
Doelstelling:

- Onze medewerkers staan onder hoge druk
- Indien ze niet goed met deze stress omgaan kan dit een negatief effect hebben  

op hun prestaties
- Vele initiatieven worden opgestart, maar de medewerkers zien niet altijd de “rode 

draad” tussen deze initiatieven
- De Busy Brain Challenge, uitgewerkt in samenwerking met Mind your Brain is een 

zeer geschikte én unieke* interventie als kick-off bij veerkracht programma’s.

* Uniek op vlak van aanpak en inhoud: 2 uur durende interactieve quiz, gevolgd 
door een digitale 30 days Brain Challenge. Ook de inhoud van deze quiz en 
de challenges is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke 
bevindingen en omvat niet enkel tips voor stress management maar ook een 
basiskennis van het brein, neurogenese, neuroplasticiteit,….

Quiz + Digitale Brain Challenge:

Dynamische workshop / Kwis  die op een zeer heldere manier de evolutie van ons 
brein schetst en de valkuil waar we in de 21e eeuw met zijn allen intrappen. 

Inhoud:
-   evolutie van ons brein doorheen de geschiedenis
-   de gorilla metafoor
- het limbische brein: temperament en karakter / onze positie in groep
- het belang van de prefrontale cortex
- de invloed van mindfulness op deze prefrontale cortex
-   neurogenese en neuroplasticiteit
-   ons brein in een hectische omgeving: de ontwikkeling van ons adaptief 
vermogen (onze regisseurfunctie , de competentie der competenties)



-   de verschillende mogelijkheden van reageren op een situatie: instincitief, 
paleolimbisch, neolimbisch en prefrontaal

Aanpak:
Om het leerproces te optimaliseren kunnen we een quizvorm inzetten. Wij lanceren 
een stelling en de verschillende subgroepen geven, na onderling overleg, aan of 
deze stelling al of niet juist is. Op die manier wordt er heel wat afgelachen en dit 
versterkt eveneens het leerproces.
Tijdens deze workshop nemen we ook de tijd om ervaringen uit te wisselen en 
persoonlijke leermomenten in te bouwen.

Duur workshop / kwis (NL, FR, EN):  2,5 à 3 uur met maximum 20 personen

Digitale Brain Challenge:

Na deze workshop ontvangen de deelnamers per mail challenges gedurende een 
bepaalde periode (bvb. 10 challenges in de daaropvolgende maand). Telkens 
worden deze challenges gevolgd door een video die toelicht waarom de taak die in 
deze challenge werd uitgevoerd positief is voor ons brein en onze veerkracht. 

Aanvulling:

Deze workshop kan gepaard gaan met een voorafgaandelijke afname van een 
neurocognitieve test (VIP2A pro). Een algemene bespreking van deze test kan in 
grote lijnen in groep (iedereen bekijkt op dat moment zijn eigen resultaat, hiervoor 
raden we een ander moment aan dan de kwis zelf, dit voornamelijk omdat het toch 
een hele andere dynamiek is), maar we raden toch aan om dit ook (of voor zij die 
hierom vragen) individueel na te bespreken.


