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Voor professionals die persoonlijk willen
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Over FYNCH
FYNCH ontwikkelt programma’s voor professionals
en organisaties om vanuit visie en strategie tot gerichte
actie en zakelijke bloei te komen. Wil je ook van
intrinsieke kracht naar excellente uitvoering? De experts
van FYNCH bieden op maat gemaakte combinaties van
trainingen, coaching, richt- en verbindsessies,
masterclasses, workshops en lezingen. Zowel
voor organisaties en teams, als individuele professionals
en leidinggevenden. Kortom, voor iedereen die er ook van
overtuigd is dat mensen tot veel meer in staat zijn dan ze
zelf denken.
Belangrijkste sta-in-de-weg is je eigen mindset. Het is
soms maar een inch naar links of rechts om weer AAN te
gaan en VOORUIT te bewegen en dat gaat makkelijker in
een state of JOY.

JOY is méér dan plezier. Het is een state of mind. JOY
maakt je wendbaar en weerbaar. Het geeft je kracht de
regie te nemen. Heel praktisch is het een middel om
sneller tot beter resultaat te komen.Wie leeft en werkt
vanuit JOY durft problemen in de ogen te kijken en
speelruimte te creëren. Om vervolgens daadkrachtiger en
effectiever en daardoor energieker en gelukkiger in het
leven te staan.De bouwstenen van ons JOYgedachtegoed zijn positieve psychologie, emotionele
intelligentie, transformationeel leiderschap, motivatie en
bevlogenheid.
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Ben jij je baan
de baas?
Stel je voor: Je gaat elke dag fluitend naar je werk. Hoe
fijn zou dat zijn?! Maar ons dagelijks leven is
veeleisend en de praktijk weerbarstig; ook al doe je je
best, vaak komt er toch een moment dat het gaat

This is your call-to-action!
Het zal geen verrassing zijn: als je problemen in je
werk ervaart of een gebrek aan werkplezier, dan zeurt
dat door in de rest van je leven. Je hebt minder energie,
minder motivatie en voelt je aan het eind van je
werkdag uitgeblust. Gevaar: je blokkeert.
Wat veel mensen niet weten, is dat ze zelf vaak hun
grootste blokkade zijn. Met regelmaat staan we
onbewust tussen onze eigen dromen en daden in en
weerhouden we onszelf ervan om onze doelen te

haperen.

realiseren.

Misschien omdat je worstelt met je werk/privé-balans,

Actieplan

twijfelt over je functie, verantwoordelijkheden en taken
of een gebrek aan uitdaging ervaart. Het kan ook zijn
dat je een doel mist. Of merkt dat je steeds negatiever
bent over je werk, terwijl je je vak nog steeds leuk vindt.
Troost je, je bent niet de enige. We ervaren als
professionals veel dezelfde problemen. Veranderingen
op de werkvloer volgen elkaar razendsnel op en gaan
gepaard met reorganisaties, innovaties en steeds
grotere behoefte aan specialistische kennis. Ook onze
manier van (samen)werken transformeert en botst
soms met bestaande structuren. Steeds meer mensen
zoeken bovendien bewust naar méér betekenis in hun
werk. Kortom, er is nogal veel gaande. Dat maakt het
lastig om bij én blij te blijven. Toch heb je, als het gaat
om je eigen werkgeluk, méér zélf in de hand dan je
denkt.
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Wil je meer impact maken, minder druk ervaren en
meer zeggenschap hebben over je eigen loopbaan en
leven? Dan is het lezen van deze whitepaper een goede
eerste stap. Hierin beschrijven we wat je kunt doen om
de regie weer in eigen hand te krijgen en hoe je ervoor
zorgt dat je weer meer werkplezier en voldoening krijgt.
Dit actieplan is opgesteld door Edwin Hansma en
Marco Frijhoff, gedragsexperts in organisaties. Zij
helpen professionals om hun potentieel te benutten,
zich verder te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze
hun persoonlijke doelen realiseren. Op basis van
wetenschappelijke studies en de kennis en ervaring die
zij in afgelopen 20 jaar hebben opgedaan, helpen ze je
op weg. Deze to-do-list bevat vijf initiatieven
voor meer grip en impact, zodat je zelf de baas bent
over je loopbaan.

