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BEGRIP DIENT GROEI
De kracht van de Kernfusietraining® in kernwoorden
Bewustzijn, Empathie, Groei, Respect, Integriteit, Professionaliteit

Deskundigheid, Integratief, Efficiënt, Nazorg, Transformatie

Grondig, Resultaatgericht, Oplossend, Effectief, Innovatief.

Dat  zijn ónze Normen en Waarden!
Voor ú een Meerwaarde?  

•

‘We leveren behalve bedrijfstrainingen 
ook zorg aan cliënten met psychische 
of psychosomatische klachten en cliën-
ten met een (dreigende) burnout. De 
Mee-denkers hebben daar de integra-
tieve Kernfusietraining® voor ontwik-
keld’, aldus Luuc Christiaanse.

Interactieve behandeling
Begrip Dient Groei, als afkorting van 
de kernwoorden, is de kracht van de 
Kernfusietraining®. Het is een integra-
tief behandelmodel, ontwikkeld door 
de Mee-denkers zelf, waarbij de werk-
wijzen van verschillende psychologen 
en diverse filosofische inzichten zijn 
verenigd. Bij deze benaderingswijzen 
worden zowel de systemische belasting 
als die vanuit een intern conflict betrok-
ken. Hierbij is het van uiterst belang om 
ook onderbewust spelende aspecten te 
betrekken. 

‘Onze adviesproducten: di-
rectieadviezen, workshops 
systemische- en organisa-
tieopstellingen, coachings-
trajecten aan de hand van 
een op maat afgestemd 
plan. We hebben een aantal 
cd’s ontwikkeld – de zoge-
naamde zelfhulp-program-
ma’s – waarbij wordt gead-
viseerd deze gedurende het 
individuele trainingstraject 
en zeker ook daarna thuis 
te beluisteren.’ Door de 
Kernfusietraining® wordt 

ondermeer het persoonlijk leider-
schap en het zelfherstellend vermogen 
gesterkt, inadequate gedragingen om-
gezet in meer effectief en doelgericht 
gedrag. Deze methode pakt ’unfinished 
business’ aan, rekent af met oude blok-
kades, waardoor men er weer meer 
plezier in krijgt. 

Effectieve burn-out-preventie
Directie en HRM of P&O-hoofden 
kunnen worden geadviseerd aan-
gaande effectieve burn-out-preventie, 
behandeling en preventie van stress-
klachten en reïntegratietrajecten. Bin-
nen de reïntegratieadviezen zijn er vier 
verschillende fasen in de begeleiding: 

‘Van werken alleen is nog 
nooit iemand in een burn-
out geraakt’, stelt Christi-
aanse. ‘We richten ons met 
name op de intrapsychische 
conflicten en de systemische 
belasting van de medewer-
kers en cliënten, daar waar 
gebleken is dat men buiten-
sporig reageert op externe 
stresssituaties.
Ook hierbij werken de zelf-
hulp cd’s preventief’ besluit 
Christiaanse.
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