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BREINIMPULSEN©



GAMECHANGE 

GESTRUCTUREERD DE  VERANDER- EN VERNIEUWINGSKRACHT VERGROTEN OM 
PATRONEN TE DOORBREKEN

VISION>DECISION ONTWERPT EN BEGELEIDT GAMECHANGE: op een gestructureerde manier de verander- en vernieuwingskracht in organisaties
en teams vergroten door bewuste én onbewuste patronen zichtbaar te maken en systematisch te doorbreken in denken en doen. Niet het oplossen van
de vraagstukken van gisteren met het denken en het gereedschap van vandaag, maar het laten EXCELLEREN VAN DE ORGANISATIE VAN NU EN HET
TEGELIJKERTIJD VORMGEVEN VAN DE ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST staat hierin centraal.
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Vernieuwingskracht

GAMECHANGE
is noodzakelijk omdat de markt
fundamenteel andere antwoorden
vraagt dan de huidige antwoorden
volgens de voorspelbare
spelregels. Tachtig procent van de
leiders in organisaties is immers van
mening dat de marktturbulentie de
komende jaren nog veel sneller zal
gaan toenemen dan tot nu toe al het
geval is geweest.

Tegelijkertijd is bijna tachtig procent
van de eindbeslissers niet zo zeker
van de eigen vernieuwingskracht in
de organisatie. Er is dan ook zeker
sprake van een forse
VERANDERKLOOF.

De VERANDER- EN VERNIEUWINGS-
KRACHT IN TEAMS EN
ORGANISATIES moet dan ook
exponentieel worden vergroot om
de juiste antwoorden te kunnen
formuleren op de uitdagingen van nu
en van de toekomst.

We hebben in organisaties dan ook
veel meer het mentale model van
een GAMECHANGER nodig om dit te
realiseren.



CREATING

GAME-
CHANGING

TEAMS & ORGANIZATIONS

VISION>DECISION

helpt om de verander- en
vernieuwingskracht in de organisatie
en Managementteams in kaart te
brengen en vervolgens
gestructureerd en systematisch te
vergroten. Onze belofte? CREATING
GAMECHANGING TEAMS &
ORGANIZATIONS.

Bijvoorbeeld door systematisch te
trainen in patroondoorbrekend- en
innovatief denken, door visie- en
besluitvormingsstijlen in de
organisatie en in Managementteams
inzichtelijk te maken en te
veranderen of door verander-
workshops te ontwerpen en te
faciliteren waarin het MOBILISEREN
VAN DE VERANDER- EN
VERNIEUWINGSKRACHT in de
organisatie centraal staat.



DE BASIS

waarop wij verander- en
vernieuwingsprocessen ontwerpen
en faciliteren wordt gevormd door
het gedachtegoed van Peter Senge
zoals dit in THE FIFTH DISCIPLINE in
beeld is gebracht: de Kunst en
Praktijk van de Lerende Organisatie.

Daarin zijn vijf voor vernieuwing en
verandering essentiële bouwstenen
in beeld gebracht: Systeemdenken,
het ontwikkelen van Persoonlijk
Meesterschap, Mentale modellen
expliciet maken, een gemeen-
schappelijke Visie & Strategie
ontwikkelen en Teamleren.

De vier servicelijnen om
GAMECHANGE te realiseren die
Vision>Decision in de praktijk heeft
ontwikkeld zijn hierop gebaseerd:

o BRAINBASED CHANGE

o GAMECHANGING STRATEGY

o GAMECHANGING TEAMS

o GAMECHANGING INNOVATION

Systeem-
denken

Persoonlijk 
meesterschap

Mentale
modellen

Gemeenschappelijke 
visie

Team-
leren



CREATING 
GAMECHANGING 
TEAMS
Directie- en Managementteams staan
elke dag weer voor forse uitdagingen.
De balans vinden tussen het excelleren
van de organisatie van vandaag en het
tegelijkertijd vormgeven van de
toekomst vergt heel wat behendige
stuurkunst. Natuurlijk investeert een
team constant in elkaar door elkaar
scherp te houden, uit te dagen en te
steunen in de dagelijkse praktijk. Maar
soms is juist een externe impuls voor het
kunnen accelereren van verdere
professionalisering noodzaak: HOE KUN
JE ALS MANAGEMENTTEAM ÉCHT HET
VERSCHIL MAKEN?