5 initiatieven
voor meer
werkgeluk;
1. VERTROUW OP JE EIGEN KUNNEN
2. NEEM REGIE OVER JE WERK EN LEVEN
3. ONTDEK JE EMOTIONELE DRIJFVEREN
4. GEBRUIK JE NETWERK
5. SCHAKEL DE HULP IN VAN EXPERTS

#1

Initiatief 1:
Vertrouw op je
eigen kunnen
De uitdaging

Soms ontbreekt het je aan vertrouwen in je eigen skillset. Het is ook best een uitdaging om een objectief,
compleet beeld te hebben van jezelf. Wees dan ook
niet verbaasd dat je eigen inschatting van je
capaciteiten een belemmering kan vormen voor je
prestaties.
Vaak zijn we geneigd om te denken dat we iets pas
kunnen, als we er ervaring mee hebben. ‘Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, is de
bekende lijfspreuk van Pippi Langkous. Maar het is
vooral iets wat veel mensen (nog) niet geloven.
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Dit levert het op

De eerste stap

Gelukkig kun je je eigen gedachten beïnvloeden. Zodra

De eerste stap in het vergroten van het geloof in eigen

je in staat bent om je eigen gedachtenpatronen

kunnen, is geloven in de maakbaarheid der dingen.

uit te dagen en bewuster om te gaan met de besluiten

Laat tot je doordringen dat je zelf bepaalt hoe

die je neemt, ben je in staat om meer vertrouwen te

je tegen jezelf aankijkt, dat je zelf de keuze maakt hoe

krijgen in je eigen kunnen.

je jouw vaardigheden evalueert. Het is als fietsen. Je
leerde fietsen door te geloven dat ook jij kan fietsen,

Dit resulteert erin dat je met meer overtuiging, bezieling
en bevlogenheid aan de slag gaat. Als je
meer vertrouwen hebt in je eigen kunnen, ga je
uitdagingen zien als precies dat: een uitdaging, een
som met een oplossing. Doordat je het gevoel hebt dat
je veel aankunt, ga je beter met tegenslagen om. Het
zorgt er daarbij voor dat collega’s je meer expertise en
geloofwaardigheid toedichten, omdat je steviger
in je schoenen staat. Overtuiging is soms al het halve
werk.

Zo pak je het aan
De menselijke geest leert aan de hand van fijne en
minder fijne ervaringen. Pijn leert ons iets af, plezier
laat ons gedrag herhalen. Als we een keer afgaan voor
een grote groep, ergens niet zo goed in blijken als
gehoopt of op een andere manier een negatief gevoel
ervaren, dan haken we al snel af. Het was niet fijn, dus
ons brein leert ons dat het beter is het niet nog eens te
doen.
Wil je het vertrouwen vergroten in je eigen
vaardigheden? Probeer er dan bij stil te staan dat onze
hersenen al eeuwen werken op deze manier. Dat het

ook al was dit met vallen en opstaan.
Probeer daarnaast niet meer alles op basis van
ervaringen uit het verleden te doen. Door alleen maar
af te gaan op eerdere situaties, ga je jezelf nooit
verrassen. Met andere woorden: je kunt pas boven je
eigen verwachtingen uitstijgen, als je iets doet wat je
niet eerder dacht te kunnen. En heb je jezelf overtroffen, dan neemt je vertrouwen in eigen kunnen en
vaardigheden toe.

