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terecht komt? Want daar wordt de echte stap gezet 
naar ander gedrag. Vanaf nu kan het kennis-
houding-gedrag-model in de ijskast. 

Je krijgt handvatten om over dit boeiende onder-
werp een inspirerende gesprekspartner te worden 
voor je opdrachtgever. Je communicatieadvies gaat 
er ingrijpend door veranderen. Je opdrachtgever zal 
je er dankbaar voor zijn. Want door aan te sluiten op 
ons brein ontstaat  beweging.

WERKCOLLEGE 
BREINCOMMUNICATIE
Kennis van de nieuwste breininzichten wordt 
steeds belangrijker in het communicatievak. 
Door nieuwe technieken kunnen we steeds 
beter kijken wat er gebeurt in ons brein als we 
besluiten nemen of geconfronteerd worden met 
emoties. Er verschijnen bijna wekelijks nieuwe 
breinonderzoeken en breinboeken. Kortom, er 
is veel te ontdekken en te lezen voor de geïn-
teresseerde communicatieadviseur. Maar waar 
begin je? 

Wij maken het je makkelijk. In twee dagen nemen 
we je mee op een ontdekkingsreis langs de belang-
rijkste en nieuwste breininzichten. Het werkcollege 
verandert definitief de manier waarop je naar 
interne en externe communicatie kijkt. En dat is 
geen overbodige luxe.   

In de communicatiepraktijk zien we nog vaak dat er 
wordt ingestoken op informeren. Maar meer kennis 
van de feiten leidt maar in 5 procent van de gevallen 
tot ander gedrag. De mens is geen rationeel wezen. 
We weten uit het baanbrekende onderzoek van 
Daniel Kahneman dat we ons gedrag vooral laten 
leiden door onze instincten en emoties. 95 procent 
van onze besluiten nemen met ons onbewuste 
brein. We zijn toe aan een andere manier van 
denken over communicatie.  

In dit werkcollege ontdek je hoe ons brein werkt en 
wat dit betekent voor communicatie.  Hoe verandert 
je communicatiestrategie als je je analyse baseert 
op de leidende emoties van je doelgroepen. Wat 
betekent dit voor je aanpak? Hoe zorg je dat je 
boodschap in de onbewuste lagen van het brein 

Je leert hoe je breincommunicatie kunt 
inzetten in je communicatiepraktijk. 
Je krijgt kennis over de impact van emoties 
en instincten. En hoe je communicatie 
effectief daarop kunt laten aansluiten. 
Je gaat aan de slag met het door de trainers 
ontwikkelde emotie-motivatie-model. Dit ter 
vervanging van het kennis-houding-gedrag-
model.  
Je gaat het geleerde toepassen op een 
vraagstuk rond gedragsverandering dat je 
zelf inbrengt. 
Je krijgt inzicht in je eigen breinvoorkeur. 
Je leert de breinvoorkeur van de ander 
inschatten. En je communicatiestijl en 
-inhoud hierop aan te passen.
Je wordt een verrassende en boeiende 
gesprekspartner voor je opdrachtgever over 
de effectieve kracht van breincommunicatie.  

DIT LEVERT DE MASTERCLASS JE OP
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BIJEENKOMST 1

Ons brein, emoties en instincten

De werking van ons brein.
De invloed van emoties, instincten en motivatie op 
de keuzes die we maken.
Wanneer werkt overtuigen wel en wanneer niet.

BIJEENKOMST 2

Breinvoorkeur en breinbeweging

De invloed van breinvoorkeuren op acceptatie en 
communicatie.
Aan de slag met de Zevenster. Een door de 
trainers ontwikkelde handleiding voor effectieve 
communicatie bij gedragsverandering.
Hoe beïnvloed je keuzes via het onbewuste. 
De kracht van framing, priming en nudging.

TWEEDAAGSE TRAINING
Het Werkcollege Breincommunicatie bestaat uit twee 
bijeenkomsten van een dag in een inspirerende en 
ontspannen omgeving. Je sluit de opleiding af met 
een ontwikkelgesprek van 1 uur met je mentor (Wilma 
Kossen of Gonda Duivenvoorden). Dit gesprek vindt 6 
weken na de training plaats. Dit geeft je de kans om 
het geleerde in je werkpraktijk toe te passen. Hierdoor 
wordt een nieuw gedragspaadje in je brein aange-
legd. We trainen in kleine groepen van maximaal 12 
deelnemers. De training wordt gegeven door Wilma 
Kossen en Gonda Duivenvoorden.

