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MindValues
Voor Meer Welzijn, Groei & Resultaat!

Mindful Emotionele Intelligentie in Organisaties



MindValues realiseert groei van het

menselijk kapitaal door het maximale

potentieel en het persoonlijk

leiderschap van uw medewerkers te

vergroten.  

We bouwen aan persoonlijke

leiderschap, veerkracht, motivatie,

emotionele en sociale groei en

hierdoor wordt het werkklimaat

ontwikkeld wat daarvoor nodig is. 

MindValues bouwt aan de mentale en
emotionele vitaliteit in uw organisatie !

MindValues

Resultaat Meer

Werkgeluk

Welzijn

Groei

Resultaat

‘Werken’ is meer dan
alleen arbeid verrichten
in ruil voor geld. Het
nieuwe werken is een
plek van ontplooiing: om
het beste uit jezelf te
halen voor jezelf, de
organisatie en de
maatschappij.

De werkplek van vandaag
is locatie-flexibel, is een

communicatiecentrum én
een ontmoetingscentrum.

De werknemer van
vandaag beschikt over

meerdere competenties:
naast cognitieve kennis

zijn interpersoonlijke
kwaliteiten en sociale

vaardigheden bepalend
voor het succes van uw

organisatie.

Minder

Stress

Uitval

Verzuim

Verloop
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MindValues is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
en voortschrijdende ervaringsresultaten, zoals het
leidersschapprogramma 'Search Inside Yourself'  van
Google ism Standford University. Het programma vergroot
het persoonlijk potentieel en sociale vaardigheden voor een
beter resultaat op het werk én in het leven. 
 

Het is een wetenschappelijk bewezen training waarbij
emotionele intelligentie, neurowetenschap en
aandachttraining (mindfulness) worden gecombineerd.
Deze methoden vergroten de sociale vaardigheden door
toename van zelfbewustzijn, zelfmanagement, empathie
en motivatie. 

Het biedt naast een theoretisch kader vooral praktische
handvatten die direct toepasbaar zijn op het werk en daar
buiten. 

Mindfulness & Emotionele Intelligentie: 

‘Het persoonlijk vermogen om emoties en gedachten van jezelf en
anderen te ervaren, te begrijpen en te beheersen, om in het hier en
nu bewust betere keuzes te maken en daardoor meer resultaat te

krijgen in het leven zoals jij dat wilt leiden.’ 

Hersenwetenschap toont aan dat Emotionele Intelligentie en
Mindfulness  aangeleerd en ontwikkeld kunnen worden. 
Gedachten en emoties managen, stress reduceren, meer ontspanning,
focus, veerkracht en gelukservaring zijn dus allemaal te trainen door het
optimaliseren van je brein en het zenuwstelsel.  

Resultaten 

Work life balance Zelfbeeld Stressbestendig Weerbaar en veerkracht Persoonlijk 
leiderschap

Persoonlijke effectiviteit Samenwerking  Werkplezier zakelijke én persoonlijke
 winst 

Sociale
Vaardigheden 

Focus 

Vitaliteit 

MindValues 



Iedereen die nieuwsgierig is naar persoonlijke ontwikkeling en een
sociaal vaardiger leider wilt worden.. 
Iedereen die bewust is dat alleen zijzelf de aanjager zijn van het
succes in hun carrière en leven. 
Iedereen die nog beter wilt samenwerken, leidinggeven en
communiceren met collega’s en relaties. 

Iedereen die een betere work-life balans wilt of moet hebben. 
Iedereen die beter wil leren omgaan met hoge werkdruk, stress en de
grote stroom aan informatie en prikkels, 
Iedereen die positiever en makkelijker in het leven wilt staan; meer
willen leven vanuit hun persoonlijke waarden en meer uit hun eigen
kracht en potentie willen halen. 

 Deze training is voor 2 soorten professionals:

de ‘groei-gierigen’:

 de ‘zelf-investeerders’:

‘De meest effectieve leiders hebben één ding gemeen: 

emotionele intelligentie.'

Mindful Emotional Intelligence in Organisaties MindValues 

van je eigen en andermans gedachten en emoties,
meer focus, rust en ontspanning,  
effectiever communiceren, 
sociaal vaardiger. 

Bewust:
hoe ons brein werkt, 
de invloed van stress en emoties, 
ontspannings-, focus- en reflectieoefeningen, 
luister- en communicatievaardigheden.

Beleef:

‘De meest effectieve leiders hebben één ding gemeen: ze hebben een hoge mate van emotionele
intelligentie. Het is niet dat IQ en technische vaardigheden irrelevant zijn. Ze doen er wel toe, maar

het zijn vooral instapvereisten voor leidinggevende functies.’ 
(Daniel Goleman Ph.D)

Emotionele intelligentie is een groeiende vereiste voor zowel leidinggevenden als werknemers. Uit
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat emotionele intelligentie de sterkste voorspeller is van prestaties
en dat werkgevers EQ waardevoller vinden bij leidinggevenden dan IQ alleen. Medewerkers met
een hoge emotionele intelligentie blijven kalmer onder druk, tonen empathie voor hun collega’s,
creëren makkelijker begrip en voorkomen daardoor conflicten of lossen ze effectiever op.  EQ is de
basis om alle overige vaardigheden tot een succesfactor te maken.