Initiatief 2:
Neem regie
over je eigen
werk en leven

#2

ons een evolutionair voordeel gaf. Maar dat het ons

De uitdaging

ook beperkt. Leren dat je iets kan, begint bij het

Je kunt het idee hebben dat jouw omgeving altijd

accepteren dat je iets nog niet kan – en dat het leren

bepaalt wat je doet en hoe je dat doet. Of het nou

ervan moeite kost. Accepteer dat dit onderdeel is van

thuis of op het werk is: je voelt je geleefd en bent de

het leren van iets nieuws.

regie kwijt.
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Dit gevoel is een sluipmoordenaar. Je past je

Onderzoek wat je passies en talenten zijn. Het gaat

geleidelijk aan de omgeving aan. Stukje bij beetje

over het ontdekken van je doelen en daar zoveel

ga je meer en meer toeleven naar de verwachtingen

mogelijk ruimte voor vragen. Door je bewust te zijn van

die collega’s, familie of vrienden hebben. Er kunnen

hetgeen je omgeving van je verwacht, kan je hier nog

allerlei redenen zijn waarom mensen de regie uit

meer invulling aan geven. Concreet: als je niet langer

handen laten nemen. Omdat je niemand wilt

een takenpakket wilt waar je niet warm van wordt, dan

teleurstellen, bang bent om tekort te schieten of iets

zal je daarover in gesprek moeten gaan.

te missen of omdat je graag anderen wilt pleasen.
Het is in elk geval een grote belemmering voor het
ontluiken van jouw potentieel.

Dit levert het op

De eerste stap
Stippel uit wat de richting is die je zelf op wilt gaan.
Ontdek waar je ambities liggen. Zorg dat je helder hebt

Als je de regie weer zelf in handen neemt, heb je

wat je doelen zijn. Noteer wat je belangrijkste waarden

eigenaarschap over je leven. Hierdoor neem je

zijn en wat je motivatie is. Let er daarbij wel bij op, dat

vaker keuzes waar je naderhand minder spijt van

je de afstemming met de omgeving niet uit het oog

hebt. Een leven waar je zelf proactief richting aan

verliest. Je wilt je tijdens die ontdekkingstocht niet

geeft, is betekenisvoller en bevredigender omdat

compleet vervreemden van je omgeving of organisatie.

het simpelweg beter bij je past.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor een carrière. Als je
proactief meedenkt over je eigen loopbaan, doe je
vaker dingen doen die je leuk vindt of waar je goed in
bent. Met andere woorden: dan sluiten je taken en
talenten meer op elkaar aan en merk je dat werk
minder energie kost dan het oplevert. Dat je bevlogen
bent en meer zeggenschap toont. Ook als er tegenslagen zijn, ben je vastberaden om uitdagingen op te
pakken.

Zo pak je het aan
De regie in handen nemen is onmogelijk als je niet in
staat bent om ‘nee’ te zeggen. Dat betekent niet dat je
alle vervelende klusjes door andere laat opknappen en
je asociaal of egoïstisch opstelt. De regie nemen draait
om het zelf bepalen van de richting die je uit wilt.
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Initiatief 3:
Ontdek je
emotionele
drijfveren

#3
De uitdaging
We denken onszelf goed te kennen, maar we
kunnen onszelf ook heel goed voor de gek houden.

Daardoor ga je niet alleen met meer plezier aan het
werk, het werk zelf krijgt ook meer betekenis, het doet
ertoe.
Zodra je werk doet dat aansluit op je drijfveren, ben je
gemotiveerder, krijg je minder snel last van een burnout of stress en ben je in staat om boven jezelf uit te
stijgen. Zodra je je emotionele drijfveren hebt ontdekt,
ben je bewust van de impact die je maakt op de
wereld. Het wel of niet maken van impact is uiteindelijk
een gigantisch goede voorspeller van het werkgeluk
dat mensen ervaren. Doe er dus je voordeel mee.

