
Brein-gebaseerd leiderschap optimaliseert vitaliteit, 
prestaties, tevredenheid op het werk, productiviteit, 
betrokkenheid, teamwork en empowerment.
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Online Training Brein-gebaseerd Leiderschap

Alles wat we doen wordt gecontroleerd door het brein. Bewust 
en onbewust. Door de training breingebaseerd leiderschap leer 
jij de hersenen te begrijpen en ga jij leren hoe jij met deze kennis 
effectiever leert leidinggeven.

Door deze training worden jij en je team vitaler. Je verbetert je 
prestaties en je productiviteit. Net als je team. Het team als geheel 
is meer betrokken op elkaar en het teamwork verbetert. 

Resultaat
• Je past kennis van het brein toe in je leiderschap.
• Je hebt een kalm en gefocust brein.
• Je bent een effectieve leider.
• Je bent een mensgerichte leider.
• Je hebt meer (team)productiviteit.
• De (team)prestaties verbeteren.
• Je gaat effectief om met weerstand.
• Je medewerkers nemen eigenaarschap.
• Je weet hoe je het teamgevoel kunt vormgeven.
• Je voert empowerende gesprekken.
• Je weet hoe je het verschil kunt maken, binnen en buiten de 

organisatie.

Doelgroep 
Elke ervaren manager of leider die wil groeien in leiderschap 
waarbij de mens centraal staat: gericht op vertrouwen en kracht.

Data en investering
Ga voor data naar www.devalkleadershipcompany.nl
Investering: € 1650 exclusief btw & inclusief vier maanden gebruik 
online leeromgeving.

Programma (zes dagdelen)
1. Basiskennis van het brein.
2. Mentale vitaliteit en persoonlijke effectiviteit.
3. Mensen meekrijgen.
4. Brein-gebaseerde coachgesprekken voeren.
5. Teamontwikkeling met het brein in gedachten.
6. Het brein en de omgeving.

De Valk Leadership Company is expert in leiderschap 
& vertrouwen op basis van de werking van het brein. 
Vanzelfsprekend zijn onze trainingen ook gebaseerd op 
de werking van het brein. Praktisch en intensief en met 
optimaal rendement en plezier.

Persoonlijke leerdoelen 
Tijdens een online intake geef je aan wat je leerdoelen zijn. Je 
maakt daarmee vooraf helder wat je wilt bereiken; zowel voor 
jezelf als voor de trainer. In de training staan deze leerdoelen 
centraal. 

Online bijeenkomsten
Tijdens de online bijeenkomsten via videoconferentie, 
komt regelmatig kort de theorie aan bod, om vervolgens 
de vertaling naar je praktijk te maken. Ook is er uitgebreide 
ruimte voor interactie met mededeelnemers. 

HET TRAININGSPERSPECTIEF



Zeer praktisch 
Oefenen en actie staan centraal. Aan de hand van kennis ga 
je gelijk de relatie leggen met wat dit betekent voor jouw 
coachingsgedrag  en lcoachingsgewoontes. Vervolgens ga je 
hier zeer praktisch mee aan de slag. Je gaat zo veel mogelijk 
de kennis in oefeningen vormgeven, zodat je effectieve 
leiderschaps- en coachingsgewoontes eigen maakt.

Coachsessie 
Elke deelnemer heeft een online coachsessie met de 
trainer. Deze coachsessie zorgt voor snellere ontwikkeling 
van deelnemers. Je werkt aan concrete stappen richting je 
leerdoelen.  

Online leeromgeving
Elke deelnemer gaat gebruik maken van de online 
leeromgeving. Hier staan handige oefeningen en duidelijke 
achtergrondinformatie over het brein. De leeromgeving is zo 
opgebouwd dat je sneller je leerdoelen bereikt.

Geïnteresseerd?
We geven je graag een toelichting. Je kunt een mail
 sturen naar info@devalkleadershipcompany.nl of ons 
bellen op 020 6155 002.


