
Ruim 14% van de werknemers in Nederland ervaart burn-out klachten*.  Dat is ongeveer 1 op de 7.  Onder promovendi is dit percentage nog 
hoger!

Volgens onderzoekers Ready, Conger en Hill** is de algehele gezondheid van twintigers en dertigers grotendeels afhankelijk van de mate waarin 
zij zich vaardigheden eigen weten te maken om: 

 Zelfinzicht te vergroten
 Gezond om te gaan met spanning 
 Persoonlijk en professioneel hun maximale potentie te benutten

Om burn-out te voorkomen, of om te herstellen van burn-out is gedragsverandering dus essentieel. LifeLong heeft een effectieve aanpak ontwik-
keld om promovendi te helpen om vaker geluk te ervaren, optimaal te presteren en met focus en ontspanning het beste uit zichzelf te halen. 
Ben je aan het promoveren en wil je burn-out verschijnselen voorkomen óf bestaande klachten optimaal leren hanteren? Meld je dan aan voor 
de cursus “Flourishing voor Promovendi”!

* Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS/TNO, 2014.
** Harvard Business Review, 2010.

FLOURISHING VOOR PROMOVENDI

Tijdens deze cursus leer je wetenschappelijk onderbouwde technieken om: 

•	 Burn-out	verschijnselen	te	herkennen	en	hanteren
•	 Structureel	je	fysieke,	emotionele	en	mentale	weerbaarheid	te	vergroten
•	 Gezond	om	te	gaan	met	perfectionisme,	faalangst,	prestatiedruk	en	(keuze)stress
•	 Optimaal	gezond	werk-	en	pauzegedrag	te	vertonen
•	 Constructief	grenzen	te	stellen
•	 Je	verantwoord	lichamelijk	in	te	spannen	en	te	ontspannen
•	 Je	gezonder	en	energieker	te	voelen	in	je	dagelijks	leven
•	 Succesvol	om	te	gaan	met	tegenslag

Tevens bestaat er de mogelijkheid voor aanvullende individuele begeleiding om, onder deskundige begeleiding, dieper 
op specifieke onderwerpen in te gaan.

RESULTATEN



Wil je burn-out verschijnselen voorkomen óf bestaande klachten optimaal 
leren hanteren? Meld je dan aan voor onze Flourishing cursus! 

Aanmelden kan via: pieternel@lifelong.eu (06-43987546)

Hoe eerder je je bewust wordt van factoren die burn-out verschijnselen 
veroorzaken en verergeren, hoe beter je in staat zult zijn om deze fac-
toren doelgericht positief te beïnvloeden! 

Zie voor meer informatie: www.lifelong.eu

Duur: 

Datum:

Locatie:

Aantal deelnemers:

Prijs (inclusief btw):  

8 sessies van 19:30 tot 21:30

Van donderdag 19 oktober tot en met donderdag 7 december, 2017

Room2Learn - Utrechtsedwarsstraat 13-I, Amsterdam

Maximaal 10 promovendi

€ 750, - (Informeer bij je werkgever over de mogelijkheden om de 
 cursus te volgen vanuit je persoonsgebonden budget!) 

AANMELDEN DUUR EN LOCATIE

DE TRAINERS

Pieternel Boer is coach, mindfulness trainer en docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij modules verzorgt over positieve 
psychologie.	Als	coach	begeleidt	Pieternel	studenten	en	jonge	professionals	(20-40	jaar)	op	het	gebied	van	stress	en	burn-out	en	
geeft trainingen, o.a. op het gebied van perfectionisme en mindfulness. Vanuit haar eigen passie voor natuur en wandelen or-
ganiseert ze daarnaast avontuurlijke wandeltochten voor twintigers en dertigers, waarbij natuurbeleving wordt gecombineerd met 
persoonlijke	ontwikkeling	(zie	www.innertrail.nl).

Lee Mason helpt mensen bij het leiden van een zo vitaal en bevlogen mogelijk leven. Als fysiotherapeut werkte hij bij verschillende 
re-integratiebureaus in hechte samenwerking met bedrijfsartsen, psychologen en andere zorgprofessionals. Als zelfstandige trainer 
ontwikkelde hij een methode om mensen te helpen bij het doorvoeren van duurzame positieve gedragsverandering. Deze aanpak 
beschrijft hij in het boek Optimaal Gezond, Gelukkig en Betekenisvol Leven, dat medio 2018 zal verschijnen. Samen met Pieternel 
verzorgt Lee tevens colleges aan de Universiteit van Amsterdam.