Zo pak je het aan
Stel jezelf de vragen: Wat drijft mij? Heeft het werk dat

Daardoor is het soms nog een uitdaging om te

ik doe betekenis? Drijfveren zijn ook de waarden die je

ontdekken waar je gelukkig van wordt. Sterker nog,

belangrijk vindt. Ga je conflicten uit de weg? Dan vind

het is een van de meest gestelde vragen: waar word

je harmonie belangrijk.

ik gelukkig van?
Ga bij jezelf te rade wat dit soort zaken kunnen zijn.
Dit zorgt ervoor dat we soms lange tijd blijven

Noem het de ‘Why’ van je eigen leven, de reden dat jij

hangen in een situatie die we eigenlijk niet wenselijk

hier op aarde bent. Zoek eens de TedTalk op van

vinden. Niet alleen omdat we bang zijn voor

Simon Sinek. Hij kan je in 20 minuten uitleggen hoe

verandering, ook omdat we ons nog niet altijd

organisaties op zoek gaan naar hun Why, maar dat kan

volledig bewust zijn van onze emotionele drijfveren

je ook op jezelf toepassen.

en authentieke kern. Om het plat te slaan: als
je niet weet waar je warm van wordt, dan is het een
flinke kluif om ervoor te zorgen dat je leven aan je
verwachtingen voldoet. Hetzelfde geldt voor je

De eerste stap

carrière: zonder inzicht in je drijfveren, is het

Hoe ontdek je je drijfveren? Daar is een hele praktische

moeilijk om een intrinsieke motivatie op te brengen.

oplossing voor. Hou een tijdje een dagboek bij. In dat
dagboek schrijf je elke dag de taken die je hebt gedaan
en welke van deze taken je blij maakte, welke je prima

Dit levert het op

vond en welke je niet leuk vond. Maak na verloop van

Wie zich meer bewust is van zijn of haar emotionele

inzicht in de werkzaamheden die bijdragen aan jouw

drijfveren, is beter in staat om een takenpakket

plezier.

vorm te geven dat hierop aansluit.
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tijd een overzicht van deze taken, dan heb je direct

Je zou ook drie tot vijf mensen kunnen benaderen,
zowel uit je privé als zakelijke omgeving. Vraag hen
eens: wanneer ga ik ‘AAN’? Wat denk jij dat ik leuk vind
om te doen? Vraag eens aan iemand die je al heel lang
kent, zoals je ouders of een oudere broer of zus, wat je
vroeger leuk vond om te doen.

Initiatief 4:
Gebruik je
netwerk

#4
De uitdaging

Jouw collega zou een geweldige oplossing kunnen
hebben voor een van jouw problemen. En jij zou hem of
haar weer op gang kunnen helpen. Toch gebeurt dat
nog te weinig. Hoe zorg je ervoor dat jij profiteert van
het positieve effect van een sterk netwerk?
.
Een goed sociaal netwerk blijkt een essentiële mentale

Dit levert het op
Veel mensen hebben de neiging hun werkgerelateerde
issues alleen in de privésfeer te ventileren. Vrienden en
familie kennen je goed en kunnen ook goede adviezen
geven, maar het is voor hen lastig om echt inhoudelijk
op de materie in te gaan. Het is daarom essentieel om
daarnaast een zakelijk netwerk op te bouwen.
Collega’s, vak- en branchegenoten zijn beter bekend
met jouw functie, takenpakket en rol binnen de

basisbehoefte voor professionals om goed te kunnen

organisatie en zijn daarom een cruciaal en waardevol

functioneren. Je gebruikt het onder andere om op te

referentiekader.

kunnen steunen als het zwaar wordt, maar ook om van
te leren. Dat is heel waardevol, maar het ontwikkelen

De voordelen van het gebruiken van je netwerk zijn

en onderhouden van zo’n netwerk vraagt

talrijk. Het inspireert tot nieuwe inzichten en je gaat

wel de nodige inzet.

