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Neerslachtig. Besluiteloos. Weinig zelf vertrouwen. 

Onverklaarbaar moe. Niet meer kunnen genieten. 

Zo kun je je voelen door overver moeidheid en 

emotionele overbelasting. Herken je deze burn-out 

indicatoren bij jezelf of je medewerkers? Neem ze 

serieus en maak het leven weer leuk.

Met EGT®, de Emotieve Gedrags Therapie van 

Human Touch, ben je snel weer terug in je kracht. 

Je leert hoe je je kunt ontdoen van alle negatieve 

indrukken. En herontdekt je kwaliteiten en energie. 

Dat kunnen we je garanderen: 98% van de  

deel nemers gaat na deze training weer met  

plezier naar het werk én naar huis.

SNEL TERUG  
IN JE KRACHT

Van klacht 
naar kracht
met EGT®

‘17 procent van 

de Nederlanders 

heeft burn-out-

verschijnselen. 

Ziekteverzuim 

door werkstress 

zoals burn-out 

kost jaarlijks  

3,1 miljard euro.’



Met EGT hervind je jezelf én het plezier in je leven. 

Je herontdekt je levensdoelen, pakt pijnpunten aan 

en leert makkelijk problemen op te lossen door 

een combinatie van oefeningen die op de praktijk 

gericht zijn. Dat is de basis van onze succesvolle 

aanpak.  

Na deze training weet je weer wat je belangrijk 

vindt en waarvoor je, met energie, je bed uitkomt. 

Je handelt niet langer vanuit emotie maar vanuit 

jouw intuïtieve vermogen en realiseert wat je 

werkelijk wilt. EGT 

Weer met plezier aan de slag, in plaats van 

maandenlang uit de roulatie? De balans weer  

terug en je lekker in je vel voelen? Dat is wat 

Human Touch biedt met EGT, Emotieve Gedrag 

Therapie: een praktisch programma waarbij de 

achterliggende problemen bij de wortels worden 

aangepakt, en nieuwe vaardigheden voor het leven 

worden aangeleerd.

Lekker in je vel betekent dat je werkelijk alle zorgen 

achter je hebt gelaten en met een frisse blik de 

toekomst tegemoet gaat. Zowel privé als in het 

werk. Je zit op de juiste plek, doet het werk dat bij 

je past en hebt weer plezier in je werk. Dit merk je 

aan de hogere prestaties, de verbeterde omgang 

met je collega’s en aan de energie die je krijgt van 

je werk. En ziekmelden? Dat komt na EGT nog 

maar sporadisch voor.

ALLES KAN,  
ALS JIJ HET WILT. 
EGT

Weer plezier en 
presteren op  
het werk



In deze fase draait het om de vraag waarom loopt jouw leven zoals het nu gaat?  

Met ervaringsgerichte oefeningen word je bewust van het leven dat je nu leidt.  

Je ontdekt je pijnpunten, je valkuilen, je routines…, jezelf.

ZO WERKT EGT FASE 1 ERVAREN 
persoonlijkheidsprofiel

Tijdens EGT ga je onder begeleiding van  

een trainer aan de slag, in een kleine  

groep en individueel. 

De ervaringsgerichte oefeningen brengen je tot 

de kern. Van de problemen én de oplossingen.  

In de kern vind je de tools waarmee je zelf je 

leven kunt herstruct u    reren. Met persoonlijke 

oefeningen leer je vervolgens hoe je de tools 

kunt gebruiken. In je eigen tempo, zonder 

deadlines, krijg je de technieken onder de  

knie waarmee jij weer aan het stuur staat.

PATRONEN ZIEN Welke denkpatronen, referentiekaders en emoties bepalen jouw handelen?

RICHTEN VAN AANDACHT EN WIL Hoe zet jij aandacht, van anderen en jezelf, in? 

SENSITIVITEIT ERVAREN Hoe ga je om met emotie van anderen?

SAMEN & WERKING Communiceer en handel je in harmonie met jezelf en jouw omgeving?

EFFICIËNT ZIJN Ga je goed om met jouw tijd en die van anderen?

SIGNALEN VAN ZELFBEDROG Waar misleid je jezelf, doe je je anders voor dan je bent?

 OORZAKEN VAN FALEN Waar gaat het mis? En wat kun je veranderen zodat het wel lukt?



MOTIVATIE ONTDEKKEN Waar word je blij van, krijg je energie van?

DOELEN STELLEN Wat zijn je echte persoonlijke en ondernemingsdoelen? 

