
        
 

Brein Inspiratie Middag   
De invloed van Mindsets  

 
Donderdag 14 november 2013 

13.30uur – 16.30uur     
 
Een goede mindset bij managers en medewerkers in organisaties maakt, zeker in deze 
tijd, een groot verschil! Deze mindset beïnvloedt immers flink het lerend vermogen, de 
motivatie en inzetbaarheid van mensen. En dus de prestaties van de organisatie.  
In deze middag krijgt u inzicht in de rol die uw mindset speelt en vergroot u uw inzicht 
over de invloed van uw brein en mindset op teamsamenwerking en leiderschap. 
 
We bieden in deze Brein Inspiratie Middag het volgende: 

 Kennis over uw brein in relatie tot samenwerking en leiderschap. 
 Het vergroten van het inzicht in de eigen mindset en begrip van het effect hiervan 

op anderen. 
 Het zien van de invloed die een mindset heeft op leren en ontwikkelen.  
 Het onderzoeken van verschillende toepassingen. 

 
Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn. Zaal ’t Geveltje.   
 
Kosten per persoon: € 95,--   excl. BTW. Een collega kan mee voor de halve prijs. 
 
Aanmelden: voor 15 oktober 2013 via email: Rity@profcoaches.nl of info@wijnentca.nl  
 
Senior trainers: Rity van der Avoort en Natascha Wijnen 
      
 
13.30uur  Welkom en start: Korte kennismaking.  
 
14.00uur  Mini hoorcollege over de rol van ons brein: plasticiteit van de 

hersenen en gedrag, spiegelneuronen, emoties. 
 

14.45uur  De rol van Mindsets bij verandering van gedrag, leiderschap, 
leren en teamsamenwerking, gebaseerd op het werk van  

  C. Dweck, Stanford.  
 

15.30uur  De praktische uitwerking: 
 Toepassen in (jaar-)gesprek, overleg of vergadering 
 Toepassen in het eigen team 
 Toepassen om inzetbaarheid te vergroten of uit te 

breiden. 
 

16.30uur  Afsluiting, aansluitend netwerkborrel 
 
 
 
 



Senior trainers Natascha Wijnen en Rity van der Avoort 
 

 
 
Natascha Wijnen (1972) is al 10 jaar 
vol passie oprichter en eigenaar van 
Wijnen Training Coaching en Advies 
(Wijnen TCA). Ze is betrokken bij 
veranderprocessen van grote en kleine 
organisaties. Ze werkt als organisatie 
adviseur, trainer en coach met als 
aandachtsgebieden organisatie-
ontwikkeling, cultuur- en 
bewustzijnsverandering en het 
breinleren. Vanuit haar vakmanschap 
creëert zij verbinding tussen 
medewerkers, leidinggevenden, klanten 
en de organisatieambities.  
Binnen haar werk past zij breinprincipes 
toe en vanuit haar HR achtergrond heeft 
zij specifieke interesse in de mate waarin 
de mindset de inzetbaarheid van 
medewerkers binnen organisaties 
vergroot. www.wijnentca.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rity van der Avoort (1953) is directeur 
van Profcoaches. Zij werkt als 
organisatie adviseur, mediator en 
management coach in uiteenlopende 
verandertrajecten bij bedrijven en 
(onderwijs-) organisaties. Ze geeft 
Brein-masterclasses en past in haar 
advies- en coachpraktijk inzichten en 
principes toe vanuit breinkennis en –
onderzoek.  
Met Profcoaches wil zij invloedgedrag 
effectief maken en de samenwerking 
tussen mensen verbeteren. Ze 
publiceerde in juni 2013 in Tijdschrift 
voor Organisatie Ontwikkeling ( TVOO) 
een artikel over het gebruik van brein 
inzichten tijdens veranderprocessen in 
bedrijven. www.profcoaches.nl  
 
 
 




