Big Refresh

The Google maps for the brain
9.45 u. – 12.00 u.

Klaar voor een nieuwe ‘Big Refresh’? Op maandag 16 september bieden we een dag vol actuashots
en sessies rond verschillende thema’s, zoals deze sessie over levenslang leren binnen kmo’s.
In deze workshop, duiken we in de wereld van de hersenen en zien we hoe het effect heeft op
leerpotentieel, omscholingscapaciteit, levenslang leren, future proof rekruteren, effectief
presteren en intern jobverkeer. Hiervoor bekijken we eerst de theorie om dan onmiddellijk toe te
passen op reële use-cases van kandidaten, managers en medewerkers.

Programma
- Biologische kadering: Hoe werken de hersenen en op welke manier houden ze jou en je personeel
onbewust
tegen
van
beter
te
presteren?
- Mapping of the brain: Hoe kan je potentieel en prestaties in kaart brengen op basis van 34
verschillende
denkvermogens
en
interactie/compensatiemechanismen?
- Use cases: Geanonimiseerde, reële 'brainmaps' van medewerkers en managers van andere
organisaties. Welke types kom je vaak tegen? Hoe kan je ze herkennen? Hoe ga je ermee om? Hoe
interpreteer
je
de
'brainmaps'?
De hele workshop lang is er ruimte voor vragen, interactie en use-cases van de deelnemers.

Spreker
Tanika Kenens ligt aan de grondslag van het AlterEdu-model, de vrucht van jarenlang
overkoepelend research in de linguïstiek en de pedagogische wetenschappen onder begeleiding
van prof. Valcke (UGent).
Het model en bijhorende analyse is uitvoerig getest, zowel informeel in haar vorige bedrijf Hello
Languages, als formeel in de academische setting.
Bovendien heeft ze ook samenwerkingen met o.a. Ellen Bruyninckx van Ergopraktijk, met wie ze
analyses heeft uitgevoerd op jongeren met leerstoornissen. Ze weet dus exact hoe de analyses en
het bijhorende advies zich in de praktijk uiten.
AlterEdu gelooft in de human-centered onderneming van de toekomst. Door middel van hun
cognitieve analyse, helpen ze ondernemingen hun knowledge flows te verbeteren en in te zetten
op een future-proof beleid.

Informatie en inschrijvingen
Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met tal van andere updates.
Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The Big Refresh
terugvindt. Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de updates ‘Hoe
digitalisering de menselijke factor in HR ondersteunt – met rondetafelgesprek’ en ‘Optimaal
samenwerken in je divers team’. Inschrijven voor 11 september.
Nog vragen? Stuur een mailtje naar valerie.smessaert@voka.be

