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Training: Stress les - In 4 stappen beter omgaan met stress

Missie
De Training Farm heeft als doel om hoogopgeleide twintigers en dertigers beter te 
wapenen tegen stress, werkdruk en burn out klachten en hen meer betekenis aan 

hun werk te laten geven. Voor een rijkere, zinvollere en waardevollere carrière.

Gelukkig kan dit anders  
Bij de Training Farm leren werknemers met behulp van een nieuwe, baanbrekende en wetenschap-

pelijke methode “Acceptance and Commitment Therapy” (ACT): 

•	 Op een andere manier met hun stress, werkdruk, storende gedachten en gevoelens om te gaan 
dan dat ze in eerste instantie gewend zijn

•	 Meer te gaan doen wat ze werkelijk belangrijk vinden in hun werk

Resultaat
 Werknemers zullen hierdoor: 

pHun stress niveau verminderen 
pBeter presteren en meer voldoening vinden in hun werk 
pPsychologische technieken toepassen om effectiever om te gaan met negatieve gedachten,   
    emoties en gevoelens 
pEen verhoogde focus en meer vitaliteit ervaren 
pMeer inzicht krijgen in wat werkelijk belangrijk voor hen is 
pMeer zingeving en betekenis in hun werk creëren

Programma
 
xStap 1: Het grootste geheim van de mens
xStap 2: De succes-illusie 
xStap 3: Nieuwe stress technieken
xStap 4: Het persoonlijk actieplan

Duur 

x 2 Dagdelen: 2 x 6  uur 
x Maximale groepsgrootte: 12 personen

Wist je dat van de Young Professionals...
1 op de 5 burn out 

klachten heeft?

91% niet enthousiast 
is over zijn baan?

75% kampt met dilem-
ma’s rondom carrière?

En dit ook in jouw 
organisatie speelt?
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Jij vertelt je verhaal en wij verzorgen een 
lekkere, gezonde lunch bij jou op kantoor. 

Samen Lunchen?

Jop Haverkamp (31) , Trainer | 
E-Learning | ACT professional | 
Mede-oprichter | 

Tel: 0686619635

Mariska Fissette (30), Trainer | 
Psycholoog | Gedragswetenschapper  
| ACT professional | Mede-oprichter

Tel: 0686675291

Wij werken o.a. voor:

http://trainingfarm.org/incompany#anchor-link-lunch
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