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Proeverij



Even je brein activeren….

• Wij gebruiken maar 10% van onze hersenen

• Vrouwen kunnen niet multitasken

• Elk compliment stimuleert ontwikkeling of groei

• Geheugen is een soort opslagruimte in het brein, je harde schijf als het ware

• Op je 19e zijn alle hersengebieden en verbindingen in het brein uitgerijpt



Opbouw van onze hersenen

• Op ons 23e is ons brein uitgerijpt
• Hersenen ontwikkelen zich als het 

ware van achteren naar voren
• De PFC is als het ware ons 

controlecentrum
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Hoe leert het brein?

Leren* is het vormen 

van sterke en 
uitgebreide 

neurale netwerken

Wat je doet, denkt en 
voelt, verandert je 
brein 



Van een  geitenpaadje...

….naar een        

snelweg!

Hoe werkt leren?

“Aanleren, Afleren of Omleren…..? ”

Hoe vaker je iets doet, denkt en 
voelt… des te groter de 
veranderingen in het brein’



Plasticiteit brein fysiologisch bekeken



Mindset

Perceptie?

Waarheid?

Door welke bril kijk jij?



Mindset



Programma 
Je opvatting over de ontwikkelbaarheid van 

jouw eigen kwaliteiten en vaardigheden, 

bepaalt in hoge mate hoe deze zich zal 

ontwikkelen.

Je opvatting over de ontwikkelbaarheid van kwaliteiten 

en vaardigheden van je medewerkers, beïnvloedt hoe 

deze zich zal ontwikkelen.



Aangeboren talent 
of leren en oefenen? 

Kan een dubbeltje 
een kwartje 
worden?

Mindset: door welke bril kijk jij?



Mensen met een groei mindset: 

• Zien eerder ontwikkeling

• Zien fouten als een leermoment

• Zien gedrag als het effect van inspanning

• Coachen in plaats van beoordelen

• Staan zelf meer open voor feedback

Een groei mindset is ontwikkelbaar!

Mindset: door welke bril kijk jij?



De denkvoorkeur van het management bepaalt voor 90% de 
denkvoorkeur van de rest van de organisatie

Op fouten kan je afgerekend worden: 
in een onveilige omgeving vermijden mensen 
leersituaties

“Fouten maken is belangrijk om te groeien”

Omgaan met fouten



Het belang van focus op progressie

Ben jij een dopaminedealer?



Spiegelneuronen

Wat jij anderen ziet doen,
spiegelt zich in jouw brein



Spiegelneuronen

Hoe ziet je eigen gedrag eruit ?
Ben jij een rolmodel voor je omgeving?

spiegelneuronen