actiever aan de gang met jouw uitdaging, omdat je
hierover in gesprek bent met anderen. Er ontstaat in
een netwerk vaak een mentaliteit waarin gedacht
wordt in kansen. Het is een positieve, verbindende
mindset die je verder kan brengen.
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Zo pak je het aan
Als je de bruikbare en goede adviezen wilt krijgen, is
het belangrijk dat je goed nadenkt over je
hulpvraag. Probeer voor jezelf duidelijk te krijgen
wat er precies knelt. Vervolgens is het ook zaak dat
je je openstelt voor de antwoorden en oplossingen
die je krijgt aangereikt.
Het zal je verbazen hoe zeer mensen bereid zijn te
hulp te schieten. Eigenlijk is dat niet zo vreemd. We
zijn sociale wezens en van nature geneigd om
anderen te helpen. Zo kun je namelijk laten zien dat

Initiatief 5:
Schakel de hulp
in van FYNCH

#5
De uitdaging

je kennis van zaken hebt: een ander helpen is ook je

Je hebt nu 4 initiatieven in handen om direct de grip en

eigen kennis etaleren. Daarnaast zorgt het ervoor

impact op je werk te vergroten. We kunnen ons echter

dat je aardig gevonden wordt. Ook dat is niet

ook goed voorstellen dat het helemaal niet zo

onbelangrijk, veel dingen doen we uiteindelijk om bij

makkelijk is om daar zelf mee aan de slag te gaan. Als

anderen in de smaak te vallen.

je sneller resultaat wilt boeken, loont het om hulp te
zoeken bij experts in persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Zij bieden je tools en inzichten die het

De eerste stap

proces versnellen en kunnen je helpen een persoonlijk

Probeer een netwerk op te bouwen waar je kennis en

van wat dat in de praktijk kan opleveren, laten we

groeiplan uit te werken. Om je een beter beeld te geven

inspiratie uit kan putten. Stap over ‘de drempel’ om

iemand aan het woord die deze weg bewandeld
vreemden te benaderen. Ga eens uit je comfortzone en heeft.
benader iemand die je niet kent. Probeer er een
gewoonte van te maken om contact op te bouwen en

Pim Dullemond, Head of Metal bij Ahrend, wilde zich

te onderhouden met collega’s. Ook buiten de

verder ontwikkelen en zocht naar technieken om zijn
organisatie valt genoeg kennis en inspiratie op te doen. persoonlijke groei te versnellen. “Ik merk het niet alleen
Branche- en beroepsverenigingen bieden hiervoor een bij mezelf, ook veel jonge professionals missen vaak
uitgelezen mogelijkheid.

nog de vaardigheden en tools om echt te excelleren in

hun baan, terwijl ze daar wel het potentieel voor
Onderschat ook LinkedIn niet. Probeer een dagdeel per hebben." Als leidinggevende constateerde hij veel
maand te besteden aan het actief benaderen van
weerstand tegen verandering. “Ik werk in een
andere professionals op LinkedIn. Denk er eens over

organisatie waarin veel collega’s al lang werkzaam

na van welke professionals je iets kunt leren en met

zijn. Dat betekent dat er automatismen zijn ingeslopen,

wie je wellicht kan samenwerken.

wat veranderingstrajecten soms tot een uitdaging
maakt.
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Zo pak je het aan
Een van de tools die ik leerde om een verandering te
bewerkstelligen is het aangaan van een pilot. Als je
dertig dagen op een bepaalde manier werkt, dan wordt
het een gewoonte die langzaam in je gedrag inslijpt.
Als je daarbij duidelijke afspraken maakt – en die
misschien wel op papier zet – dan worden die
afspraken concreter. Waarom zou je geen beloning
verdienen als je succesvol een verandering door hebt
gemaakt? Zo kan je jezelf of een team door een
Ik wilde ontdekken hoe je een organisatie in beweging
krijgt en een nieuwe situatie als aantrekkelijk kan
presenteren. Dan komt het aan op gedrags- en
cultuurverandering. Daar wilde ik
meer over leren, want dat bepaalt voor een groot deel
of je inzet effect zal
hebben.”verantwoordelijkheden heus wel aan.

