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Welkom!



Masterclass TopState

Jouw energie, 

de grootste succesfactor in je bedrijf!



Wat gaan we doen?

1. Energiemanagement

2. Wat is biochemie?

3. Hoe werkt biochemie?

4. Wat is programmatuur?

5. Hoe werkt programmatuur?

6. Wat is een TopState?

7. Afsluiten



Energiemanagement



Wat is stress?

Wat verstaan we eigenlijk onder stress?



CRH
Corticotropin

Release

Hormoon
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Driehoekje omhoog

• Alert

• Spierspanning neemt toe

• Snellere ademhaling en hartslag

• Focus

• Klaar voor actie

• Energiek



Driehoekje omlaag

• Zin in eten

• Afname spiertonus

• Meer waarnemen

• Warmer

• Inspiratie

• Moe, pijn
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Hoe maak je handige driehoekjes?

1. Goed slapen, tussen de 7-9 uur

2. Pauzes respecteren

3. Vermijd haast

4. Gedurende een minuut je uitademing langer maken

5. Respecteer vermoeidheid

6. Bewegen helpt bij afschakelen (rustig lopen)

7. Waarnemen driehoek

8. Ontspannen bij ontspanning

9. Grote driehoeken verspreiden over de week

10. Multitasking vermijden



PAUZE





Programmeren van je software



Vraag

Kun je voorbeelden noemen van software die je 
kan beperken je doel te bereiken en te veel 
energie kosten?



Jukebox



Jukebox



1. Veranderen van plaatjes op de 
draaitafel

• Houding

• Tijd

• Bewegen / sport

• Driehoekje afmaken

Biochemie



Zeg deze zin hardop:

Ik heb er zin in!



2. Veranderen van de plaatjes zelf

• Verbindingen kun je aanpassen als ze niet 
meer gewenst zijn

• Ook kun je gewenste verbindingen zelf 
creëren

Leer gebruik maken van deze maakbaarheid!



Plasticiteit

Ons lichaam past zich steeds aan (plasticiteit) 

Waar merk jij dat aan?

• Fysiek

• Mentaal



Plasticiteit 

Door jezelf fysiek en mentaal in de juiste 
staat te brengen maak je de beste versie 
van jezelf en lever je automatisch 
topprestaties!

Zo kom jij in je       T    !



Vragen ter inspiratie

Zou bevlogenheid ook een energielek 
kunnen veroorzaken?

Hoe maak jij je driehoekjes af op een dag?



Bedankt voor jullie aandacht!

Graag tot ziens!
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Duurzame inzetbaarheid
ESF 2014-2020

Aanvraagtijdvak 
12 november – 16 november 2018-2019

Inzetten op de (verdere) ontwikkeling van 
je medewerkers met prestatieverbetering

> De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.
> Per aanvrager bedraagt de subsidie minimaal € 6.000,-- en maximaal € 12.500,-

> Geïnteresseerd? Ik leg je graag uit wat de mogelijkheden zijn.



Exclusieve 2-daagse 
Robert Cialdini masterclass

Door Bas Wouters CMCT

LEER DE 6 SUPERKRACHTIGE TECHNIEKEN
OM ALLES VOOR ELKAAR TE KRIJGEN

MELD JE VANDAAG NOG AAN

En maak gebruik van ons unieke aanbod

Ga naar ttc-mkb.nl voor meer info en aanmelden



Blijf nog even 
en stel je voor!

> Ga naar de tafel met het 
nummer van je badge. 

> Stel je in 1 minuut voor.
> Vragen ter inspiratie:

> Zou bevlogenheid ook een 
energielek kunnen veroorzaken?

> Hoe maak jij je driehoekjes af op 
een dag?


