“Every gold medal or world
championship that’s ever been won,
most likely, we now know, there is a
flow state behind the victory.”
Michael Sachs (Psych Temple Uni)

It’s time.
Find your
ﬂow.

www.theﬂowcentre.nl

Training en Coaching
Van de oprichters van The Flow Centre en auteurs op het gebied van ﬂow, performance,
bevlogenheid en geluk.

Leer van de inzichten van 40 jaar onderzoek rondom ﬂow
Ontdek hoe ﬂow jouw prestaties maximaliseert
Ontwikkel een gepersonaliseerd trainingsprogramma
Leer innovatieve methoden om onder druk te presteren
Onderga dezelfde training als meerdere Olympisch- en Wereldkampioenen

Motivatie
Creativiteit
Geluk
www.theﬂowcentre.nl

Performance
Decision-Making
Leiderschap
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“Every gold medal or world
championship that’s ever
been won, most likely, we
now know, there is a ﬂow
state behind the victory.”
Michael Sachs (Professor at
Temple University)

© The Flow Centre

The Flow State is what takes
life to the next level, for
enjoyment and performance.
Over my career I have
developed a mindset that
has helped me through
high-pressure scenarios and
Olympic focus. It has been
critical to reaching a string of
excellent performances.
Rebecca Soni – 8 Olympic
Medals, World Record Holder

www.theﬂowcentre.nl
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Training
Onze training omvat een spectrum van onderzoek vanuit
de prestatie- en organisatiepsychologie, neurowetenschap,
psychofysiologie en lessen van de wereldtop.

Ervaar dezelfde training als Wereld Kampioenen.
i

Wist je dat?

50%

3 uur workshop

Trainees worden 50%
sneller een expert als
zij trainen in ﬂow.
United States Air Force

1 dag workshop

98%

3 dagen workshop

Gelooft dat ﬂow training
zijn of haar prestatie zal
verhogen.
The Flow Centre

From surviving to thriving.
www.theﬂowcentre.nl
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Flow Workshops
3 uur workshop

1 dag workshop

3 dagen workshop

Een workshop dat in gaat op het
fundament en stappen naar ﬂow.

Een intensieve workshop dat in gaat op
het fundament en het vinden van ﬂow.

Een programma dat verandering en
gepersonaliseerd leren mogelijk maakt.

Voorbeeld schema

Voorbeeld schema

Voorbeeld schema

Wat is Flow
•
•
•
•

Dag 1 - Flow in Sports

Overzicht - 40 jaar ﬂow onderzoek
Persoonlijke ervaringen van ﬂow
Flow model – 9 dimensies van ﬂow
Interactieve workshop

Hoe vind je Flow
•
•
•
•

Wat is Flow

•
•
•
•
Hoe vind je Flow

Dag 2 - Coachen op Flow

3 stappen naar ﬂow
Neurowetenschap achter ﬂow
Toegepast onderzoek van ﬂow
Voordelen van ﬂow training

*optioneel

Tailored / Fun / Eﬀective

www.theﬂowcentre.com
owcentre.nl

Overzicht - 40 jaar ﬂow onderzoek
Flow model - 9 dimensies van ﬂow
3 stappen naar ﬂow
Oefenen van Flow Skills

•
•
•
•

Toepassing van ﬂow in coachen
Persoonlijke ﬂow checklist
Flow Leiderschap
Interactieve workshop

Vinden van Flow in de praktijk

Dag 3 - Flow in Teams

•
•
•
•

•
•
•
•

Oefenen van Flow skills
Toepassing theorie in praktijk
Persoonlijk ﬂow checklist
Flow in Coachen & Flow in Teams*

4

Principes van Flow in Teams
Benutten van kracht in het team
Creëren van een Flow Cultuur
Vraag en antwoord (Q&As)
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Coaching
Onze deﬁnitie van coaching is opgaan in het meest interessante
gesprek dat je ooit over jezelf zult hebben.
Onze ervaren coaches weten hoe zij het vinden van ﬂow dienen
te faciliteren ter bevordering van geluk en duurzame prestaties.

i Wist je dat?

5x

Directeuren 5 keer
productiever zijn in ﬂow.
McKinsey & Company

163%

Een recent onderzoek
toont een stijging van
34% in ﬂow en 63% in
resultaten aan door ﬂow
training.
MSc Thesis

Coaching is the universal language of change and learning.
www.theﬂowcentre.nl
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Jouw coaches

Martijn Leonard

Dr. Susan Jackson

Cameron Norsworthy

Martijn is trainer, coach en auteur. Hij
studeerde in 2008 af op het onderwerp Flow in
Sports bij Olympische Sporters aan de EUR.

Susan werkt al tientallen jaren op
verschillende manieren met high proﬁle
professionals.

Cameron heeft het voorrecht gehad om diverse
Wereldkampioenen, directeuren, ondernemers
en high proﬁle professionals te coachen.

Martijn behaalde zijn mastergraad voor de
opleiding Human Resource Management aan de
EUR en studeerde sportpsychologie aan de VU.
Daarnaast is hij een gecertiﬁceerd coach bij de
internationale coachfederatie (ICF) en volgde o.a.
de opleidingen Action Types en ECO Coachen.

Sinds 1993 publiceert Sue uitgebreid
over ﬂow. Met haar ﬂow mentor, Mike
Csikszentmihalyi, schreef zij in 1999 het
boek Flow in Sports: The Keys to Optimal
Experiences and Performances. Vervolgens
werd zij hoofddocent aan de Universiteit
van Queensland en QUT.

Cameron is een gecertiﬁceerd coach bij de
internationale coachfederatie (ICF), performance
psycholoog en kreeg the Outstanding Academic
Achievement Prize toegekend voor zijn publicaties
op het gebied van ﬂow en performance.

Martijn kwam als voetballer uit voor Feyenoord
Rotterdam. Sinds 2002 is Martijn voetbaltrainer
van (bvo) jeugd, senioren en bij zijn voetbalacademie Next Football. Hij gaf o.a. Flowtraining
aan SC Heerenveen, NLcoach, ADO Den Haag,
FFC in Moskou en aan voetbalcoaches werkzaam
op amateur tot Champions League niveau.
Het is zijn passie om talenten tot bloei te laten
komen en jou te helpen successen te behalen.
www.theﬂowcentre.nl

Susan is een psycholoog, auteur,
mindfulness-meditatie & yoga leraar.
Sue biedt in haar coaching zowel
wetenschappelijk inzicht betreft ﬂow als
een praktische toolkit met psychologische
strategiën en vaardigheden. Sue heeft
ervaring met recreanten tot aan Olympischen Wereldkampioenen en geniet ervan om
van succes een standaard te maken.
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Cameron kwam als professioneel tennisser
uit voor Engeland en heeft als sporter enkele
‘s werelds beste trainingscentra en diverse
wereldkampioenschappen mogen ervaren.
Cameron is op dit moment the Performance
Director van The Flow Centre in Australië en het
Verenigd Koninkrijk, auteur, coach en spreker
rondom ﬂow.
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In ﬂow, we are our
resourceful, imaginative,
ingenious best. Better still,
the changes stick. People
report feeling extraordinarily
creative even a day after
a ﬂow state experience,
suggesting they consistently
think outside the box.
Dr Teresa Amabile, Harvard
Business School professor

Find your
vour ﬂow

www.theﬂowcentre.nl
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Start vandaag
Voor meer informatie
martijn@theﬂowcentre.nl
www.theﬂowcentre.nl

www.theﬂowcentre.nl
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