
M A S T E R C L A S S
B R A I N  B A S E D
L E A D E R S H I P

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. MENSEN DIE OP DEZE WIJZE WORDEN
AANGESTUURD WERKEN EFFICIËNTER EN WORDEN AMBASSADEUR VAN
DE ORGANISATIE.

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.

Hoe komt het dat mensen fouten maken en te
weinig doen wat van ze verwacht wordt? Waar
komt motivatie vandaan en hoe kun je dat op

eenvoudige wijze beïnvloeden?

Deze kennis ligt verscholen in het brein. Daarom begint deze dag
met basiskennis over de werking van het brein. Het brein stelt
specifieke voorwaarden aan leiderschap. Je leert wat het verschil
is tussen error- en succesmanagement en hoe je dat kunt
toepassen om het aantal fouten structureel drastisch te verlagen.
Je leert de ontluisterende feiten over hoe het brein een “besluit“
neemt en hoe je verkeerde beslissingen herkent en voorkomt. Je
leert praktische handvatten en handige tips hoe je ervoor zorgt
dat medewerkers niet alleen “ja” zeggen maar ook “ja” doen
zodat jouw jaarplannen wel gehaald worden! 

 



Aanbieding € 349,-

Deze nieuwe management inzichten zijn essentieel
om in snel veranderende markt niet de boot te
missen zoals V&D, Halfords of de Free
Recordshop.

* Basiskennis over de werking van het brein; Hoe werkt motivatie   
  voor het brein en waarom werken bonussen onvoldoende.
* Het verschil tussen Error- en Succesmanagement; Fouten maken is
  menselijk maar niet wenselijk. Hoe kun je anders omgaan met 
  normen en KPI’s om een hogere output te krijgen.
* Hoe het brein een 'besluit neemt'; Welke technieken kun je inzetten 
  om bijvoorbeeld nieuwe software (of andere veranderingen) binnen
  3 maanden succesvol door te voeren.
* 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