Dit levert het op

veranderingstraject helpen.”
“Ook ontdekte ik dat ik nog veel dingen onbewust deed
en dus geen helder beeld had waarom ik bepaalde
taken verrichte. Dat zorgde niet voor meer bezieling of
intrinsieke motivatie. Door daar een onderbouwing
voor te vinden, kreeg ik meer rust en vertrouwen in het
werk dat ik deed en gaan mijn werkzaamheden veel
sneller en beter.”

Dullemond ontdekte dat zijn interesses op een heel

De eerste stap

ander vlak liggen dan alleen het verbeteren van

“Door het FYNCH PROFESSIONAL-programma

processen en leidinggeven aan een afdeling. “Ik bleek

wordt het makkelijker om groei door te maken. Ik

ook warm te worden van de ontwikkeling van mensen.

herkende sneller welke rol ik innam in sociale

Het ontluiken van zo’n intrinsieke motivatie was

situaties – op het werk en ook thuis. Je kan de

waardevol. Nu focus ik meer op manieren om anderen

handvaten die je tijdens de 3-daagse opleiding krijgt

te laten excelleren. Het was daarom wel nodig om meer aangereikt in elke organisatie en in elke rol
toepassen. Het helpt om slagvaardiger te worden
bewustzijn te ontwikkelen over mijn eigen
professionele handelen.”

en beter om te gaan met veranderingen. Dat is
handig, want volgens mij verandert de wereld in een

“Ik ging in gesprek met Edwin Hansma van FYNCH en
hij gaf me een aantal verrassende inzichten. Doordat ik
eerst erg gericht was op het resultaat, liet ik kansen
liggen in het waarborgen dat mensen mijn tempo
konden bijhouden. Door daar actie op te ondernemen,
kreeg ik meer gedaan met minder moeite. Zo heb ik me
op meerdere vlakken ontwikkeld en doelen gesteld die
ik wilde realiseren.”
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steeds hoger tempo.”
“Ik leerde tijdens FYNCH-PROFESSIONAL hoe het
menselijk brein werkt, hoe je andere mensen kan
motiveren, jezelf kan ontwikkelen en bewustere
keuzes kan maken. Ik kan mensen en mezelf nu
makkelijker laten wennen aan verandering. Het is
plezierig om met Edwin Hansma te werken.

Hij heeft veel levenservaring en hij put dan ook

Organisaties en professionals die dit voor elkaar

geregeld uit concrete situaties om je op weg te helpen.

krijgen, staan veel sterker in hun schoenen en

Doordat hij de juiste vragen stelt, ontdek je weer

anticiperen makkelijker op de almaar veranderende

nieuwe dingen van jezelf.”

wereld. Deze professionals hebben meer plezier in
hetgeen ze doen, voelen zich meer verantwoordelijk

“Proactieve professionals zoeken naar een

en er is een grotere wederzijdse loyaliteit. Organisaties

gereedschapskist om hun ontwikkeling te versnellen.

met JOY zijn bovendien veel aantrekkelijker voor

Als dat je uitgangspunt is, kan ik je FYNCH
PROFESSIONAL van harte aanraden. Tijdens deze
training deed ik belangrijke inzichten op. Ik ontdekte
waar ik blij van word en wil daar mijn taken meer op
laten aansluiten. Dat betekent ook dat mijn rol
verandert. Ik ga minder leidinggeven en me meer

sollicitanten.
Creativiteit en productiviteit nemen significant toe bij
deze bedrijven. Ook spelen thema’s als duurzame
inzetbaarheid en ziekteverzuim een veel minder grote
rol.

bezighouden met mijn vak. Deze keuze maakt me
gelukkiger en had ik niet kunnen maken zonder deze
training.”

