Leer hoe je brein
je in de luren legt én
hoe je dit voorkomt

Prof. dr. René Diekstra

THINKING TRAPS
Leer in 1 middag:
•
•
•
•

verantwoord beslissen in onzekere tijden
omgaan met complexe vraagstukken
wanneer je wel en wanneer je niet op je intuïtie moet vertrouwen
de technieken van framing,
inclusief test om je eigen weerbaarheid tegen thinking traps te ontdekken

LEER HOE JE BREIN JE IN
DE LUREN LEGT
ÉN HOE JE
DAT VOORKOMT
Als 'denken' de core business is van jouw organisatie, is 'Thinking traps' een prachtige
suggestie voor je team of afdeling. 'Denken over denken' is een waardevol fenomeen,
maar slechts weinigen nemen er de tijd voor. Dit programma leert je om de valkuilen in ons
denken te omzeilen, helpt je verkeerde beslissingen te voorkomen en verhoogt de effectiviteit
van 'breinwerkers' - individueel maar ook onderling - aanzienlijk.
Feilbaar denken
Ons denken is feilbaar en daar moet je je als professional in een kennisintensieve organisatie
niet alleen bewust van zijn, maar ook weten hoe je, vaker dan je denkt, in denkvalkuilen trapt.
Deze masterclass leert je hoe je je daarvoor kan behoeden. De theorie is deels gebaseerd op
het werk van Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Nicholas Taleb.
Heuristieken en biases
Als mensen maken wij gebruik van heuristieken, zeg maar 'denkvuistregels', waarmee wij
complexe zaken hanteerbaar denken te kunnen maken. Maar onze heuristieken zijn weliswaar
de ene keer heel nuttig en cost-effective, maar leiden de andere keer tot ernstige en systematische beslissingsfouten, soms zelfs met hoge kosten. Deze masterclass leert je te zien hoe je
maal al te vaak in denkvalkuilen trapt en hoe je je daarvoor behoedt.

“It is harder
to crack prejudice
than an atom.”
Albert Einstein

Leer effectiever te denken
Na afloop van deze masterclass heb je antwoord op onderstaande vragen, herken je de
voornaamste heuristieken en (unconscious) biases, ben je weerbaarder tegen de daarmee
verbonden 'thinking traps' en vaardiger in het adequaat beslissingen nemen...

• Op welke negatieve manieren beïnvloeden heuristieken onze beslissingen?
• Wanneer kunnen we wel en wanneer beter niet op onze intuïtie vertrouwen?
• Waarom is het nodig om regelmatig je bewustzijn op heuristieken te verversen?
• Hoe kun je gebruikmaken van heuristieken bij het beïnvloeden van anderen?
• Waar ligt de grens tussen ethisch en onethisch gebruik?
"Denken kost energie,
maar kan ook veel opleveren.
Mits juist uitgevoerd..."
			
				
Prof. dr. René Diekstra

			

Leren van de beste
René F. W. Diekstra is ongetwijfeld één van de meest productieve en meest besproken psychologen
binnen en buiten onze landsgrenzen. Hij is productief als wetenschapper, organisatie-adviseur en
trainer, columnist, praktiserend psycholoog en psychotherapeut. René heeft ruim 200 internationale
wetenschappelijke tijdschriftpublicaties op zijn naam staan. Zijn wetenschappelijke deskundigheid,
die gepaard gaat met zijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid maken hem tot één van de meest
boeiende, instructieve en overtuigende sprekers en trainers op het terrein van de algemene psychologie, en meer in het bijzonder stressmanagement, persoonlijke effectiviteit en crisishantering.
Tijdframe
15.00 start
17.15 - 17.45 eten
19.00 einde

“Don’t jump
to conclusions…
THINK!”
(en schrijf je in)

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Tijd en locatie

snel in voordat deze vol is. Je schrijft je in via

Dinsdag 17 maart 2020 van 15.00 - 19.00. In het

onze website www.focuslearningjourneys.nl.

het sfeervolle Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht
(uitstekend bereikbaar met auto en O.V.).
Van 17.15 tot 17.45 uur geniet je van een warme
maaltijd. Na afloop rijd je filevrij naar huis.

Groepsarrangementen
Wil je met meerdere personen deelnemen
aan deze masterclass? Dan stellen wij voor jou
speciale groeps-arrangementen samen.

Investeren

Neem voor meer informatie contact op met

Je investeert 495,- (ex BTW) in een middag-

Remco Gerritsma (030) 800 04 20.

seminar, dat je denken op zijn kop zet. Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk en met humor
gebracht! De prijs van dit seminar is inclusief
F&B, boeken, studiemateriaal, certificaat en een
wetenschappelijke test om je eigen 'thinking

Inclusief de boeken:

Thinking fast and slow en Misleid door toeval
van Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman
en Nicholas Taleb.

traps' te ontdekken.
Inschrijven
De masterclasses van René Diekstra zijn erg
populair. Er is plek en aandacht voor slechts
een beperkt aantal deelnemers. Schrijf je dus

www.focuslearningjourneys.nl

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

