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De toekomst is hier, nu, vandaag. De jonge en
talentvolle medewerkers van vandaag zijn de leiders
van morgen.
Cijfers laten zien dat juist deze groep medewerkers
het meest last heeft van burnout klachten met bijna
20% in 2017. Dit percentage stijgt nog ieder jaar. Het
is belangrijk om preventief te investeren en jonge
medewerkers te stimuleren een gezonde balans te
vinden om burnout klachten te voorkomen. In grote
bedrijven als Apple, Nike en Google is het toepassen
van mindfulness al bewezen effectief.
Power to Potential heeft als doel de leiders van de
toekomst op een duurzame manier in hun kracht te
zetten zodat zij hun volle potentie kunnen gebruiken
voor hun werk en de maatschappij.
Het programma bestaat uit een gericht aanbod van
zelfreflectie en coaching vaardigheden gecombineerd
met ademwerk, lichaamswerk en meditatie. Hierdoor
ontstaat er balans in het creëren van persoonlijk
leiderschap met de wijsheid van zowel het hoofd als
het hart en het lichaam.
Resultaat is bewuste en energieke medewerkers die
weten wat ze willen en hoe ze daar op een duurzame
manier kunnen komen.

Gemiddeld % burnout klachten bij medewerkers
Leeftijd 25 - 35 % burnout klachten bij medewerkers
Bron: cijfers CBS/TNO

Waarom Power to Potential?

WHY

In onze maatschappij ligt de nadruk veelal op
presteren, geld verdienen en jezelf bewijzen. Zeker
wanneer je begint met werken, bestempeld bent als
‘jong talent’ en hoge ambities hebt ben je hier
bevattelijk voor.

Power to Potential gaat verder dan mindfulness en
focust zich op het leren luisteren naar de wijsheid van
het lichaam. Dit wordt gecombineerd met het
ontwikkelen van zelfinzicht in eigen handelen,
motivatie, talenten en doelen.

Maar wat als je meer van jezelf wil laten zien en het
lukt niet. Omdat je niet lekker in je vel zit, je bent
moe, hebt weinig energie, je talenten worden niet
gezien of gewaardeerd in je omgeving, je had
grootse idealen maar je voelt alsof je ze niet waar
kunt maken, of je vindt het werk simpelweg gewoon
niet uitdagend of interessant genoeg.

Deze unieke combinatie van lichaamsbewustzijn en
persoonlijk leiderschap biedt een preventief
leiderschaps-programma. Medewerkers leren tijdig
leiding nemen over hun eigen situatie, balans creëren
en burnout klachten te voorkomen.

Dit zijn veel genoemde redenen waarom jonge
medewerkers van vandaag de grootste groep zijn met
burnout klachten.
Tekenen van burnout uiten zich vaak als eerste fysiek.
Het is gemakkelijk om deze te negeren of af te doen als
‘iets dat vanzelf over gaat’.
Vaak worden burnout klachten te laat herkend en is
begeleiding om preventieve maatregelen te nemen
slecht of niet aanwezig. Zowel voor de medewerker
als voor het bedrijf is een burnout een langdurig en
ongewenst traject dat voorkomen kan worden.

Het programma wordt idealiter ingezet wanneer
jonge talentvolle medewerkers vol energie en
mentale ruimte beginnen aan hun baan. Zijn er al
eerste signalen van burnout? Dan leren deelnemers
die tijdens dit programma herkennen en serieus te
nemen.

Hoe werkt Power to Potential?
Power to Potential focust zich op het ontwikkelen
van fysieke intelligentie gecombineerd met het
vergroten van zelfkennis en persoonlijke motivatie.
Deze unieke combinatie creëert daarmee
medewerkers die lekker in hun vel zitten, optimaal
presteren en goed hun doel voor ogen hebben in hun
werk.
In de training leren deelnemers actief hun eigen
grenzen verkennen, hun motivatie scherp benoemen
en hun talenten (h)erkennen. Dit wordt gecombineerd
met ademwerk, fysieke oefeningen en meditatie.
Op een toegankelijke manier worden een aantal
oefeningen aangereikt die de lichamelijke
intelligentie van de deelnemers aanspreekt en hun
bewustzijn daarop verhoogt. Dit stimuleert
deelnemers hun potentieel te ontdekken en optimaal
te benutten
De deelnemers worden begeleid om voor zichzelf de
vertaalslag te kunnen maken hoe zij die informatie
optimaal en actief gebruiken.

