KOEN GONNISSEN
Als Manager, als Bridger doe je aan
topsport…Ben jij een bedrijfsatleet?

Categorie
Business & Management

Type
Bedrijfscoach & Trainer

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Workshops, Debat

Talen
EN, NL, DE

Afkomstig van
Nederland

Biografie
Koen Gonnissen leerde het trainersvak in meer
dan 10 jaar gedurende de begeleiding van
topsport atleten (vooral mannen en tennissers).
Als coach van het Belgische Davis Cup-team
bereikte hij de kwartfinale en het jaar daarna de
halve finale van de World Group.
Na zijn internationale sportcarrière
specialiseerde hij zich sinds eind 1998 in training
en coaching van bedrijven, teams en individuen,
managers en leidinggevenden. Een gedeelte van
zijn tijd blijft hij werken met topsporters als
mental coach. In 2010 werkte hij mee aan de
come-back van Kim Clijsters, als 'tennis spelende
moeder', en hielp hij mee met het creëren van
een Dream Team rond Kim. In 2011 werkte hij
samen met de wielerploegen Omega Pharma
Lotto (Philippe Gilbert, Andre Greipl..) aan de
filosofie "Riding as One".

Gedurende zijn transitie naar het bedrijfsleven
schreef hij samen met Alain Goudsmet het boek
"The corporate Athlete", waarin zij de
interessante parallellen beschrijven tussen sport
en het bedrijfsleven. In de topsport leer je 1 ding:
efficiënt energiebeheer is de enige manier om
hoge duurzame prestaties te kunnen leveren. In
de zakelijke wereld is het niet anders! "Je energie
beheren, en niet alleen uw tijd!"
Koen werkt op individueel en op teamniveau. De
werkelijkheid toont aan dat het een grote
uitdaging voor de meeste managers is om een
team op te bouwen uit een groep van
individuen. Met behulp van een combinatie van
academische modellen en praktische
voorbeelden en cases uit de sportwereld is het
voor hem een uitdaging om teams te stimuleren
om uit hun comfort zone te komen en een
interne motivatie te vinden om naar een betere
samenwerking en efficiëntere prestaties te
komen. "Werkt u in een droom team? '
Als coach / trainer en executive coach strekt
Koen zich het potentieel aan van een persoon
via een beter inzicht in het persoonlijke talent,
sociale intelligentie, een beter begrip van team
dynamiek en het werken aan "brug"
capaciteiten. Hij onderstreept een specifiek
belang bij de innerlijke fysiologie van het
menselijk potentieel onder druk en is
gespecialiseerd in change management en
interpersoonlijke effectiviteit.
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