Wij hebben al veel Managementteams
mogen begeleiden bij het realiseren van
een gezamenlijke visie en
veranderagenda, door de gezamenlijke
visie- en besluitvorming op een hoger
niveau te brengen en door het trainen in
patroondoorbrekende denktechnieken.
Met als centrale vraag: hoe kun je
patronen systematisch doorbreken en
als Managementteam de TOEKOMST
VAN DE ORGANISATIE VORMGEVEN?



CREATING 
GAMECHANGING 
TEAMS
Wij hebben om systematisch
Gamechanging Managementteams te
realiseren vier methodieken ontwikkeld
die als basis dienen voor een op het
DNA van de organisatie toegesneden, te
ontwerpen specifieke aanpak.

o DENKPATRONEN DOORBREKEN
Een training in het systematisch
doorbreken van denkpatronen. Wij
gebruiken hierbij het boek 52
Patroondoorbrekende Denktechnieken
voor Managers van Frank Groot.

o BREINIMPULSEN
Een training om meer ‘out-of-the-box’
te kunnen denken als professional en als
team. Wij gebruiken hierbij de Toolkit
BreinImpulsen© van Frank Groot.

o VISION TO ACTION
Een geïntegreerd, op maat ontworpen
totaalprogramma om als team verder te
professionaliseren.

o THE NEXT LEVEL
Een gestructureerd programma om
Visie- en Besluitvorming naar het
volgende denkniveau te brengen.



TRAINING
BREINIMPULSEN :
DE TRAINING VOOR
GAMECHANGERS
Albert Einstein heeft het trefzeker onder
woorden gebracht:

‘We can’t solve problems by using the
same kind of thinking we used when we
created them’

Maar hoe realiseer je dat andere denken
dan? Daar helpt de eendaagse training
BREINIMPULSEN© je bij.

Deelnemers krijgen inzicht en een
gestructureerde methode aangereikt
waarmee zij probleemoplossing en
ideevorming innovatiever én tegelijkertijd
gestructureerd kunnen aanpakken als
individu en in een team. Basisgereedschap
om het verschil in de organisatie en de
markt te kunnen maken door patronen te
doorbreken.

Tijdens deze training maken wij gebruik
van de door Frank Groot ontwikkelde
TOOLKIT BREINIMPULSEN.



BREINIMPULSEN :
EEN OP HET DNA 
AANSLUITENDE, 
ZORGVULDIG 
ONTWORPEN 
TRAINING
De training BREINIMPULSEN© wordt zowel 
door open inschrijving als in-company 
georganiseerd.

Iedere INCOMPANY training wordt op 
maat ontworpen zodat de aansluiting op 
het organisatiespecifieke DNA 
gewaarborgd is:

o DE VOORBEREIDING

o DE INTAKE

o HET DESIGN

o DE TRAINING

o DE REFLECTIE

VOOR-
BEREIDING

INTAKE

DESIGN

TRAINING

REFLECTIE

V O O R B E R E I D I N G
ü Overleg en regelen locatie voor de training.
ü Contacten met de organisatie over praktische zaken. 
ü Inlezen van beschikbaar informatiemateriaal/ deskresearch m.b.t. een eventuele ‘real life 

case(s).  
ü Individuele contacten met de opdrachtgever.

I N T A K E
ü Voorbereiden van de intake.
ü Intake interview  met de opdrachtgever. Facultatief: gesprek met enkele 

deelnemers.
ü Facultatief: voorbereidend werk door deelnemers
ü (telefonisch/ Skype) aanvullend overleg met de opdrachtgever. 

T R A I N I N G  B R E I N I M P U L S E N ©

ü Het geven van de training.
ü De acties en communicatie naar deelnemers en stakeholders.

R E F L E C T I E
ü Facultatief: highlight rapportage van de uitkomsten van de real life case. Het in kaart 

brengen van eventuele noodzakelijke vervolginterventies.
ü Reflectiegesprek met opdrachtgever/ gezamenlijk reflecteren op de training en eventuele 

vervolginitiatieven in kaart brengen.

D E S I G N
ü Opbouw van de training.
ü Ontwikkelen en/of aanpassen van de training en de te gebruiken werkvormen.



