
Leiderschap vanuit de
growth mindset

GROEI LEIDERSCHAP
VERGROOT JE

LEIDERSCHAP TOOLKIT

L E I D E R S C H A P

GROEI GERICHT, VERBINDEND EN MOTIVEREND LEIDINGGEVEN VANUIT

DE GROWTH MINDSET - uit de positieve psychologie en met een

neurowetenschappelijke invalshoek. 

Jij bent leidinggevende en jij blijf in ontwikkeling om nog beter invulling 

te geven aan jouw rol en relaties. Er wordt ook best wat van je gevraagd in

deze tijden. Verbinden, motiveren, veranderen, stimuleren, inspireren,

psychologische veiligheid, innoveren, coachend leidinggeven... you name it!

Nu heb je vast gehoord van de impact van mindsets in mensen en

organisaties. Steeds meer leidinggevenden ontdekken de kracht ervan! 

Vergroot jouw leiderschapstoolkit door deel te nemen aan de open

growth mindset training van Groeibrein. Voor leiders van nu! Groeibrein

geeft deze training tot op heden alleen incompany, maar wil ook anderen de

kans geven. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ontmoet ik jou?



Een vaste mindset kan overheersen in mens en teams. Deze vaste

overtuiging zorgt voor belemmering op allerlei fronten. De growth

mindset helpt je om veerkrachtiger mee te bewegen met

veranderingen, verbindt mensen en leidt tot meer succes! 

De growth mindset is het fundament van ontwikkeling en groei. Het

vermindert de stress-respons, vergroot een open leerhouding naar

anderen en situaties. Deze mindset geeft ruimte om anders om te gaan

met nieuwe uitdagingen, fouten, tegenslag, feedback en elkaars

successen. Een growth mindset wordt positief gerelateerd aan veel

uitdagingen waar we deze dagen voor komen te staan. 

Leer hoe je deze growth mindset in jezelf verder laat opbloeien en hoe

je dit bij anderen kunt stimuleren.

Vergroot je leiderschap toolkit met verdiepende kennis van de growth

mindset theorie (positieve psychologie) én meer inzicht in de werking van

je hersenen (Brein belemmeringen, Breinkracht, SCARF, Social Brain).

T I P :  V R A A G  N A A R  J E  O N T W I K K E L B U D G E T  B I J  J E  W E R K G E V E R .  



dit krijg je mee 

Positief en groeigericht beïnvloeden. Verandering en

sociale behoeften van medewerkers benaderen vanuit

het Social brain system en SCARF. 

Krijg meer inzicht in jezelf en je collega's met meer

kennis van de werking van de hersenen

(hersenswetten). 

Kennis & tools om de growth mindset te stimuleren in

jouw eigen team/organisatie. 

De leidinggevende als rolmodel: Tools om jouw

growth mindset op te laten bloeien

Sterker en krachtiger, meer focus, alertheid en

veranderkracht door aandacht voor het Vitale brein -

én de brain-body-mindset connectie. 

Leer de growth mindset krachtig inzetten. 

Leer mindsets herkennen en hoe je hiermee omgaat wanneer het gaat

om fouten, uitdagingen, feedback, inspanning en successen van anderen.

Motiveren, verbinden en inspireren met o.a. interne en externe groeitaal

leren en toepassen en feedback vanuit de growth mindset. Wat ook past

bij een coachende manier van leidinggeven. 

G R O E I  G E R I C H T  L E I D I N G G E V E N

GEBASEERD OP DE MINDSET THEORIE ÉN
NEUROWETENSCHAPPELIJK INZICHT



zo doen we dat
WERKWIJZE

Een enthousiaste en positieve wijze van kennisoverdracht
met een variatie aan interactieve (breinvriendelijke)
werkvormen.

BEWUST WORDEN EN DOEN

Met o.a. gesprek, spel, reflectie, materialen, bewustwording.
BEWUST WORDEN, ERVAREN EN DOEN | Praktijkgericht. 

TRAINER

Verzorgd door growth mindset specialist
Saskia Verhaeren. Gecertificeerd trainer &
coach en geregistreerd docent. 



wie & wat

N E E M  C O N T A C T  O P  W A N N E E R  J E  V R A G E N

H E B T  V I A  0 6  2 8 8 8 9 0 1 3  O F  M A I L  N A A R

I N F O @ G R O E I B R E I N . N L

VOOR WIE

Voor leidinggevenden of HR  werkende in een organisatie met ongeveer 10 of meer

medewerkers. Tip: Vraag naar het (persoonlijk-) ontwikkelbudget bij je werkgever! 

DOOR WIE

Trainer Saskia Verhaeren is een brein bewust growth mindset specialist en CRKBO

geregistreerd docent, gecertificeerd trainer en coach. Ze heeft al vele mensen

mogen stimuleren in hun ontwikkeling, leerprocessen en persoonlijke groei. Een

greep uit de organisaties die zij al mocht trainen en inspireren vind je op de

homepagina. De growth mindset heeft zij een verdieping gegeven met de

hersenwetten, gekoppeld aan de brain & body connectie . Saskia is betrokken, open,  

verantwoordelijk en combineert haar professionaliteit met een warme 

 persoonlijkheid.

WAT

Gebaseerd op (neuro-)wetenschappelijke onderzoeken. Dit uit zich in de drie pijlers

van Groeibrein: Mindset kennis | Breinkennis | Zorg voor je hersenen. Ze zijn

onlosmakelijk verbonden. 



 KLIK VOOR INSCHRIJVEN

VOOR LEIDERS VAN NU

L E I D E R S C H A P

Twee trainingsdagen: 4 + 20 april 2023

Inclusief trainingsmaterialen en een mooi aandenken.

Op beide dagen een gezonde, smakelijke lunch. De gehele dag koffie &

diverse theesoorten en healthy snacks. 

9:00 uur inloop. Start 9:15 uur tot 16:15 uur met hierin de nodige

brainbreaks. 

Locatie: Breda. Bij inschrijving ontvang je de details.  

Tussentijds en nadien toegang tot jouw persoonlijke online

leeromgeving. 

 € 1225,00 (excl. btw). 

Kom je met een collega of met een andere leidinggevende? Dan krijg je

beide 50 euro korting. Stuur dan direct na inschrijving een mailtje met

beide namen en organisatie(s) naar info@groeibrein.nl. 

Vul het inschrijfformulier in voor deelname. Daarna ontvang je de factuur.

Na betaling is je inschrijving definitief. Zie hiervoor de algemene

voorwaarden. 

Investering:

inclusief



Saskia
Zie ik jou?

Schrijf je nu in. Klik op de
roze button hieronder

 E-mail: info@groeibrein.nl 
Web: www.groeibrein.nl

 06 28889013 | Trustoo reviews klik hier
  Instagram: @Groeibrein  |  LinkedIn: Saskia Verhaeren 

Bezoekadres: Bergschot 69 (rechterzijde B) 4817PA Breda

JA, IK SCHRIJF ME IN 
VOOR DEZE TRAINING


