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Neurowetenschap als basis
voor uw leidinggevende rol
Hoe zorgt u ervoor dat prikkels uw
medewerkers niet overspoelen? Hoe kunt u het
gedrag van collega’s verklaren? Verdiep u niet in
managementboeken, maar in het brein!

managersacademie.nl/breinwijs

Breinwijs biedt u de meest up-to-date kennis over
het belangrijkste gereedschap van de mens:
•	Inzicht, kennis en technieken uit de neurowetenschap
die u zowel binnen uw werk als privé in kunt zetten
•	Alles over het belang van het geheugen als het
gaat om intelligentie, persoonlijkheid, waarneming,
identiteit en tijdsbesef
•	Hoe u uw (eigen) concentratie en aandacht kunt
managen
•	Het gedrag van mensen te en het (her)opbouwen
van goede relaties met anderen te begrijpen

Neurowetenschap
als basis voor uw leidinggevende rol

managersacademie.nl/breinwijs

De neurowetenschap is één van de snelst
groeiende wetenschappen, waarmee spectaculaire
kennis boven komt drijven. Kennis die meer dan
ooit relevant is op de werkvloer. Wat nou als u deze
kennis zou kunnen gebruiken om het gedrag van
collega’s te verklaren? Of om te voorkomen dat
prikkels uw medewerkers overspoelen?

Programma

Douwe Draaisma:

Mark Tigchelaar:

Welke rol heeft het geheugen
in onze intelligentie en
persoonlijkheid? Hoe houd je
je geheugen scherp in deze
tijd van burn-outs en tijdgebrek?

Hoe gaan hersenen om
met prikkels? Welke
concentratielekken kunnen
er zijn? En hoe kun je je eigen
aandacht managen?

Chantal van den Berg:

Erik Scherder:

Op basis van welke technieken
maken mensen keuzes?
Welke invloed kun jij daar zelf
op uitoefenen? En hoe krijg je
medewerkers via het brein in
beweging?

Hoe zit het met je
hersenen en je gedrag?
Hoe kun je stress
voorkomen? Een nieuw
verhaal van de meest bevlogen
professor van Nederland.

managersacademie.nl/breinwijs

Wilt u tijd winnen, betere
resultaten boeken en meer rust
in uw hoofd creëren?

Kom naar Breinwijs!
Voor wie?
Deze masterclass is interessant voor bestuurders,
managers, leidinggevenden en voor iedereen die
neurowetenschap wil toepassen, zowel in werk als privé.
Praktische informatie
20 maart 2020
09.15 – 16.00 uur
GreenVillage, Nieuwegein
va. 549,Kies een gratis boek!
Bij inschrijving krijgt u een boek naar keuze:
Breinspel – activeer het onbewuste brein van Chantal
van den Berg, Laat je hersenen niet zitten van Erik
Scherder of Focus AAN/UIT van Mark Tigchelaar.

Gratis boek!

managersacademie.nl/breinwijs

