
Door Bart Flos

WORKSHOP
DE KENNISKERMIS

Overleven in een zee 
van informatie.
Ontdek de kracht van informatie-
survival: ken je brein, houd het klein 
en één ding tegelijk is fijn!
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We worden overspoeld door kennis! Uit duizenden management-
boeken, workshops en trainingen weten we álles over leiden en 
managen, innoveren en inspireren, veranderen en verduurzamen. 
Maar onze organisaties zijn bij lange na niet succesvol, onze 
verandertrajecten mislukken voortdurend en onze medewerkers 
zijn chronisch chagrijnig. Conclusie: we zijn op papier veel slimmer 
dan in werkelijkheid.

Geen paniek! Met dit boek omzeil 
je de kennisparadox en leer je 
hoe je weer plezier beleeft aan je 
eigen informatieoverload. 

De kenniskermis besluipt, confronteert en overrompelt je net zo 
hard als het dagelijkse leven, maar tussen de regels door ontdek je 
wel mooi de kracht van informatiesurvival:

Ken je brein!  Houd het klein!  Eén ding tegelijk is fijn!

Bart Flos is bestsellerauteur van Het anti-klaagboek, Het anti-
sleurboek en Het perfecte project. Flos is een bekend spreker en 
inspirator en weet als geen ander hoe mens en groep worden 
beïnvloed door kennis en informatie.

HELP!

Wat is de informatiesurvivalscore van jouw organisatie? 
Waar sta jij in de kenniskermis? Ook zo moe geworden
van de informatiepomp? Doe de test op 
www.dekenniskermis.nl!
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Overleven in een zee 
van informatie
Hyper-intelligente buitenaardse wezens 
zouden op afstand diep onder de indruk 
zijn van onze intelligenti e. Na het lezen 
van onze boeken, geschrift en en websites 
zouden ze vast besluiten om snel door te 
reizen: wij hebben geen hulp nodig. Maar 
kwamen ze bij ons op bezoek dan waren 
ze ongetwijfeld verbijsterd over wat er 
allemaal nog misgaat op deze planeet. In 
de Workshop De kenniskermis leert u wat 
u moet doen om te overleven in een zee 
van informati e. Er is namelijk niets mis 
met de kennis zelf - op papier zijn we echt 
heel slim - maar het is te veel, te snel, te 
complex, te overdonderend. 
We zullen meer moeten leren 
doseren en temporiseren, 
kleindenken en serieel doen, 
herhalen-herhalen-herhalen  
en oefenen-oefenen-oefenen.

Waarom deze workshop?

De kennisparadox

We worden overspoeld door kennis! Uit duizenden managementboeken, workshops 
en trainingen weten we álles over leiden en managen, innoveren en inspireren, 
veranderen en verduurzamen. Maar onze organisati es zijn bij lange na niet succesvol, 
onze verandertrajecten mislukken voortdurend en onze medewerkers zijn chronisch 
chagrijnig. Conclusie: we zijn op papier veel slimmer dan in werkelijkheid. Help! 

Geen paniek! Met deze workshop omzeilen we deze kennisparadox en leert u hoe 
u weer plezier beleeft  aan uw eigen informati eoverload. De kenniskermis besluipt, 
confronteert en overrompelt u net zo hard als het dagelijkse leven, maar tussen de 
regels door ontdekt u wel mooi de kracht van informati esurvival: Ken je Brein! Houd 
het klein! Eén ding tegelijk is fi jn!

Tien manieren om uw 
informatieoverload 
doelmatig aan te pakken
Word u ook overspoeld door kennis? Zie u door 
de informati ebomen het kennisbos niet meer? 
Geen zorgen, met de volgende ti en ti ps & trucs 
brengt u het inzicht, het uitzicht en het over-
zicht weer terug: de Kracht en Macht van de 
Kleine Groep, de Verleidelijke Middellijn, 
de Omgedraaide Tulp, de Informati esurvival 
Test, de Onvermijdelijke Constante, de Halve-
ringswet van Bartjes, de Crux van de Crisis, 
De DebuutMinuut, het Conformismeconfl ict 
en het Kenniskermis-kwadrant. Of u nou 
manager of medewerker bent, leider of volger, 
zender of ontvanger, we kunnen allemaal de 
kennisparadox leren omzeilen.

Wat is de informati esurvivalscore van 
uw organisati e? Waar staat u in de 
kenniskermis? Ook zo moe geworden 
van de informati epomp? Doe de test 
op www.dekenniskermis.nl!



De workshops kunnen gewoon bij u binnen 
de onderneming plaatsvinden of op een 
door u bepaalde externe locati e. De 
faciliteiten zijn dus volledig bij u in beheer. 
Tot een maximum van 25 deelnemers is 
al het cursusmateriaal inclusief het boek 
De kenniskermis inbegrepen.

In deze workshop doen we aan informati e-
survival voor gevorderden: nadat we kennis 
gemaakt hebben met de Kennisparadox gaan
we eerst fl ink uitzoomen voordat we pas 
mogen inzoomen: helemaal van de uiterste 
grenzen van ons universum naar uw fi jne 
brein. Daarna ontdekken we waarom we zo 
worstelen met de wereld om ons heen, waar 
al die stennis met kennis vandaan komt, 

waarom de Kleine Groep het grote gelijk in 
pacht heeft , hoe we ons de kunst van het 
kleindenken eigen kunnen maken en wat 
ervoor nodig is om serieus serieel te gaan 
doen, thuis en op het werk.  

