
Workshop 2.3  “Breinprincipes gebruiken in de mediationpraktijk” 
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Levensinstelling of 
beroepshouding? 

Een jongens-meisje 

Uit de jaren 50…. 

http://nl.linkedin.com/in/rityvanderavoort
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Motto van vandaag: 



 Kennismaken 

 Hole in the Wall en vragen hebben 

 Werking van het brein: korte masterclass 

 Breinprincipes gebruiken in conflicten 

 Toepassen in je eigen werksituatie, wat en 
hoe? 

 Quizje 

 

 

 

Ramachandran 

Margriet Sitskoorn 

Carol Dweck 

En vele anderen…. 
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 Dr. Sugata Mitra 
 http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themsel

ves.html 
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“ Het probleem is niet dat mensen niet weten 
wat ze moeten doen. Het probleem is dat ze 
niet doen wat ze weten….” 

       ( Chris Argyris) 
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Gedrag zien we 

Waarden, drijfveren en 

persoonlijkheid liggen onder water 
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Wat hoort bij u als mediator? 

 

 

 

 

 

1. Voor welke vragen/problemen kloppen 
mensen bij u aan? 

2. Reacties van anderen over uw kwaliteiten? 
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Ontwikkelen en leren Verandering 

Impliceert 



 

NMI workshop Brein en 
mediation  2011 

Verander je gedrag, begin bij je hersenen!  
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Aandacht & shaping 
 
Gerichte feedback 
 
Succeservaringen & 
endorfinen 
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Fixed Mindset Growth Mindset 

Brein is statisch Brein is plastisch 

Belonen op resultaat Belonen op inspanning 

Indicator: intelligentie Indicator: doorzetten 

Testen: meten is weten The sky is the limit 

Talent is een gave, een genie 
wordt geboren 

Talent kun je ontwikkelen: 
oefenen is meer bepalend 
dan aanleg. 

Effect: als ik misluk heb ik 
geen talent.  

Effect: dit is een uitdaging; 
ik kan het leren! 
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Alle informatie komt binnen via…….. 
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NMI workshop Brein en 
mediation  2011 

Reptielenbrein 

Zoogdierenbrein 

Mensenbrein 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/Spin_in_Web/kindersites/Dieren01-site/images/image6D8.JPG&imgrefurl=http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/Spin_in_Web/kindersites/Dieren01-site/pages/eeuwen.htm&usg=__MuBjOcmWuLwbBfqUbXlgRSnYNwA=&h=530&w=484&sz=66&hl=nl&start=3&sig2=3G-9BIZdWpvViDHTdIJVmQ&tbnid=UjyOJQ0xBMjU4M:&tbnh=132&tbnw=121&ei=uvGjSeuUFIKV-gaE9uGNBg&prev=/images?q=leeuwen&gbv=2&hl=nl&sa=G


Overlevingsinformatie 

Emotie informatie 

Nieuwe dingen leren 
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http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/Spin_in_Web/kindersites/Dieren01-site/images/image6D8.JPG&imgrefurl=http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/Spin_in_Web/kindersites/Dieren01-site/pages/eeuwen.htm&usg=__MuBjOcmWuLwbBfqUbXlgRSnYNwA=&h=530&w=484&sz=66&hl=nl&start=3&sig2=3G-9BIZdWpvViDHTdIJVmQ&tbnid=UjyOJQ0xBMjU4M:&tbnh=132&tbnw=121&ei=uvGjSeuUFIKV-gaE9uGNBg&prev=/images?q=leeuwen&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rkcwaalwijk.nl/t2bcms/cms/database/20062007/images/vreugde_diemen.jpg&imgrefurl=http://www.rkcwaalwijk.nl/t2bcms/20062007.php?nr=0115&usg=__LKkPM4p7LQTdo5cc2z9QTdSWhio=&h=300&w=420&sz=61&hl=nl&start=2&sig2=kkXIxKWGxbzIfdhuPMYakw&tbnid=fHXZ_pFFcwpGxM:&tbnh=89&tbnw=125&ei=4PGjSYHIFYHH-Aap3cilBg&prev=/images?q=vreugde&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.emergencytraining.be/catalog/images/school.jpg&imgrefurl=http://www.emergencytraining.be/catalog/index.php?cPath=65&osCsid=778pkabd2tbl5kbli1ln41li05&usg=__4-F4mh6iuX7J9WEccT5CMYR_unw=&h=360&w=353&sz=86&hl=nl&start=2&sig2=IpZQh1NkMfI38d6qC6PwOA&tbnid=i0KfR_2XuBZQhM:&tbnh=121&tbnw=119&ei=B_KjSbPBGcLN-AbKpoWOBg&prev=/images?q=school&gbv=2&hl=nl&sa=G
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Frontaal 