Wat wordt er getraind? MindValues 
Zelfbewustzijn: het vermogen om je eigen emoties en gedachten te herkennen en te begrijpen.  
Je bewust zijn van het effect van je stemmingen en acties die hieruit voortvloeien op je zelf en
andere mensen. 
Als je zelfbewust bent, dan ben je beter in staat zijn om je eigen emoties en gedachten in de
gaten te houden en de relaties tussen de emoties, gedachten en gedrag te herkennen.

Mensen met een hoger zelfbewustzijn hebben veelal een goed gevoel voor humor, hebben
vertrouwen in zichzelf, hun capaciteiten en zijn zich bewust zijn hoe andere mensen hen zien.

Zelfregulering of zelfmanagement
Naast dat je je bewust bent van je eigen emoties, gedachten en de impact die je op anderen
hebt, is de volgende stap het reguleren en beheersen van je emoties en gedachten. 
 Zelfregulatie heeft alles te maken met het op de juiste manier uiten van je emoties en
gedachten en hoe hiermee om te gaan.

Mensen met sterke zelfregulerende vaardigheden scoren hoog in nauwkeurigheid. Ze denken
na over hoe ze anderen beïnvloeden en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen acties. Ze
zijn over het algemeen flexibel en passen zich goed aan veranderingen aan en kunnen goed
omgaan met conflicten en het oplossen van moeilijke situaties.

Intrinsieke motivatie 
is een andere belangrijke vaardigheid. Mensen die mindful en emotioneel intelligent zijn, worden
gemotiveerd door een passie om hun eigen innerlijke waarden, behoeften en doelen te
vervullen. Ze zoeken interne beloningen, ervaren een stroom van volledig afgestemd zijn op een
activiteit en werken aan ‘topervaringen en successen’.
 
Degenen met veel intrinsieke motivatie zijn meestal actiegericht. Ze stellen doelen, willen
presteren en zijn altijd op zoek naar groei om het beter te doen. Ze zijn ook vaak zeer toegewijd
en goed in het nemen van initiatief.

Empathie en begrip 
zijn absoluut cruciaal in iedere organisatie. Maar het omvat meer dan alleen de emotionele
toestanden van anderen kunnen herkennen.. Hoe reageer je als je merkt dat iemand verdrietig,
boos of hopeloos is?  Door empathisch te zijn, kun je 'het spel' begrijpen die vaak van invloed is
op sociale relaties, vooral op de werkplek. Dit is belangrijk bij alle interacties met verschillende
mensen.
 
Empatische mensen begrijpen en voelen hoe gevoelens, gedachten  en gedrag worden
beïnvloed. Hierdoor kunnen ze beter en nauwkeuriger verschillende privé- en werksituaties
beoordelen . 

Sociale vaardigheden
Echt begrip houdt meer in dan alleen je eigen emoties en die van anderen begrijpen, het gaat
erom om het kunnen toepassen in de dagelijkse interacties en communicatie met anderen.

Mensen met sterke sociale vaardigheden zijn in staat om betekenisvolle relaties met andere
mensen op te bouwen en een beter begrip en vertrouwen in zichzelf en anderen te ontwikkelen.  
Belangrijke sociale vaardigheden zijn actief luisteren, verbale communicatieve vaardigheden,
non-verbale communicatieve vaardigheden, leiderschap en overtuigingskracht. 
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Naast de bijeenkomsten krijgen de deelnemers huiswerk en thuisopdachten. 
De studiebelasting is ongeveer 20 minuten per dag.
 
De theorie van de training wordt verrijkt met wetenschappelijke onderbouwing. 
Dit alles door middel van artikelen, video’s, boeken en andere bronnen en links op het internet.
 

Reflectie op ervaringen, inzichten etc. d.m.v. plenaire gesprekken, inquiry,
groepsgesprekken. Journaling (schrijfopdrachten)
Fysieke oefeningen: actieve en licht actieve bewegingsoefeningen die door iedereen met
een normale gezondheid en fysieke toestand kunnen worden uitgevoerd.
Ademhalingstechnieken voor focus en ontspanning.
Mentale oefeningen: aandacht- en concentratieoefeningen in de vorm van toegankelijke en
praktische meditatie- en visualisatieoefeningen.

Tijdens de  bijeenkomsten worden verschillende werkvormen en oefeningen toegepast:
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fysieke of online bijeenkomsten

een werkboek 

een digitale leeromgeving. 

 

De training bestaat uit 



Goed werkgeverschap

MindValues 

Duurzame inzetbaarheid 

Vitaliteit 

Mobiliteit

Werknemerstevredenheid 

Iedere werkgever die goed

werkgeverschap hoog in het vaandel

heeft, maakt de juiste keuze door

deze training in te zetten voor  de

medewerkers. 

 

Hoog ziekteverzuim 

Toename fouten

Passieve of agressieve

communicatiestijlen 

Geen teamgevoel 

Onvoldoende samenwerking 

Als resultaten uitblijven

 Noodzakelijke interventie of

preventie is nodig bijvoorbeeld bij: 

Interventie & preventie
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Voor een aanpak op maat:

Jeroen Gelderblom 

T. 06 - 43 98 66 37

E. Info@jeroengelderblom.com

Guido Wüner Wewengkang 

T 06 - 53 41 24 43 

E. Guido@guidowuner.nl


