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BOOST!
Presteren omdat je er zin in hebt

Middagseminar met
Hans van der Loo, Hans Versnel, 
Gyuri Vergouw, Victor Mion, Marius Rietdijk

DONDERDAG 7 NOVEMBER 13.00-16.30 UURMEETING PLAZA  UTRECHT



ENERGY BOOST!
Als de prestatielat onder zware omstandigheden 

hoger wordt gelegd gaan mensen op de rem 

staan, of ze geven juist plankgas. Beide reacties 

leiden tot energieverlies en afnemende presta-

ties. Gemiddeld lekt meer dan de helft van alle 

menselijke energie weg uit organisaties, zo blijkt 

uit onderzoek!

Hoe kun je energie weer losmaken en deze opti-

maal benutten? Hoe krijg je mensen in beweging 

en laat je jouw team die extra stap zetten?

Om jezelf, je medewerkers en je organisatie een  

 

energy boost te geven, heb je inzicht nodig in de 

drijfveren van mensen. Wat motiveert mensen en 

hoe verbind je dat aan de doelen van de organisa-

tie? Kennis over mentaliteit en gedrag ontbreken 

echter nog vaak in de gereedschapskist van de 

leidinggevende. 

In deze middag krijg je inzicht in drijfveren en 

gedrag en leer je waardoor mensen er zin in krijgen 

om bevlogen en betrokken te presteren. Aan de 

hand van veel voorbeelden en tips kan je vervol-

gens aan de slag.

UW SPREKERS
Hans van der Loo werkte bij 

verschillende adviesbureaus (&Sam-

houd, Pentascope) en is momenteel 

zelfstandig werkzaam. Hij heeft een 

passie voor het creëren van bezielde 

en eigenzinnige organisaties, waarin mensen tot 

bloei komen en excelleren. Hij is o.a. auteur van de 

evergreen ‘Kus de visie wakker’.

Hans Versnel is specialist op het 

gebied van drijfveren binnen teams 

en organisaties. Als oprichter van 

Management Drives en het huidige 

RealDrives heeft hij drijfveermetin-

gen bij tienduizenden mensen in de meest uiteenlo-

pende organisaties in binnen- en buitenland verricht.

Victor Mion werkte als professio-

neel toptenniscoach. De afgelopen 

tien jaar heeft Mion zijn coachings-

ervaring met succes verder ontwik-

keld in het bedrijfsleven. In 2011 

publiceerde hij de bestseller ‘One Minute Coaching’. 

Gyuri Vergouw is al ruim 25 jaar in 

de advieswereld actief en is auteur 

van diverse bestsellers op het ge-

bied van management en sport, o.a. 

‘De laatste minuut’ en ‘Oranje  

wereldkampioen’. In 2007 ontving hij de 

Professionaliseringsprijs van de Vrije Universiteit 

voor zijn blijvende bijdrage aan het adviesvak.

Marius Rietdijk is Universitair 

Docent Strategische Gedrags-

verandering aan de Faculteit der 

Economische Wetenschappen en Be-

drijfskunde aan de Vrije Universiteit 

en wetenschappelijk directeur van ADRIBA, instituut 

voor gedragsverandering. In 2013 schreef hij met 

Victor Mion ‘Presteren met Pavlov’.



EVENTS
PROGRAMMA
13.00 UUR U bent van harte welkom voor de netwerklunch

13.30 UUR Geef jezelf, je team en organisatie een Energy Boost 

Hans van der Loo, tevens uw middagvoorzitter, leidt de middag in. 

Wat kun je doen om energielekken te dichten, bestaande energie beter te benutten en 

nieuwe energie te creëren? Met veel praktische tips en voorbeelden van onder meer Accor 

Hotels, Apple, Nuon, Rabobank.

13.50 UUR Zet jouw knop op groen!  

Boosten start wanneer jouw knop op groen staat. Aan de hand van tips in zijn boek laat 

Hans van der Loo zien hoe dit werkt. 

14.10 UUR Drijfveren door Hans Versnel 

Hoe kunt u de behoeften van een organisatie op één lijn brengen met de drijfveren van de 

medewerkers? De drijfveren verschillen namelijk per persoon. En omgekeerd: hoe kan een 

medewerker datgene wat hij ‘wil’, verbinden aan een organisatie waarin hij allerlei dingen 

‘moet’?

14.30 UUR Drijfveerdenken in de praktijk door Hans Versnel  

Ondervind hoe u aan de slag kunt gaan met drijfveren in uw team, afdeling of organisatie.

14.50 UUR Social networking break

15.10 UUR Commitment door Gyuri Vergouw 

Commitment ga je vrijwillig aan maar het is niet vrijblijvend. Het gaat over ‘afspraak is 

afspraak’, verantwoording nemen, eigenaarschap en zich gezamenlijk richten op heldere 

doelen. Hoe kun je commitment vergroten? Gyuri Vergouw schetst een kader, heeft prak-

tijkverhalen uit diverse branches en geeft concrete tips.

15.30 UUR Werken met commitment Gyuri Vergouw gaat met u aan de slag!

15.50 UUR Presteren met Pavlov door Victor Mion & Marius Rietdijk 

Een praktisch antwoord op de vraag hoe leidinggevenden hun medewerkers een stap 

extra kunnen laten zetten. Victor Mion en Marius Rietdijk helpen u te coachen door sport, 

wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. De theorie van Pavlov fungeert daarbij 

als de ultieme motivatietheorie.

16.10 UUR Pavlov in de praktijk 

Victor Mion en Marius Rietdijk helpen u op weg naar medewerkers die een stap extra 

zetten. 

16.30 UUR Afsluiting door uw middagvoorzitter & social networking borrel



DATUM
Donderdag 7 november 2013

13.30 - 16.30 uur

Vanaf 13.00 uur verzorgen wij een  

netwerklunch voor alle deelnemers.

LOCATIE
Meeting Plaza

Godebaldkwartier 20

3511 DX Utrecht

T 030 2337010 

INFORMATIE
Inhoudelijke informatie: Ronand Jansen 

E jansen@managementboek.nl

Overige informatie: Barbara Oosterlee 

E oosterlee@managementboek.nl 

T 010-4731397 

Tip: deze middag is ook zeer geschikt voor 

(management) teams! Wilt u met 3 of meer per-

sonen deelnemen aan dit seminar, stuur dan een 

e-mail naar events@managementboek.nl voor 

een kortingsaanbod.

DEELNAMEKOSTEN
De deelnamekosten voor dit middagseminar be-

dragen € 295,- (excl. btw) per persoon, inclusief 

consumpties, netwerklunch en afsluitende net-

werkborrel. Iedere deelnemer ontvangt het actu-

ele boekenpakket ter waarde van € 93,30 

(incl. btw). Wellicht is een boek reeds in uw bezit? 

Dan kunt u het nieuwe exemplaar natuurlijk altijd 

doorgeven aan een collega of relatie.

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak 

dan gebruik van onze schappelijke annulerings-

regeling. Tot twee weken voor aanvang van het 

event kunt u geheel kosteloos (schriftelijk)  

annuleren. Pas daarna bent u het volledige 

bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd, 

zonder bijkomende kosten, laten vervangen door 

een collega.

AANMELDEN
I www.managementboek.nl/events

E events@managementboek.nl 

T 010-4731397

ORGANISATIE
Dit event wordt georganiseerd door 

Managementboek in samenwerking met alle 

betrokken auteurs.

UW BOEKENPAKKET T.W.V. € 93,30