kwab 

Geheugen 
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Doe dat niet     Ja, doe dat 
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Toetsen Ontwikkelen Opleiding 

Training Docent Praktijk 

Geheugen E-learning Coachen 

School Onthouden Resultaat 

Leraar Leerlandschap Hersenen 
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Het fiet dat u dzee teskt reedijlk enevodiug 
knut lzeen, illutsrret de ermone krcaht vna 
uw obnewutse brien. 
De letrtes saatn doro elakar, mara 
obnwesut makat u er tcoh razdensenl 
hekrebanre wordoen vna. 
Voslrtekt aumtioatsch! 



 Onze hersenen associëren zelfstandig 

 We imiteren goede voorbeelden….. en 
slechte! 

 We laten ons beïnvloeden door de context 
waarin we zitten  

 Onbewuste is groter dan ons bewuste…… 

 Emoties gaan voor! 
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Herkennen 
Afstemmen 
Gedachten lezen 
Anticiperen 
Voelen, 
Herhalen 
Nabootsen 
Vooruitdenken 
Gevoelens tonen 
In beweging 
brengen 
 



Willen 
 

   Denken 
 

     Voelen 
 

       Handelen 
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 Veiligheid: kennismaking,info over het traject en 
werkwijze in de mediation 

 Voeding: zuurstof, bewegen, boeiend en afwisselend 
gesprek, zintuiglijk rijk 

 Verbinding: contact, voortbouwen, meerdere neurale 
paden gebruiken 

 Emotie: benoem emotie, neem die serieus 

 Informatieverwerking en focus: samenvatten, opdrachten 
en kern van de boodschap herhalen 
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http://images.teamsugar.com/files/upl1/0/5358/39_2008/500px-Apple_Computer_Logo.preview_0.jpg
http://www.psv.nl/upload/142928_661_1173345608032-0607-ARSPSVfoto4680.jpg
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 Het brein heeft ………….nodig. 

 Ook kan het brein niet zonder ……………. 

 Mensen en hun brein zijn altijd afhankelijk van ………………met 
anderen. 

 …………………..gaan altijd voor! 

 Om klanten te helpen hun gedrag te veranderen, zetten 
we………en …………… en ………in. 

 Maak gebruik van linker en rechterhersenhelft door …………. en 
………….met elkaar af te wisselen. 

 Ervaringen die je bij blijven gaan langs de ……………… 

 Zorg voor ……………………na 10 minuten, 24 uur, 1 week, 1 maand 
en 3 maanden. 

 Gebruik meerdere ………………….paden. 

 Amygdala spelen en grote rol bij………………… 

 Geef gerichte ……………… 

 Spiegelneuronen zorgen voor …………. 
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Opdracht in tweetallen: 

 

Welke zojuist verworven inzichten gaat u de 
komende tijd gebruiken om de bemiddeling nog 
effectiever te maken? 

 

 

NMI workshop Brein en 
mediation  2011 



WWW.PROFCOACHES.NL 

 

0652007740 
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http://www.profcoaches.nl/