ONDERSTEUNING DOOR JE MENTOR
Iedere deelnemer krijgt of Wilma Kossen of Gonda 
Duivenvoorden als persoonlijke mentor. Na afloop 
van de training schrijf je een Reflectieverslag waarop 
je mentor reageert. Je mentor staat voor je klaar als je 
bij het toepassen van het geleerde in je werkpraktijk 
tegen vragen aanloopt. Na 6 weken voer je een 
ontwikkelgesprek met je mentor van 1 uur (fysiek, 
telefonisch of online).

VERVOLG
Na het werkcollege kun je bijvoorbeeld de Master-
class Coachend Adviseren volgen of de Masterclass 
Interne Communicatie en de Invloed op Gedrag. We 
geven je graag advies op basis van je interesse.

VAN DE WIJZ VISIE OP LEREN
Trainers/coaches Gonda Duivenvoorden en Wilma 
Kossen hebben ruim 20 jaar ervaring met het ontwik-
kelen en geven van trainingen. Zij hebben een 
gedeelde visie op leren. Voor hen betekent leren 
vooral ontdekken en doen. Ontwikkelen start met 
ontregelen. Zonder het doorvoelen van je eigen 
ontwikkelpunten verandert er niets. We verwachten 
van onze deelnemers een flinke dosis reflectievermo-
gen. Van ons mag je verwachten dat je als een wijzer 
mens de deur uitgaat. Niet voor niets kozen we de 
naam Van de Wijz, Werkplaats voor een wijzer leven. 
Onze trainingen zijn altijd een combinatie van training 
en coaching. Wij kijken wat jij persoonlijk nodig hebt 
om te groeien en het beste uit jezelf te halen.

LOCATIE
Centraal gelegen trainingslocatie in een inspireren-
de en ontspannen omgeving.

INVESTERING
De kosten bedragen € 1.395,- exclusief 21% btw.

Hiervoor krijg je:
    4 dagdelen training.
    Persoonlijke begeleiding door je mentor.
    Twee keer lunch.
    Koffie, thee en water.

LITERATUUR
De literatuur wordt bepaald tijdens de masterclass 
aan de hand van de vraagstukken van de deelne-
mers. Inschatting kosten maximaal € 100.

Tijdens de bijeenkomsten ga je het geleerde toepas-
sen op een door jou gekozen vraagstuk.
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Voor meer info over het Werkcollege Breincommunicatie en de Invloed op Gedrag kun je bellen 
of mailen met de trainers.

MEER WETEN?

Gonda Duivenvoorden
06-12746431 - gonda@vandewijz.nl

Wilma Kossen
06-22471082 - wilma@vandewijz.nl

OVER DE TRAINERS
   Gonda Duivenvoorden  helpt mensen zichzelf en 
anderen beter te begrijpen. Zij is gefascineerd door 
wat voor effect communicatie heeft op mensen. 
Haar aanpak is open en respectvol. Zij laat mensen 
graag ervaren wat voor impact zij hebben en 
kunnen hebben.

Gonda gaf 20 jaar leiding aan 20 communicatie-
professionals in het door haar opgerichte com- 
municatieadviesbureau Brainwork. Zij heeft 12 jaar 
in opdracht van opleidingsinstituut SRM de verant-
woordelijkheid gehad voor het uitbouwen, ontwik-
kelen, aansturen en actueel houden van alle com-
municatieopleidingen. In 2008 kreeg zij hiervoor de 
titel van Communicatievrouw van het Jaar. Gonda 
was 22 jaar actief als trainer, mentor en examinator 
voor SRM. Vele innovatieve (maatwerk) trainingen 
komen van haar hand. Zij is zelf breed opgeleid als 
coach, trainer en communicatieprofessional.

In 2018 verscheen het boek De psychologie van com-
municatie, dat zij schreef met Gerald Morssinkhof. 
Gonda is licentiehouder breinvoorkeuren.

   Wilma Kossen gelooft in de veranderkracht van 
mensen. In haar coachpraktijk begeleidt zij mensen 
in hun persoonlijke en emotionele groei en het 
ontwikkelen van hun communicatie- en leiderschaps-
vaardigheden. Zij treedt op als teamcoach en 
verzorgt in-company trainingen op maat. 

Voor SRM Opleidingen was zij 22 jaar actief als 
programmaontwikkelaar, trainer, mentor en examina-
tor. Wilma was 10 jaar mede-eigenaar van advies-
bureau Van Nimwegen. Zij doet onderzoek naar 
psychologie- en breininzichten. En hoe deze inzicht-
en kunnen worden toegepast in training, coaching en 
advies. 

In 2015 publiceerde zij samen met Karel Winkelaar 
een zelfcoachboek voor communicatieprofessionals, 
Hoe coach ik mijzelf tot strategisch communicatie-
adviseur? 

Wilma is als trainer CIPION-gecertificeerd en aange-
sloten bij de NOBCO, Nederlandse Orde van 
Beroepscoaches.