KRACHT BENUTTEN Welke kwaliteiten kun je inzetten om je doelen te bereiken?

BRUGGEN BOUWEN Wat moet je leren om belemmeringen te verwijderen?

 OORDELEN LOSLATEN Hoe laat je ingesleten negatieve gedachten los?

 INTUÏTIE GEBRUIKEN Hoe ‘lees’ je je intuïtie en hoe ontwikkel je het?

Nu je weet wat je denken en handelen bepaalt, ga je werken aan de veranderingen die je wilt.  

De oefeningen in deze fase maken je duidelijk wat je doelen zijn, en hoe je ze kunt realiseren.  

Op eigen kracht.

FASE 2 LEREN 
Doelgericht vooruit
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Je weet nu wat je wilt, wat je tegenhoudt én wat er moet gebeuren. Hoe je de veranderingen waar  

gaat maken, leer je in deze fase. Met praktische oefeningen maak je je nieuwe technieken eigen.

Na de training ga je fris aan de slag. Met nieuwe energie en vanuit je eigen kracht werk je  

aan je eigen doelen – thuis en op je werk. Je weet exact wie je bent, waarvoor je hier bent en  

waar je naar toe gaat. De technieken van EGT heb je je eigen gemaakt - het zit in je systeem. 

Om te zorgen dat je je doelen blijft realiseren, houden we het eerste jaar contact. We bespreken  

met je hoe het gaat en blijven je helpen. En loop je ergens vast? Lukt iets niet? Of wil je sparren  

om een drempel over te gaan? Dan staan we voor je klaar. De eerste week, de eerste maand,  

het eerste kwartaal en na een jaar geven we je deze nazorg.

FASE 3 IMPLEMENTEREN
technieken onder de knie

FASE 4 EVALUATIE 
bijsturen in de praktijk

BARRIÈRES WEGNEMEN Hoe los je persoonlijke belemmeringen op?

ANDERS OMGAAN Hoe pas je de manier waarop je omgaat met jezelf en anderen aan?

PANIEK TROTSEREN Hoe hanteer je aanvallen en hardnekkige kwesties?

STRESS DOSEREN Hoe maak je spanning- en stressgevoelens beheersbaar?

VALKUILEN VOORKOMEN Hoe herken en voorkom je terugval naar oude patronen?



EGT is een eff ectieve en structurele oplossing. 98% van onze cursisten voelt zich na lange tijd 

nog steeds EGT vrij. Vrij om het weer leuk te hebben op het werk en thuis. De kracht van EGT 

zit in zelfmanagement en de persoonlijke combinatie van technieken.

ZELFMANAGEMENT
Met deze training kom jij weer aan het roer. Je bestrijdt niet de symptomen, maar neemt de oor zaken weg. 

Voorgoed, omdat je je technieken eigen maakt waarmee je je leven anders ziet en aanpakt.

OEFENINGEN OP MAAT
Op basis van jouw persoonlijkheid stellen we tijdens de training oefeningen samen. Oefeningen 

die het beste bij jou passen en jou het meest zullen helpen. We combineren onder andere EMDR, 

NLP, meditatietechnieken, innerlijk kind, ademwerk, systemisch werk, regressie en moeiteloos helen.

ZIEKTEVERZUIM                    MET PLEZIER NAAR JE WERK

SLAPELOOS, MOE                       ENERGIEK AAN DE SLAG

LABIEL, EMOTIONEEL         BALANS TUSSEN DENKEN & VOELEN

ONZEKER, PIEKEREN          DOELGERICHT EN VOL VERTROUWEN

STEEDS HETZELFDE LIEDJE            TELKENS EEN STAP VERDER

ANTIDEPRESSIVA, TRANQUILLIZERS              GOED IN JE VEL

ONTWIJKEN, ALLEEN                      SAMEN IN EEN TEAM

MOETEN DOEN                             DOEN WAT JE WILT

BLIJVEND RESULTAAT
EGT VAN KLACHT              KRACHT
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meer weten?

Benieuwd hoe we jouw leven, of dat van  

je medewerkers, snel weer leuk(er)  

kunnen maken? We vertellen het je graag.  

 

Bel of mail ons, kom langs of nodig ons  

uit voor een vrijblijvende afspraak.

Human Touch

Maak je EGT vrij

info@humantouch-egt.com

humantouch-egt.com

Pepita Luiten

06 229 77 676

Laura Visser

06 282 08 605 
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