 
onze menselijke omgangspatronen die we gewend waren. We zien dat de Covid 19 crisis transformeert in 
een economische crisis. Deze crisis vraagt veel aanpassing en een specifiek soort Leiderschap om hier in elke  
fase, mentaal en emotioneel effectief mee om te gaan. Maar hoe doe je dat als 80-90% van ons gedrag vanuit 
ons onder bewustzijn word bepaald. Bright wil haar zelf ontwikkelde kennis van zelfmanagement in crisis 
delen om bedrijven te ondersteunen adequater om te gaan met de enorme impact van deze nieuwe realiteit. 

 
 
Herken je dit?  
Je vindt het in deze crisis moeilijk om eigen emoties te herkennen op druk en intensiteit  
Je maakt je zorgen en ervaart regelmatig onzekerheid en angst 
Je emoties en impulsen hebben een eigen dynamiek en zijn lastig te beheersen. 
Je hebt last van gedachtepatronen die je in de weg zitten 
Je slaapt soms slecht 
Je wilt vaker voor positieve gedachten kunnen kiezen, maar hoe? 
 
Ons gedrag als mens wordt dus belangrijk door ons onderbewustzijn gestuurd en bestaat uit patronen en 
overlevingsstrategieën. Vanuit de Neurowetenschappen weten we steeds meer hoe dit werkt en wat je in 
omstandigheden het beste kan doen.                                  
                                                                                                                 
Een vuistregel  voor menselijk gedrag is dat: 
50% bepaald door fysieke en mentale mogelijkheden.  
10% door de omstandigheden en  
de overige 40% door onszelf beïnvloedbaar is. 
 
                                                                                                                                     

Zelfmanagement  
De crisis is een risico en een kans  
Anders omgaan met druk, Is de basis voor succes 



       

            

                                                                    
Maar hoe zorg je ervoor dat je in balans blijft en in alle omstandigheden de beste keuze maakt? Hoe gaan we 
om met de crisis en veranderingen. Hoe kan je “in  het oog van de orkaan gaan staan, rustig blijven en de 
juiste beslissingen nemen terwijl alles om je heen een enorme dynamiek heeft. Wij noemen dit 
zelfmanagement.  
 
Waarom deze training? 
Everyone is a natural. In ons natuurlijke gedrag zijn emoties zeer belangrijk en functioneel voor succes. Je 
leert deze (onderbewuste) krachtige natuur te her- en erkennen, deze te reguleren maar ook hoe je 
persoonlijk om kan gaan met druk en een crisis. Maar veel belangrijker: Hoe kan je de basis vormen voor 
plezier, flow en succesvolle high performance teams. Hoe kan je effectief leiding geven aan verandering en 
kansen benutten die deze crisis biedt. Wat zou het kunnen betekenen voor jou als persoon, in je privé situatie 
en als professional?  
 
Zelfmanagement vergroot je bewustzijn en emotionele zelfregulatie. Het helpt je het stuur van je belevingen 
en je leven vast te pakken en richting te geven aan hoe je met druk om kan gaan. Je creëert  een basis voor  
flow waardoor succes ontstaat. Het helpt je kans op succes te vergroten.  
Tijdens de module Zelfmanagement zet je stappen op weg naar het (her)ontdekken van de ‘natural’ in jou.  
 
Wat brengt de training je? 
Na afloop van deze training:  

- heb je zelfkennis opgedaan die je persoonlijk fundament verstevigt, professioneel en privé.  
- heb je ervaren wat werken met de principes van zelfmanagement voor jou kan betekenen 
- je hebt een duidelijk beeld van jouw persoonlijke emoties, de triggers en hoe je die kan reguleren 
- Je leert wat rode en blauwe energie is en je leert op tijd op de juiste knoppen te drukken. 
- Je leert hoe je in het oog van de orkaan kan gaan staan en in welke fase welke gedrag het meest 

dienstbaar is aan de kansen van je team / organisatie.     
 

Wat mag je van de Bright en de training zelfmanagement leiderschap in crisis verwachten? 
We starten met een gezamenlijk interactief gedeelte, zodat iedereen de grondbeginselen van 
zelfmanagement leert kennen en ervaren. Elk inhoudelijk onderwerp word ondersteund met een korte 
workshops waarin je de essentie van druk en geluk kan ervaren en hoe daar een invloed op kan uitoefenen.  
 



       

            

Doel:     Kennismaken met het thema, enkele modellen én met jezelf in relatie tot zelfmanagement. 
 
Inhoud: 1. Introductie: wat is geluk? En wat is druk eigenlijk? 

2. Kennismaking met je 3 breinen: de neurologische basis voor zelfmanagement. 
3. Een bezinningsmoment: de vertaalslag van de theorie naar jouw persoonlijke situatie. 
4. De fase in crisis en menselijke primaire reacties 
5. De fases in crisis en functioneel gedrag wat leid tot maximale overleving aanpassing en     
    succes 
6. Workshops op maat 
 

Opbrengst:  Je weet wat zelfmanagement is en hebt persoonlijk handvatten om jezelf beter met druk om 
te gaan. Je hebt alle basis kennis om je team door een crisis te loodsen en succes te laten 
ontstaan.  

 
 
 

 

 
 
Voor meer informatie kijk op de site van Bright of bel Marco verhagen 06 25119360 / Maarten Laros  
06 21181711 

https://brightgroup.nu/

