
MASTERCLASS
 BRAIN INFLUENCED

CHANGE MANAGEMENT

S P A R K W I S E  L E E R T  J E  H E R S E N W E T T E N  T E  B E G R I J P E N

Het menselijk brein en haar geheimen ontrafeld!

HET MENSELIJK BREIN HERBERGT DIVERSE GEHEIMEN. MET BEHULP VAN DE
LAATSTE TECHNIEKEN ZIJN NEUROWETENSCHAPPERS IN STAAT OM REAL-
TIME IN HET BREIN TE KIJKEN. DIT GEEFT VERRASSENDE INZICHTEN IN HOE
HET MENSELIJK BREIN DAADWERKELIJK WERKT EN BEHANDELD WIL
WORDEN. DOOR VAN DEZE KENNIS GEBRUIK TE MAKEN WORDT
VERANDEREN KINDERSPEL. 
DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ VERANDERD MET EEN ENORME VAART.
VERANDEREN IS GEEN LUXE MAAR EEN NOODZAAK.

Contact opnemen;
Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie of wil je jezelf aanmelden:
Marcel Bos 0651449175 | E-mail: m.bos@sparkwise.nl | Website: www.sparkwise.nl



Voor datum & locatie neem contact op.

De technologische vooruitgang heeft een enorme
impact op de manier waarop werkzaamheden
uitgevoerd  worden. Bedrijven, en dus mensen, die
in staat zijn continue te blijven veranderen zijn de
winnaars van morgen. 

Omdat het menselijk brein standaard niet van veranderingen
houdt is dit een lastige uitdaging. Verandermanagement is een
actueel onderwerp. Het brein stelt hele specifieke eisen en
voorwaarden voordat het bereidt is te veranderen. In deze
master class leert hoe alles over deze condities, hoe het brein te
verleiden is en hoe je ervoor zorgt dat veranderen niet leidt tot
hoge frustratie, ziekte verzuim en een verpestte werksfeer.
 
 

 



Aanbieding € 349,-

Wat gaan we in deze master class behandelen,
welke handvatten leer je.

*   Het brein is een angst gedreven systeem; Dit systeem werkte
    uitstekend om van de Neanderthalers te winnen maar staat de huidige
    snelheid van verandering in de weg. Gelukkig valt dit wel te omzeilen
*   Alleen onder specifieke voorwaarden is het brein bereidt structureel te
    veranderen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan zal het brein
    altijd weer terugvallen in de oude gewoontes.
*   Permanent leren is noodzakelijk; Welke voorwaarden stelt het brein
    om te willen leren en waarom 80% van het geleerde binnen 2 weken
    weer vergeten wordt.
*   Hoe zorg je dat medewerkers niet alleen 'ja' zeggen maar ook 'ja'
    doen. Niet alleen bij de presentatie van de nieuwe plannen ontstaat
    weerstand maar ook bij het volgen van (wettelijke) regels. Met een
    paar kleine aanpassingen is dat eenvoudig op te lossen!

 

De Masterclass bieden wij normaal aan voor een bedrag van €399,00 omdat jij via All-
Connected en Anasha van Tooren met ons in contact bent gekomen doen wij jou dit aanbod.



Contact opnemen

Wat kun je verwachten

Aan het einde van de dag heb jij inzichten verkregen om te komen tot
High Perfomance en duurzaam succes op basis van alle
eerdergenoemde onderdelen in deze Masterclass;
We onderbreken de training voor een gezonde 'brein' lunch'; Als afsluiting
drinken we samen een borrel.
 
De Masterclass met workshop elementen, is op basis van het Amazon
best- selling boek "Why of everything"
van de Auteurs: Marcel Bos & Eddie Tjon Fo opgezet.
 
*  "Het brein vindt gemakkelijker de weg om iemand af te branden dan 
    voor het geven van een compliment, echter het geven van een 
    compliment geeft veel meer energie en resultaat."
*  "Het brein is geprogrammeerd om in een gelukkige status het beste te
    presteren. Onderzoek toont aan dat 60% van de medewerkers 
    ongelukkig is."
 

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie of wil je jezelf aanmelden:
Anasha van Tooren 0629587685 | E-mail: info@anasha.nl | Website: www.all-connected.nl