HOW
Het uitgangspunt bij Power to Potential is dat iedereen
de eigen wijsheid bezit om eigen behoeften te
herkennen en daar gehoor aan te geven. Het
programma faciliteert dit proces en geeft deelnemers
de ruimte om helderheid te creëren in het vinden van
een ideale persoonlijke balans in het werk.
Medewerkers leren hun energie gericht in te zetten
en herkennen wanneer ze uit balans raken. Daarmee
kunnen zij zelf signalen van een burnout preventief
herkennen.

WHAT

Power to Potential in de praktijk
Voor wie:
Power to Potential is een programma voor hoog
opgeleide medewerkers tussen de 25 en 35.
Programma’s:
Power to Potential biedt een ‘basis’ programma en
workshops. Deze kunnen aangepast worden aan de
wensen van een groep of bedrijf. Beiden worden in
zowel Nederlands als Engels gegeven.
Basis programma:
Voor 12 - 18 mensen
Introductie en Basis: 2 dagen
groep

Verdieping en Consolidatie:
1,5 dagen
Coachgesprekken
3 x 1 uur

individueel
Workshop:
Voor 10 - 20 mensen

Workshop 0,5 - 1 dag

Bouwblokken van het programma/workshops:
lichaamsbewustzijn

+

Power to
persoonlijk
=
Potential!
leiderschap

Resultaten:
Deelnemers na Power to Potential:
•
zijn lichaamsbewust
•
zijn intrinsiek gemotiveerd
•
tonen persoonlijk leiderschap
•
ervaren vervulling in hun werk
•
gebruiken energie efficiënt
•
zijn in balans en duurzaam inzetbaar
Klantervaring:
“In het werk met BreathWorks word je er altijd
aan herinnerd om te ademen voor je verder gaat.
Om een moment te nemen om je te verbinden met
wat je doet en waarom. Lisanne neemt je mee
en maakt je bewust van wat ademen en bewust
zijn van je lichaam kan doen en voldoet aan de
verschillende behoeften van de deelnemers in de
sessie. Het organiseren van de workshop ging heel
gemakkelijk. Lisanne weet wat ze doet en wat ze
daarvoor nodig heeft. Lisanne en Professioneel
gaan in de zelfde adem!”
- Juli 2019, Olga Brommet, Royal Haskoning

BreathWorks by Lisanne
Het gezicht van BreathWorks is Lisanne van Niekerk.
Haar passie is mensen faciliteren hun volle potentie
tot leven te brengen. Daarin maakt zij gebruik van
ademwerk, lichaamsbewustzijn en meditatie om op
een positieve en creatieve manier groei te stimuleren
in balans en gezondheid.
Tien jaar geleden heeft Lisanne het fenomeen
burnout zelf ontdekt tijdens haar studie Bouwkunde.
Met volharding en doorzettingsvermogen heeft zij
haar studie succesvol afgerond, maar ze voelde dat
dit niet een duurzame manier van werken was.
Sindsdien is zij op zoek gegaan naar haar eigen
balans en gezondheid. Persoonlijke motivatie en
leiderschap tonen bleken daarin een belangrijk
onderdeel van haar eigen helingsproces. Met
vallen en opstaan is dit een traject geworden met vele
wendingen die Lisanne uiteindelijk hebben gebracht
tot het starten van BreathWorks.
Lisanne’s doel met BreathWorks is om anderen te
faciliteren hun persoonlijke motivatie, balans en
gezondheid te vinden en actief toe te passen.
Als multigepassioneerd talent laat Lisanne zich bij
het opstellen van haar producten inspireren door
haar ervaringen als facilitator bij het LEF Future
Centrum van Rijkswaterstaat, haar achtergrond als
coach bij InterCoach en haar master
landschapsarchitectuur.

WHO
Zo gebruikt Lisanne de omgeving als belangrijk
onderdeel van haar programma en vormt de werking
van het brein een basis in haar werk.
Haar opleiding tot Yogadocente en Biodynamic
Breathwork and Trauma Release System Facilitator
vormen de basis voor het ademwerk en lichaamswerk
in het programma.
De eigen wijsheid die Lisanne door de jaren voor
zichzelf heeft opgedaan van het lichaam en de
ademhaling zet zij in om bewust tijd en ruimte te
creëren, te vertragen en te reflecteren. “You have to
slow down before you can accelerate!”
Meer over Lisanne en BreathWorks:
https://lisannevanniekerk.com/about-me/

Power to Potential voor jou
Wil je weten wat Power to Potential voor jouw bedrijf
kan doen? Neem nu contact op met BreathWorks
voor een goed gesprek en vraag een vrijblijvende
offerte op.

BreathWorks
Lisanne van Niekerk
Facilitator & Inspirator
www.lisannevanniekerk.com
lisannevanniekerk@gmail.com
06-10099120

CONTACT

