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De kracht van anti-klagen: vergroot uw 
probleemoplossend vermogen en  
verminder het geklaag op de werkvloer ...

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

Writers Academy
Unieke & inspirerende  

workshops gebaseerd op  
de meest populaire  

managementboeken!



“Passionele lesgever met 
fantastische achtergrond over  
hoe het brein werkt.”

ONGECONTROLEERD KLAGEN KAN EEN 
COMPLEET SAMENWERKINGSVERBAND  
TOT STILSTAND BRENGEN!

In deze workshop nemen wij u mee op expeditie 
langs de zeurende, zanikende en zwartkijkende 
medemens. Hoe kan het toch dat sommige mensen 
zo chronisch ontevreden zijn? Waarom slepen zij dat 
mee naar onze werkvloer en weer mee terug naar 
huis? En wat doet u daar vervolgens concreet aan, 
op beide plekken? Hoe zorgt u er doelmatig voor 
dat dwangmatig klagen uit uw bedrijf verdwijnt? 
Klagen hoort bij de mens, maar klagen is een 
verzamelbegrip. Het bestaat uit rechtmatige en 
onrechtmatige vormen. Zeuren om het zeuren zelf 
is echter een ongeoorloofde vorm van klaaggedrag: 
complete samenwerkingsverbanden hebben er 
onder te lijden. In haar meest destructieve vorm 
gaat collectief en chronisch klagen ten koste van 
doelmatigheid, productie en winst. Gelukkig is het 
heel snel en praktisch aan te pakken. 

WAT IS HET GEHEIM VAN SAMENWERKING?

Klagen om het klagen begint bij het individu. Dat 
individu maakt in het hedendaagse werken altijd 
deel uit van een team. De kracht van een team ligt 
hem in de samenwerking. De samenwerkende mens 
heeft het ver gebracht maar er kleven ook gevaren 
aan samenwerking. Binnen groepen conformeren 
individuen zich. Ze kijken om zich heen en passen 
zich aan. Wanneer klagen binnen de groep de norm 
lijkt te zijn, wordt dit gedrag snel overgenomen. 
Het geheim van samenwerking ligt hem echter 
in erkennen, herkennen en bekennen. Wanneer 
individuen binnen een groep elkaar afrekenen op 
ongewenst klaaggedrag en de leider dit ‘collectief 

corrigeren’ omarmt, wordt de doelmatigheid 
vergroot. 

HOE VERGROOT U HET PROBLEEM-
OPLOSSEND VERMOGEN VAN EEN TEAM?

Het individu wil best veranderen maar niet 
veranderd worden. Chronisch en ondoelmatig 
klagen wordt nu juist aangewakkerd als het 
ongecontroleerd haar gang kan gaan. Maar ook al 
zijn alle randvoorwaarden in kaart gebracht en staat 
het doel helder voor de geest, niets is volmaakt. De 
mens is veranderlijk en wispelturig. Een team is pas 
werkelijk een team als problemen worden gezien 
als iets onvermijdelijks. Pas als het wijzen naar 
elkaar, de omstandigheden of de baas verdwijnt, 
kan het echte werken beginnen. De kracht van anti-
klagen vindt u in het collectief: horizontaal, verticaal 
en diagonaal anti-klagen legt de pijn daar waar die 
hoort: bij de veroorzaker. 

VERMINDER HET GEKLAAG OP DE 
WERKVLOER MET ANTI-KLAGEN!

Met de kracht van anti-klagen veegt u de vloer 
aan met notoire zware klagers! Waarom zou het 
normaal zijn om negatief gedrag de overhand te 
laten krijgen? Wat is de (onderlinge) rol van de 
medewerker op de vloer? Hoe staat u daar in als 
manager en leider? Met de Probleem Analyse 
Checklist of PAC© kunt u ongecontroleerd 
klaaggedrag in de kiem smoren. Emotie wordt 
gescheiden van probleem en het probleem wordt 
helder, precies en overzichtelijk in beeld gebracht. 
Op de werkvloer kunnen de medewerkers zich 
weer bezighouden met het grotere goed en u krijgt 
als manager de hamerstukken op tafel. Uw eigen 
besluitvaardigheid doet de rest.

Waarom deze Writers Academy?

Bart Flos schreef één van de best verkochte 

managementboeken van de afgelopen tijd: 

het Anti-klaagboek. Het stond 37 dagen 

op nummer 1 bij Managementboek.nl en 

stond 184 dagen in de Top-100. Als logisch 

vervolg schreef hij ‘het anti-sleurboek’. 

