
BRAIN&MIND PRACTITIONER

TRAINING

Leer een bewezen aanpak om gedrag effectief 
te veranderen, bij jezelf of bij anderen.

Gedrag veranderen op een 
bewezen effectieve manier 



Kennis van de werking van het brein is cruciaal om 
gedrag te veranderen. Deze kennis is vertaald naar 
zeer praktische tools.

Zeer praktisch 
Je hersenen passen zich aan aan 
de prikkels die het ontvangt. Dit 
heet neuroplasticiteit. Oefenen staat 
daarom in deze training centraal. 
Vanaf de start ga je oefenen om 
gedrag en gewoontes te veranderen, bij 
jezelf en ook bij anderen. 

Ervaring 
“Het is geen standaard verhaal over 
gedragsverandering. Maar je werkt vanuit heldere, 
inzichtgevende principes uit de neurowetenschappen. Door de 
praktische aanpak merkte ik hoe snel verandering kan gaan.” 

Persoonlijke leerdoelen 
Voorafgaand aan de training geef je aan wat je leerdoelen zijn. 
Je maakt daarmee vooraf helder wat je wilt bereiken. Deze 
leerdoelen zijn jouw rode draad in de training.

Wat leer je door deze training? 
De training zorgt dat gedragsverandering voor jou een gewoonte 
wordt. Dat is cruciaal in deze continu veranderende wereld. 

Daarnaast leer jij: 
1. hoe je met kennis van de werking 

van het brein duurzaam gedrag 
kan veranderen;

2. hoe jij deze kennis praktisch 
toepast in je werk;

3. hoe jij mensen makkelijk mee-
krijgt in hun verandering;

4. hoe patiënten, klanten, 
medewerkers, leerlingen of 
studenten eigenaar worden;

5. hoe jij zelf gedrag kunt veranderen.

Voor wie? 
Voor iedereen die dagelijks met gedragsverandering te maken 
heeft: directeuren, managers, teamleiders en hrm-adviseurs.

Samen deelnemen in je organisatie?
Wil je samen met een collega deelnemen? Of wil je deze training 
in jouw bedrijf organiseren voor meer deelnemers? Dat kan! 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Tijdsduur en investering 
Het betreft een vierdaagse training. Om de drie weken is er een 
trainingsdag. Tussendoor is er een online interrefl etie-moment 
(1 uur) en een persoonlijke coachingsessie. 

Investering bedraagt: €2.650 excl. btw

Data, locatie en inschrijven 
Kijk op de website voor actuele data en schrijf je direct in! 

Gebaseerd op kennis van 
de werking van het brein
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Ga naar de website

https://www.devalkleadershipcompany.nl/training-brain-mind-practitioner/


Geïnteresseerd?
We maken graag een persoonlijke afspraak, zodat de 
trainer je een toelichting kan geven op de training en de reis 
die je in de training kunt maken. Je kunt een mail sturen 
naar joostvonk@devalkleadershipcompany.nl of ons bellen 
op 06-18500270.

Training brain&mind practitioner maakt 
van gedragsverandering een gewoonte! 

mailto:joostvonk@devalkleadershipcompany.nl

