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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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•  Wat is klagen? 
• Waarom doen we het?
•  Hoe komen we er weer 

vanaf?
• Wat kun je er zelf aan doen?
•  Hoe komt het dat onge-

controleerd klagen een 
compleet samenwerkings-
verband tot sti lstand kan 
brengen?

•  Wat is werk?
•  Wat drijft  de mens?
•  Hoe verdeel je het werk 

beter over de afdeling?
•  Wat is het verband tussen 

baanbalen, jobtobben, 
ellendewentelen en 
sleurstress?

•  Wat kun jij zelf doen om 
de balans werk/privé te 
bewaken?

1. Boeken

2.  Presentaties
(1 uur)

  Trainingen – 
Midi-workshops 
(2-3 uur) 

3. Coachen

4. Veranderadvies

5. Crisismanagement

  Workshops
(4-8 uur)

ANTI-SLEUR

Professionele AssertiviteitPersoonlijk LeiderschapTHEMA

•  Waarom faalt twee derde 
van alle projecten, overal 
en alti jd?

•  Aan welke knoppen moeten 
we draaien om dat te 
veranderen?

•  Hoe ontmasker je een 
prutsproject?

•  Hoe maak je van de 
eeuwige faalspiraal een 
succescyclus?

•  Hoe komt het dat we over-
spoeld worden door kennis?

•  Waarom zijn we op papier 
veel slimmer dan in 
werkelijkheid?

•  Wat kunnen we doen om 
deze klaagparadox 
te omzeilen?

•  Waarom leven en werken 
we nog steeds in Kleine 
Groepen? 

•  Welke houding neemt elk 
individu aan zodra er ook 
maar iets verandert?

•  Wat voor keuzes heeft  dat 
individu in ieder verander-
traject?

•  Hoe krijg je de mens mee 
richti ng ‘Het Grotere Goed’?

•  Wat zit er voor jou in?
• Hoe help je die ander?

Leiderschapsproblemen Ontspoorde Projecten

Persoonlijk Leiderschap

Leiderschapsadvies

Loopbaanontwikkeling

Communicati e-advies

ANTI-PRUTSEN

Mens, groep en gedragOverleven in een zee 
van informatie

Leiderschap in projecten

DE KENNISKERMIS VERANDEREN VOOR
GEVORDERDEN

Balans werk/privé

Organisati eadvies

Samenwerkingsproblemen

ANTI-KLAGEN

Overzicht dienstverlening

VORM



Bart Flos
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 moeten onze gewoonten 
doorbreken.  
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Meer weten? 
Neem gerust contact op! 
www.bartf losveranderadvies.nl veranderadvies


