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PMC dankt  haar Jaarpartners



The road to wellbeing.

° Hoe vermijd je een mentale lockdown 

in deze VUCA wereld?

° Waarom is een geïntegreerd welzijnsbeid 

belangrijker dan ooit?



Who is she?
• Levenslustig

• Goesting in fun, groei en geluk

• Public speaker

• Entertainer

• Inspirator – Influencer

• Executive Coach en Trainer bij 361°

• Erkende Coach bij VRT en AgO

• Coach en trainer bij :

B-Tonic, Kluwer, Webinar Solutions, ...

• Cognitief gedragscoach

• Stress- en burnout begeleider

• Hartcoherentiecoach

• Loopbaanbegeleider

• Expertise in: 

• Spreekvaardigheden en communiceren

• V-Power: Vitaliteit en mentaal Vermogen

• Mensgericht en coachend leiderschap

WHO is She?
q Levensgenieter

q Ondernemer

q Italië -freak 

q 52 jaar , 2 dochters
q Gelukkig getrouwd

q oprichter 361°

q Adviesraad CXO

q Bestuurslid Commissie Learning & Development en Lid van 

de Raad van Bestuur
q Raad van bestuur PMC (ondervoorzitter)

q Columniste MT.be

q Docent Kluwer

q Inspirator – Influencer

q Stuurgroep “de gelukkige Belgen” i.s.m Prof,Lieven 
Annemans



VAN WETENSCHAP NAAR BEDRIJVEN

Call to action

VAN  SMART 

WORLD NAAR 

SMART BRAIN!

HOE?



HELP!
HAPPILESS
OR 
HAPPINESS!

CREATING HAPPY EMPLOYEESCREATING HAPPY EMPLOYEES

WELKE IMPACT 
HEEFT VUCA OP JOUW 

LEVEN?

HELP!
HAPPILESS
OR 
HAPPINESS!

CREATING HAPPY EMPLOYEESCREATING HAPPY EMPLOYEES

HOE BELANGRIJK IS
WELLBEING

VANDAAG EN 
IN DE TOEKOMST

VOOR JOUW 
ORGANISATIE/KLANTEN?



UITDAGING ZO LANG MOGELIJK 

GEZOND

GEMOTIVEERD

GEËNGAGEERD

ENTHOUSIAST 

PRODUCTIEF



FIT RISICO
ARBEIDS -

ONGESCHI

KT

Gezond, 
gemotiveerd en 

productief

Verhoogde kans op 
uitval en minder 

productief

(Deels) niet 
aanwezig op het 

werk

(Deels) niet 
meer 

werkzaam

Hoge werkdruk, 
slaapproblemen,    

ongezonde leefstijl, 
verminderd werkplezier

Toeval of door 
beleid?

Mentale en fysieke 
overbelasting, 

verminderd 
werkplezier

Toeval of door 
beleid?

72 % 4 % 1 %23 %

Bron: Mercer

VERZUIM

PRIORITEIT ZETTEN OP 
GELUKKIG WERKEN!



WAAROM
is het belangrijk?

-> geef kort je antwoord in chat

WANT:
Topwerkgevers 

2.5 x hogere omzetgroei 
22% hogere klanttevredenheid 

47% hogere effectiviteit
43% hogere productiviteit

40% lager verloop

Bron: Hay group



Gelukkige medewerkers

Goede service

Gelukkige klanten

Loyale klanten

Winst en groei

HOE
creëren we topwerkgeverschap?



Human Resources

HUMAN CAPITAL

Wellbeing is an attitude, 
not a department in this 
VUCA world



Het brein denkt constant 
in de overlevingsmodus

en wat gebeurt er dan met 
ons neurologisch systeem?

Nieuw brein of

Prefrontale 

Cortex

-> taal, focus, 

analyse

rekenen, ...

Oerbrein of 
primitief brein

-> overleven

Emotioneel brein
of limbisch systeem

-> blijheid, verdriet, 

angst

STRESS BREIN 

-> vechten, vluchten, vermijden, verstarren

-> angsthaas of innerlijke criticus

SLIM BREIN -> benjamin of beste vriend 



Piekeren, angst, onrust, stress in onzekere tijden.
Je voelt je stuurloos.

Het is volkomen normaal... 

Behalve als het belastend en 
alles overheersend wordt.

Wie is dan je grootste vijand? 

Angsten en 
onzekerheden
bespreekbaar maken.



Fysieke- en mentale
Veiligheid

Physical distance
Socially Connected

Fysieke- en mentale
Veiligheid

POLL:
Hoeveel procent is 

het belang aan 
veiligheidsgevoel gestegen?

Juiste antwoord is: 80%



Juiste power of energie -> motor/brein -> optimaal vermogen

=

Vergroot je vitaliteit en mentale veerkracht 

zodat je niet uit de bocht vliegt, 

stuurloos wordt. 

Of zelfs helemaal stil valt.



=

Wie zet jij aan je stuur?

Innerlijke 
criticus

Je beste 
vriend

Van Angst naar groei

VUCA 
world

VUCA
brain



Van Angst naar groei

Angst/piekeren

§ Negatief denken, 
enkel focussen op negatieve zaken

§ Zwart-wit denken

§ Overgeneraliseren (veralgemenen ) 

§ Gedachten lezen 

§ Emotioneel redeneren, 

-> gevoelens als bewijs nemen

§ Rampdenken, dramatische scenario’s 

schrijven

§ Zelfverwijten

Vertrouwen/oplossingsgericht

§ Wat zou je erbij winnen als je de 
situatie aanvaardt?

§ Wat zijn de voordelen van deze 

situatie?

§ Hoe kijkt jouw partner/beste 

vriend/collega naar de situatie?

§ Wat kan je leren uit deze 

situatie?

§ Wat heb je nodig om je beter te 

voelen?

§ Wat zijn mogelijke oplossingen?

Nieuwe, positieve, rustgevende gedachten -> 
bewust aandacht aangeven -> herhalen!

Neurale pathways -> snelwegen in ons brein



WERKGEVER

Zelfzorg – Zorg voor anderen

o Waarnemen

o Erkennen

o Je staat er niet alleen voor

o Wees mild voor jezelf en anderen

Re-boarding na de lockdown?
Pijlers van een geïntegreerd
welzijnsbeleid.



HELP!
HAPPILESS
OR 
HAPPINESS!

CREATING HAPPY EMPLOYEESCREATING HAPPY EMPLOYEES

1. CONNECTEREN -> BEVRAGEN

2. ANALYSEREN -> WAT GAAT ER GOED/NIET GOED

3. CONCRETISEREN -> UITROLLEN ACTIEPLAN

WELLBEING CIRCLE



Q&A 

PMC Jaarpartners

361.works
wellbeing@361.works


