Eéndaagse masterclass
21 februari 2019

HANDLEIDING VOOR
JE BREIN

Dr. Theo Compernolle
Respecteer de handleiding van je brein en:
• word productiever
• ervaar minder stress
• voel je nog vitaler
• houd meer (vrije) tijd over

Iedereen kreeg een brein, maar helaas
GEEN HANDLEIDING.
Pak daarom
nu je kans
en meld je aan.

Van 'homo sapiens' tot 'homo interruptus' - is dat evolutie?
Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress, slaapgebrek, open kantoren waar iedereen
elkaar kan horen. Ons denkende brein staat meer dan ooit onder druk, met grote gevolgen voor onze
productiviteit, creativiteit en gezondheid.
Waarom doen slimme mensen domme dingen?
“Slimme mensen doen domme dingen omdat ze hun brein onvoldoende kennen” zo stelt neuropsychiater
dr. Theo Compernolle. Tijdens deze opzienbarende masterclass legt Theo glashelder uit hoe we onze
hersenen vandaag de dag in een verstikkende klemgreep houden. Maar hij laat ook zien hoe we ons brein
kunnen bevrijden om er zo het maximale uit te halen. Zijn vurige pleidooi voor meer ‘slowthinking’ in een
digitale wereld zal je niet onberoerd laten.
Meer focus en meer productiviteit
Het programma bestaat uit drie blokken. Tijdens het eerste blok krijg je inzicht in hoe ons brein functioneert.
Je ontdekt hoe ons brein keuzes maakt, stress creëert of complexe vraagstukken oplost. In het tweede blok
staat Compernolle stil bij de 5 boeien, die ons brein gijzelen - en daarmee onze productiviteit en creativiteit.
En als je ook nog eens meer stress ervaart dan is het de hoogste tijd om je af te vragen waar je mee bezig
bent en hoe het anders kan. Het derde blok leert je hoe je je kunt bevrijden van deze boeien. Niet alleen
jezelf, maar ook je hele team of afdeling.
Unieke aanpak
De stijl van Theo Compernolle is uniek. Met veel gevoel voor humor en de nodige relativering leert hij je
hoe jij je brein op de juiste manier kunt gebruiken, zodat je optimaal productief, creatief en veerkrachtig
kunt werken.

“Wat niet met humor
verteld kan worden, is de waarheid niet.”
Theo Compernolle

Over dr. Theo Compernolle
Theo Compernolle is een gelouterd, internationaal expert op het gebied van stress in de werkcontext.
Hij is adjunct professor aan het European Centre for executive Development (CEDEP) in Fontainebleau,
Frankrijk. Hij geeft wereldwijd workshops en trainingen over stressmanagement en breinproductiviteit.
Theo’s vurige pleidooi voor meer ‘slowthinking’ in een digitale wereld zal je niet onberoerd laten.
Reviews van deelnemers
De colleges en masterclasses van dr. Theo Compernolle worden gemiddeld
met maar liefst een 8,8 gewaardeerd.

“Zeer toepasbaar. Met humor gebracht.”
		
“Altijd bereikbaar en online? Ik kap ermee
							dankzij deze masterclass!”
“Ik ben effectiever en ervaar minder stress - geweldige materie!”

PROGRAMMA: HANDLEIDING VOOR JE BREIN
Dagdeel 1 - Je denkende brein en zijn twee collega’s
Wat weet jij over je brein dat van belang is om optimaal te kunnen presteren? Maak kennis met je fascinerende
brein; het is je belangrijkste middel om succesvol te kunnen zijn. Leer over jouw drie breinsystemen.
- Het reflecterende brein: jong, uniek en superslim, maar…..
- Het reflexbrein: supersnel omdat het werkt met snelkoppelingen en gewoontes
- Het archiverend brein: behoefte aan pauzes

Dagdeel 2 - Hoe je onbewust het beste deel van je brein onderuit haalt
Je wordt iedere dag bedolven onder een stortvloed van berichten: emails, social media, nieuws. Om de constante
informatiestroom aan te kunnen, ben je geneigd te multitasken, om meer te kunnen doen in minder tijd.
- Inzicht in de 5 breinboeien
- 9 redenen waarom we altijd online en bereikbaar zijn
- De balans tussen negatieve en positieve stress

Dagdeel 3 - Haal het maximale uit je brein en je team!
Pas de gebruiksaanwijzing van je brein toe en doe meer in minder tijd, met minder fouten en minder stress!
- Verhoog je intellectuele prestaties
- Batchworking als sleutel
- Inspireer je team en wordt tot 30% effectiever

"Alleen met regelmatige pauzes
haal je het maximale uit je brein."

Inschrijven
Schrijf je in voordat de masterclass vol is. Er is plek
en aandacht voor een beperkt aantal deelnemers.
Je schrijft je eenvoudig in via onze website
www.focuslearningjourneys.nl

Tijd en locatie
Deze masterclass vindt plaats op donderdag
21 februari 2019 op Landgoed Woudschoten te Zeist.
De locatie is met auto en OV goed bereikbaar.
De dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Investering
Deze masterclass vraagt uiteraard een investering
in tijd, geld en energie. En daar krijg je een hoop
voor terug. Leren om jezelf niet steeds voorbij te
lopen, maar met hernieuwde energie richting geven
aan je learning journey. De masterclass kost € 995,inclusief lunch, drankjes, documentatie en literatuur en deelnamecertificaat.

GROEPSARRANGEMENTEN OF INCOMPANY
Wil je met meerdere personen deelnemen aan
deze masterclass? Wij stellen dan speciale
groepsarrangementen voor je samen. Neem voor
meer informatie contact op met Remco Gerritsma.
Telefoon 06 - 557 903 78.

Van de boeken van Theo Compernolle, ‘Stress: vriend
en vijand’ en ‘Ontketen je brein’ werden tienduizenden
exemplaren verkocht.