JOY - experts
FYNCH is gespecialiseerd in het realiseren van JOY en

Het recept
voor JOY!

helpt organisaties en professionals die vooruit

Een programma voor
organisaties

weerbaar. Het geeft je kracht de regie te nemen. Het

De uitdaging

creëren. Om vervolgens daadkrachtiger en effectiever

In deze whitepaper hebben we het recept voor het
realiseren van JOY op de werkvloer toegelicht.
Samenvattend zijn de ingrediënten:
-

Werken vanuit flow;

-

Een bijdrage leveren aan iets wat groter is dan
jezelf;

-

De vrijheid en ruimte krijgen om je werk zelf te
mogen bepalen;

-

Beschikken over een goed sociaal zakelijk
netwerk.
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willen. Die geen genoegen nemen met de status-quo
en snappen dat groei van binnenuit moet komen.
Omdat motivatie, plezier en zingeving de basis vormen
voor blijvend succes en duurzame inzetbaarheid.
JOY maakt organisaties en professionals wendbaar en
is een praktisch middel om sneller tot een beter
resultaat te komen. Wie leeft en werkt vanuit JOY, durft
problemen in de ogen te kijken en speelruimte te
en daardoor energieker en gelukkiger in het leven te
staan.

Meer grip &
meer impact
Een programma voor
professionals
In deze whitepaper zijn vijf initiatieven gedeeld om de
impact van jouw werkzaamheden te vergroten en meer
grip te krijgen op jouw loopbaan:
- Vertrouw op je eigen kunnen;
- Neem regie over je eigen werk en leven;
- Ontdek je emotionele drijfveren;

Programma voor professionals
FYNCH is er voor professionals die vooruit willen. Voor
wie geen genoegen neemt met de status-quo en snapt
dat groei van binnenuit moet komen. Door aan
ambities en dromen een heldere koers te geven, wordt
het makkelijker om ze daadwerkelijk te realiseren.
Omdat motivatie, plezier en zingeving de basis vormen
voor blijvend succes en duurzame inzetbaarheid.Je
leert tijdens het FYNCH PROFESSIONAL-programma
(3 dagen) hoe je je op een gezonde manier mentaal en
fysiek staande kunt houden in een veeleisende wereld
die continu verandert. Doordat je in staat bent om over
je eigen mentale en emotionele barrières te stappen,
kun je jezelf blijvend ontwikkelen. Dat geeft vertrouwen
op zowel de korte als lange termijn. Je blijkt na deze
training tot meer in staat te zijn dan je zelf dacht.

- Schakel de hulp in van je netwerk;
- Volg het FYNCH PROFESSIONAL-programma.
Professionals die aan de gang gaan met deze vijf
initiatieven, hebben minder last van stress en juist
méér plezier in het werk dat ze doen. Ze merken dat
hun creativiteit en productiviteit toenemen en dat
ze meer energie krijgen van hun werk. Sterker nog:
werk voelt eigenlijk steeds minder als werk.

Cursisten waarderen deze cursus
met een 8
FYNCH PROFESSIONAL is een individuele open
opleiding in groepsverband van drie dagen. De
cursisten zijn erg enthousiast over het programma. Zij
waarderen het programma voor professionals
gemiddeld met een 8.
Benieuwd naar ons programma aanbod of op zoek
naar meer informatie? Bezoek onze website.
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FYNCH
FYNCH ontwikkelt professionals en leidinggevenden
om organisaties nóg succesvoller te maken. Om vanuit
visie en strategie tot gerichte actie en zakelijke bloei te
komen. Wil je ook van intrinsieke kracht naar
excellente uitvoering? De experts van FYNCH bieden
op maat gemaakte combinaties van trainingen,
coaching, richt- en verbindsessies, masterclasses,
workshops en lezingen. Zowel voor organisaties en
teams, als individuele professionals en
leidinggevenden. Kortom, voor iedereen die er ook van
overtuigd is dat mensen tot veel meer in staat zijn dan
ze zelf denken.

Meer weten?
Neem contact op met FYNCH via 0297-593992 of per
mail: hallo@fynch.nl. Of neem een kijkje op
onze website www.fynch.nl.
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