Bart is een levendig en geestdriftig spreker 

maar ook een gedreven docent. In zijn 

verhalen bundelt hij een solide theoretisch 

fundament met 25 jaar ervaring als project-, 

verander- en crisismanager. Het resultaat: 

een overdaad aan goed onderbouwde en 

toch zeer praktische en toepasbare eye-

openers. Hij doet niet alleen een beroep op 

uw bewustzijnsvermogen maar stimuleert 

tegelijkertijd uw persoonlijk leiderschap. 

Vanuit zijn bedrijf “Bart Flos Veranderadvies” 

houdt Bart zich naast schrijven, presenteren 

en trainen ook bezig met coachen, 

veranderadvies en crisismanagement.

De docent-auteur

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap,  

management en communicatie. 

“Het anti klaag boek” maakt deel uit van  

de Writers Academy.

Het IFBD selecteert voor u de beste management-

boeken, maar ook de beste schrijver-trainers. 

Na deze writers academy gaat u uitgedaagd, gemotiveerd  

en geïnspireerd terug aan de slag met nieuwe inzichten,  

nieuwe energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

De Writers Academy



HET WAT, WAAROM EN HOE VAN KLAGEN: OGEN EN OREN OPEN

 ◆ Wat is klagen?

 ◆ Waarom klagen we?

 ◆ Treuren, betreuren en zeuren.

 ◆ Het gevaar van chronisch zwaar klagen voor mens, manager en medewerker.

 ◆ Reken af met uw eigen gezeur.

DE KRACHT VAN HET ANTI-KLAGEN: ZIEN,  BEGRIJPEN EN DOEN

 ◆ Ontmasker de klager.

 ◆ Troosten, prijzen en prikkelen.

 ◆ Het horizontale, verticale en diagonale effect.

 ◆ Zelfbewustzijn leidt tot zelfredzaamheid.

 ◆ Noodpakket voor klaagrampen.

DE KUNST VAN HET SAMENWERKEN: OVER LEIDERSCHAP, LEIDEN EN LIJDEN

 ◆ De kracht van het samenwerkingsverband.

 ◆ De vier dimensies in communiceren.

 ◆ De drie branddriehoeken van samenwerking.

 ◆ De reikwijdte van persoonlijk leiderschap.

 ◆ Over onnodig lijden en noodzakelijk leiden.

HET PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN: ECHTE ACTIE!

 ◆ Ratio versus emotie, orde versus chaos.

 ◆ Het scheiden van de emotie van het probleem: de probleemanalyse.

 ◆ Het pellen van probleemuien: werken met de Probleem Analyse Checklist© of PAC.

 ◆ De kracht van het proces: bottom-up en top-down.

 ◆ Wat verandert er bij u morgenochtend?

ProgrammaDe docent-auteur Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

Het gehele programma bestaat 
uit vier blokken die stapsgewijs 
het menselijk gedrag in samen-
werkingsverbanden verklaren. Zodra 
we begrijpen wat klagen is, waar 
het vandaan komt en waarom we 
het doen is de toon gezet voor 
een reeks van uiterst praktische 
inzichten die door gezamenlijke 
oefeningen worden versterkt.  
Ieder blok heeft voldoende ruimte 
voor theorie, praktijk, discussie en 
uitwisseling van ervaringen.  
 
U gaat naar huis met direct 
toepasbare oplossingen om 
chronisch klagen in de kiem te 
smoren. Het proces als geheel 
is letterlijk ‘de volgende dag’ in 
werking te zetten. De rust die dat 
geeft, zal u goed doen; de tijd en 
energie die vrijkomt, zal uw bedrijf 
goed doen. 

08.30 Ontvangst, registratie  
met koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch
17.00 Einde van de cursusdag.
 
Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Timing cursus



> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: 795 € (excl. BTW)

De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. 
Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch 
tijdens de cursusdag. U ontvangt bovendien een documentatiemap die u 
als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de 
Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende col-
lega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20% (= 5 deelnemers of meer).
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een 
factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met 
nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u 
onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door 
de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw 
bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op 
de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw 
inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken voor de cursus uw 
annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale 
bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 

aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen 
verwelkomen in uw plaats.

Hotelovernachting op de locatie van de training
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken 
om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te 
sluiten.
Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende 
link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw 
sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. 
Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden 
doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde 
heeft u - overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 
8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden 
vindt u al onze modaliteiten terug.

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  ..................................................................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .................................................................................................................... AANTAL WERKNEMERS:  .................................................................

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

BEDRIJFSINFORMATIE

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

>>> Inschrijven via e-mail naar info@ifbd.be of via QR:
>>> Via volgende link: 

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

inschrijven

De antiklaagworkshop

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1581