DE TRAINING 
BREINIMPULSEN :
VIJF ONDERWERPEN
Het draaiboek van de training laat vijf 
onderwerpen zien waaraan systematisch 
wordt gewerkt tijdens de trainingsdag.

o Over  de noodzaak van het 
DOORBREKEN VAN PATRONEN in 
teams en organisaties.

o Over de werking van ons 
PATROONZOEKENDE BREIN.

o Over het belang van en het 
systematisch in kaart brengen van de 
VRAAGFORMULERING.

o CONCREET AAN DE SLAG als individu 
en in duo’s met de BreinImpulsen
kaartenset.

o Concreet aan de slag met de 
BreinImpulsen Toolkit als TEAM.



TRAINING
BREINIMPULSEN :
DE TOOLKIT
Tijdens deze training maken wij gebruik
van de door Frank Groot ontwikkelde
TOOLKIT BREINIMPULSEN.

De uitgebreide Toolbox bestaande uit het 
BreinCanvas, de BreinImpuls
kaartset, twee deurhangers, een handig 
overzichtskaartje op creditcard formaat en 
het Breinboekje. 

Het BREINCANVAS helpt je om zelf of in 
een team de juiste stappen ook visueel te 
ondersteunen door zowel de kaarten als de 
in beeld gebrachte ideeën zichtbare plek te 
geven op het BreinCanvas.

Het OVERZICHTSKAARTJE op creditcard 
formaat geeft de vier denkrichtingen aan, 
als praktische geheugensteuntje in de 
dagelijkse praktijk.

Het BREINBOEKJE is een aantekenboekje 
waarin je originele ingevingen en 
gedachten in de dagelijkse praktijk een 
plek kunt geven.

De BREINIMPULS DEURHANGERS kun je 
gebruiken om een locatie waar een 
BreinImpulssessie wordt gehouden aan te 
geven voor de deelnemers.



Wij hebben ruime ERVARING
met procesbegeleiding, advisering,
training en coaching van impactvolle
INTEGRALE VRAAGSTUKKEN.

Procesbegeleiding van Decision-makers
en Managementteams bij het gericht
oplossen van meer dan 70 strategische
verander- en vernieuwings-
vraagstukken bij meer dan 35
verschillende organisaties waarvoor wij
de afgelopen jaren integrale
vraagstukken mochten begeleiden.

VISION>DECISION inschakelen is dan
ook kiezen voor een brede en diepe
ervaring bij het kaart brengen en
vervolgens gestructureerd, systematisch
vergroten van de verander- en
vernieuwingskracht in de organisatie en
Managementteams.

Onze belofte bij deze integrale
vraagstukken? CREATING GAME-
CHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS.



TRAININGEN MET 
OPEN INSCHRIJVING
Naast de ‘incompany’ aanpak
toegesneden op het DNA van de
organisatie, worden de trainingen
BREINIMPULSEN© en DENKPATRONEN
DOORBREKEN©, ook in samenwerking
met het NIMA en d.m.v. open
inschrijving georganiseerd.

De trainingen worden gemiddeld met
een 8,5 als rapportcijfer gewaardeerd en
90% van de deelnemers zou de training
zeer waarschijnlijk ( 8 of 9 op een schaal
van 10) aanbevelen bij collega’s.

'Prettig, leerzaam, inspirerend. Goede
afwisseling tussen theorie en direct
toepassen'.

'Heldere uitleg en tools om mee aan de
slag te gaan'.

'Frank Groot heeft de gave om de theorie
op een leuke en interessante manier te
brengen. Complimenten'

'Boeiend onderwerp, inspirerend en
helder verteld, goede opzet van de
training’.



FRANK GROOT

is oprichter en directeur van
Vision>Decision met 25 jaar
managementervaring en meer dan
25 jaar advieservaring.

Een ERVAREN ADVISEUR, FACILITATOR,
COACH EN TRAINER IN SYSTEMATISCHE
PATROONDOORBREKING die weet hoe
zorgvuldige voorbereiding en een juiste
setting het verschil kan maken.

Hij heeft tot nu toe MEER DAN 500
WORKSHOPS in meer dan 60
adviesprojecten op het gebied van
visievorming, strategieontwikkeling,
businessinnovation en de verdere
professionalisering van Directie- en
Managementteams mogen begeleiden.
Faciliterend, coachend en adviserend,
maar ook duidelijk richtinggevend
wanneer een gerichte
veranderinterventie kan helpen om
vastzittende, belemmerende, vaak
onbewuste patronen bewust en
systematisch te doorbreken.
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VISION>DECISION

WWW.VISIONDECISION.NL
0346 215482
06 413 415 30

FRANK.GROOT@VISIONDECISION.NL

VISIONDECISION
@FRANKNMGROOT


