
STRESS BESTRIJDEN 
EN JE TEAM ACTIVEREN? 
HET KAN!
EnergyFinder is een aanpak om de energie van jezelf en je team te 
meten en te activeren. Simpel, doeltreffend en wetenschappelijk. 
Gestreste teams presteren 27% slechter dan gemiddeld. 
Energieke teams 43% beter. 

Kortom, energie is de brandstof voor succes!



Het meten en activeren van energie lukt niet met een (zoveelste) tevredenheids- 
onderzoek, kleurentest of vrijblijvende training, daar heb je concreet inzicht in de 
feiten voor nodig: waar lekt de energie en waar krijg je energie van? Toe aan een 
aanpak die uit meer bestaat dan cijfers en generieke maatregelen, en waarbij jij en 
je teamleden zelf aan de slag kunnen gaan?

ACTIVEER DAN JEZELF EN JE TEAM 
MET ENERGYFINDER!

METEN 
ÉN ACTIVEREN
EnergyFinder is een combinatie van meting én activering. Ieder teamlid vult vooraf 
in 10 minuten een vragenlijst in, waarvan de scores vervolgens in een rapportage op 
team- en individueel niveau worden verwerkt. Daarna volgt een activeringssessie van 
een dagdeel onder deskundige begeleiding van gecertificeerde trainers. Je krijgt dan 
een concreet beeld hoe jij en je team er qua energie voorstaan en wat je zélf kunt 
doen om op een effectieve manier energieker en productiever te worden. Want regie 
over eigen energie is de basis voor zelfsturing en zelforganisatie. En energie is de 
beste voorspeller van je succes! 

BEVLOGEN EN IN EEN FLOW PRESTEREN 
MET JE TEAM. 

‘Dankzij de energieprofielen  
hadden we een hele goede basis 
voor de tweedaagse heisessie 
met de OR’. 

Niek Rennenberg 
Voorzitter Ondernemingsraad 
Wellantcollege

‘Ik weet nu precies  
wat ik ga doen  
om mijn hoge energieniveau 
vast te houden’.

Robert-Jan Liesker 
Manager
VodafoneZiggo



WAAROM
ENERGIE?

Is energie niet soft en zweverig? Welnee! Je kunt energie voelen, zien en meten. 
Door de resultaten binnen het team te bespreken, zorg je ervoor dat mensen niet in 
het rood raken (ziekteverzuim, burnout) of afhaken (boreout, verloop). 
Wij werken binnen onze organisatie al aan vitaliteit, moeten we nu ook iets doen aan 
energie? Vooropgesteld, je moet niets. Het is een kwestie van willen. Vitaliteit heeft 
vooral betrekking op fysieke aspecten van energie. Maar 70% van onze dagelijkse 
inspanningen is niet fysiek, maar van emotionele, mentale en sociale aard. Energy-
Finder geeft juist aan deze dimensies aandacht. 
Wat zijn de voordelen van EnergyFinder? 

Kort en krachtig
Hoge respons (100%)
Diepgang en to the point
Inspirerend en activerend
Vernieuwende inzichten op maat voor een concurrerende prijs

LAAT JE AAN DE HAND VAN CONCRETE VOORBEELDEN 
INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN.

‘Geweldig hoe een soft onderwerp  
op een vernieuwende manier 
écht feitelijk wordt onderbouwd’. 

Bart Wijn 
Account Director
Heineken

‘In een paar uur  
van inzicht tot  
gerichte actie  
met het hele team’.  

Merel van Hall 
Griffier
Gemeente Utrecht
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OVER 
ENERGYFINDER
Hans van der Loo en Patrick Davidson, auteurs van het boek ‘Waar haal je de energie van-
daan?’, hebben EnergyFinder opgericht om mensen met meer energie in organisaties te laten 
presteren. Gecertificeerde trainers zorgen ervoor dat je als individu, team of organisatie inzicht 
krijgt in je eigen energie om vervolgens doelgericht en met meer plezier aan de slag te gaan. 
Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt! 

ONZE KERNWAARDEN
POSITIEF, LEERGIERIG, GEDREVEN EN VERBINDEND.

De volgende organisaties zijn aan de slag gegaan met EnergyFinder:

CONTACT
PATRICK DAVIDSON
T 06 26 54 07 35 | E PATRICK@ENERGYFINDER.NL
HANS VAN DER LOO
T  06 52 53 71 15 | E HANS@ENERGYFINDER.NL

WWW.ENERGYFINDER.NL


