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INFORMATIE

91%

van de deelnemers
beveelt dit
programma aan

Datum en locatie

*Primaire doelgroep

Woensdag 9 oktober 2019,

Bestuurders, managers, leidinggevenden, zorgprofessionals

De Landgoederij, Camminghalaan 30, Bunnik

en overige geïnteresseerden in diverse sectoren
(gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector,

Tijden

gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven).

09.15 uur

Ontvangst

09.45 uur

Opening dagvoorzitter

Heeft u vragen over deze

16.00 uur

Netwerkborrel

masterclass of uw aanmelding?
Neem dan contact op met Yefke Patiwael,

Prijs en voorwaarden:

portfoliomanager De Academie.
06 – 227 062 53

850,- per persoon (btw vrij*) | Standaardprijs

yefke.patiwael@bsl.nl

voor de primaire doelgroep*
725,- per persoon (btw vrij*) | Vroegboekprijs

Gratis
boekenpakket

voor de eerste 50 deelnemers

managersacademie.nl/breinwijs

Uniek!

Dé neuro-experts van Nederland

Prof. dr. Erik Scherder
& prof. dr. Dick Swaab
og
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samen op het podium

Gemiddelde
beoordeling: 8,7
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Kom in contact
met diverse
zorgprofessionals!

Verrassende
kennis vanuit
neurowetenschap

BREINWIJS - BREINKUNDE VOOR ZORGPROFESSIONALS

BREINKUNDE VOOR PROFESSIONALS

Hoe maakt u optimaal gebruik van uw eigen brein? Hoe stuurt u medewerkers in een meer
positieve richting? Hoe pakt breinvriendelijk werken uit op emotie, stress en leiderschap?
Wetenschappers ontrafelen steeds meer geheimen van het brein. Kennis die meer dan ooit
relevant is op de werkvloer.

Tijdens deze masterclass delen vier toonaangevende experts uit het veld de nieuwste kennis
uit de neurowetenschap over:
• leiderschap en samenwerken
• het gedrag van mensen en hun relaties
• overtuigen op basis van framing, priming, nudging, coping, choices en reïnforcement

Wat levert het u op?
Met de kennis en kunde vanuit deze masterclass wint u tijd, boekt u betere resultaten en creëert u meer rust in uw hoofd.

Sprekers:
Prof. dr. Dick Swaab,
Nederlands beroemdste neurobioloog

De ontwikkeling van het zorgzame brein
Het is niet bijzonder om uniek te zijn, dat zijn we allemaal. In deze eerste sessie toont Dick Swaab wat
ons tot mensen maakt: de interactie van de hersenen met onze omgeving. De omgeving draagt niet
alleen bij aan de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook aan het ontstaan van hersenziekten en
aan de genezing hiervan. Hoe bepalen de hersenen die we bij onze geboorte meekrijgen ons leven?
Hoe wordt ieder brein anders? En waarom is die ene persoon zorgzamer dan de andere? Een unieke
lezing met variaties in hechting, zorg, empathie, en het sociale brein.

Guido de Valk,
ondernemer op het gebied van mens en prestaties en auteur van het boek Menselijk leiderschap.

Mensen managen is het brein managen:
In 6 stappen de onbegrensde kracht van het brein benutten
Managen is geen vak, maar een set van vaardigheden. Iedereen “managet” iemand. Of het nu uw cliënt/
patiënt, collega of team is. Als u weet hoe u uw eigen brein kunt managen, weet u ook hoe u minder
geleid wordt door de waan van de dag, hoe u mensen kunt empoweren, hoe u het beste mensen kunt
inspireren of hoe u coachend kunt leidinggeven. U leert hoe nieuw en beter gedrag aangeleerd kan
worden door gebruik te maken van de neuroplasticiteit van het brein. Guido de Valk leert deelnemers het
gedrag eigen te maken dat past bij de moderne zorgprofessional.

Ronald van Aggelen,
leiderschapstrainer, arts en expert in neuroleiderschap.

Mensen verder brengen met behulp van neuropsychologie
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Beïnvloeden wordt door ontwikkelingen als zelfsturende teams en het minder daadwerkelijk aanwezig zijn van
de manager op de werkvloer als iets gezien wat men moeilijk kan toepassen. Toch zijn er diverse methoden
waarmee u zeer goed kunt worden in het inspireren van de ander. Tijdens dit onderdeel laat Ronald van
Aggelen, Earlybridge, framing, priming, nudging, coping, choices en reïnforcement de revue passeren.

Prof. Dr. Erik Scherder,
de meest bevlogen professor van Nederland vertelt met vaart, vaardigheid en een groot inlevingsvermogen.
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Hoe werkt ons brein en kan deze op positieve wijze geactiveerd worden?

8,7

Inmiddels weten wij steeds meer over de werking van de hersenen en hoe deze gedrag aansturen.
Bovendien kunnen simpele zaken als muziek en beweging de hersenen op positieve wijze activeren en
stress voorkomen. De meest bevlogen professor van Nederland vertelt zoals alleen hij dat kan over ons
gedrag en hoe ons brein hier aan bijdraagt.
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vorige editie

Schrijf nu in

“Anders denken anders doen, positieve energie gekregen.”
“Veel kennis opgedaan op een prettige manier en in een vlot tempo.”
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