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Persoonlijke ontwikkeling 
volgens de regels 

van de kunst

De cognitieve psychologie en de neuroweten- 
schappen geven een precieze en nauwkeurige 
beschrijving van de «Human Factor». De Neuro- 
Cognitive Behavioural Approach (NCA) integreert 
deze kennis in een operationele methode die je een 
waaier aan mogelijkheden geeft om de “Precious 
Human Factor” te helpen ontwikkelen.

Helder denken 
en zelfbeheersing 
verwerven

Autonomie en 
vrijheid (terug)vinden

Gedrag en emoties 
ontcijferen



We zetten graag in de verf dat onze opleidingen 
uitnodigen om vanaf de eerste dag aan de slag te 
gaan met de methode. Je krijgt de tools in de vingers 
zodat je de techniek optimaal kan toepassen binnen jouw 
actieterrein en in je begeleidingstrajecten.
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MODULES

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach 

(10 d.)

> Certificering

MODULES

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach 
(10 d.)

> Waarachtig luisteren / Vraagstelling voor een open mindset (2 d.)

> Vergroot je impact (1 d.)

> Intrinsieke motivaties doen opbloeien (2 d.)

> Coachen om motivatie te stimuleren (3 d.)

> Hoe kom je tot betere beslissingen en schep je de voorwaar-
den voor meer betrokkenheid? (2 d.)

> Burn-out: opsporing, aanpak, herintegratie (2 d.)

> Certificatie

Ontdek de aanpak, de methode en de tools

Verwerf expertise in het menselijk gedrag



Deze onderwerpen komen aan bod:

> Identificeren welke motivatiebronnen je cliënt 
stimuleren en ze optimaal inzetten;

> Je cliënt helpen om afstand te nemen en keuzes 
te maken in moeilijke situaties die hij doormaakt;

> Je cliënt de tools bezorgen om met zijn emoties 
en die van anderen om te gaan;

> Je cliënt bewust maken van het systeem waarin 
hij functioneert en van de mogelijke acties om er 
verandering in te brengen.

Deze onderwerpen komen aan bod:

> Zo communiceren dat je een duurzame relatie 
kan opbouwen met je cliënt;

> Je gesprekspartner begeleiden bij het exploreren 
en versterken van zijn duurzame motivatie;

> Blokkades en overtuigingen die zijn project 
belemmeren, opheffen;

> De kracht van zingeving en consistentie in al zijn 
acties laten ervaren.
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CONTACT BELGIË

E incbelgie@inc-eu.team
T +32 (0)2 737 74 80
W neurocognitivism.com
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In al onze opleidingsmodules hechten wij veel 
belang aan praktijkervaring zodat iedere deelnemer 
de verworven vaardigheden kan toepassen in zijn 
specifieke context.

De module van de grondslagen is een intensief 
“blended learning”-traject bestaande uit e-learning-
modules, workshops, deelmomenten met oefen- 
groepen en webinars.

Je gaat aan de slag met je professionele of per-
soonlijke leerproject. Dat wordt de “rode draad” 
die je doorheen de hele opleiding zal helpen om de 
methode en de tools te integreren in je eigen context.

Voor een optimale verankering zorgen wij voor 
variatie door diverse leermethodes te combineren 
zoals ludopedagogische intermezzo’s, ritme en enga-
gement.

Onze opleiders zijn gecertificeerd in de NCA.

Het INC is het enige instituut dat NCA- 
certificeringen toekent.
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