Deze workshop is een reis door het 
informati e-universum, van de big bang via 
uw brein naar uw dagelijkse boterham. 
Aan het einde van deze reis begrijpt u het 
dilemma van de verwerkingsbeperking 
beter en u beheerst u de informati epomp. 
U leert de veranderingen om u heen te 
doorzien en te versimpelen. U stopt met 
stuwen en laat u niet meer overspoelen 
met te veel of onnodige kennis. Daar 
worden we tenslott e allemaal beter van. 

veranderadvies

Uw toptrainer
Bart Flos schreef één van de best verkochte 
managementboeken van de afgelopen ti jd: 
Het anti -klaagboek – Eerste hulp bij zeuren en 
zaniken. Als logisch vervolg schreef hij Het anti -
sleurboek – Eerste hulp bij baanbalen en ander 
werkbederf en al snel volgde Het perfecte project 
– De mens als sleutel tot succes. Inmiddels is alweer 
zijn vierde boek verschenen: De kenniskermis – 
Overleven in een zee van informati e. 

Flos is een levendig en geestdrift ig spreker, inspirator 
en docent. In zijn verhalen bundelt hij een solide 
theoreti sch fundament met 25 jaar ervaring als 
project-, verander- en crisismanager. Het resultaat: 
een overdaad aan goed onderbouwde 
en zeer prakti sch toepasbare 
eyeopeners die u al lachend aan 
het denken zett en. Hij schuwt 
daarbij de frontale confrontati e 
niet want er wordt fl ink aan de 
stam geschud. Om nieuwe kennis 
te verwerven moeten we namelijk 
iets heel moeilijks doen: we moe-
ten onze gewoonten doorbreken.  

Werkwijze

een overdaad aan goed onderbouwde een overdaad aan goed onderbouwde 

eyeopeners die u al lachend aan eyeopeners die u al lachend aan 

daarbij de frontale confrontati e daarbij de frontale confrontati e 
niet want er wordt fl ink aan de niet want er wordt fl ink aan de 
stam geschud. Om nieuwe kennis stam geschud. Om nieuwe kennis 
te verwerven moeten we namelijk te verwerven moeten we namelijk 
iets heel moeilijks doen: we moe-iets heel moeilijks doen: we moe-
ten onze gewoonten doorbreken.  ten onze gewoonten doorbreken.  



W
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workshop bevat m
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dan u in één keer kunt verwerken!

Bart Flos Veranderadvies | Broederwal 81, De Veste - Brandevoort 5708 ZT  Helmond | 06 - 21 14 51 59 | www.bartfl osveranderadvies.nl  
info@bartfl osveranderadvies.nl | IBAN: NL56 RABO 0113 6654 90 | BIC: RABONL2U | KvK-nummer: 52372545  | BTW-nummer: NL.1420.16.949.B01 
© Bart Flos Veranderadvies. Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52372545.

Meer weten? 
Neem gerust contact op! 
www.bartf losveranderadvies.nl veranderadvies

Programma 09.00 - 17:00 uur

Inleiding 
•  De Kennisparadox 
•  Oorzaken en gevolgen van een menselijk 

dilemma 
• Informati esurvival voor gevorderden
• We zijn allemaal zenders en ontvangers 

Blok 1 | Eerst uitzoomen, dan pas 
inzoomen 
•  Van universum naar sterrenstelsel
• Van zonnestelsel naar planeet
• De wereld om ons heen: chaos en toeval
• Van grote groep naar Kleine Groep
• En daar ben jij met je fi jne brein

Blok 2 | Worstelen met de wereld 
om ons heen 
•  Doei met al dat gegroei!
• De verleidelijke middellijn
•  De omgedraaide tulp: opti maliseren 

is een kunst
•  Drie zekerheden, twee tegenpolen, 

één constante
• De Grote Verandering

Blok 3 | Stennis met kennis 
•  De informati epomp
•  De verwerkingsbeperking
•  De Halveringswet van Bartjes
•  Het mysterie van de verloren kennis
•  Zo blijft  het hangen 

Blok 4 | Het grote gelijk 
van de Kleine Groep 
•  Het getal van Dunbar
•  Natuurlijk leiderschap en 

onnatuurlijk management
•  Het loyaliteitsbeginsel
•  Het conformismeconfl ict
•  Verander de wereld en begin bij de 

Kleine Groep

Blok 5 | De kunst van het kleindenken 
•  Zie jij jezelf wel goed?
•  Maak het uit met je smartphone
•  De DebuutMinuut
•  Er is geen pilletje!
•  Ben jij al geïnsti tuti onaliseerd? 

Blok 6 | Serieus: ga serieel doen 
•  Eén ding tegelijk is meer dan genoeg
•  De crux van de crisis
•  Help, mijn directeur begrijpt mij!
•  Een apostel op je feestje
•  Stoppen met stuwen •  Stoppen met stuwen •  Stoppen met stuwen 

Inclusief
De kennis-

kermis!


