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Gekeken naar verschillende breinfeiten en zijn we ingegaan op 
het emotionele en onbewuste brein en het principe van 
conditionering.

Daarnaast zijn we ingegaan op de informatieverwerking in het 
brein en de rol van neurotransmitters en hormonen hierbij.

Als laatste hebben we gekeken naar de drijfveren en het brein.
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Beloning versus overleven

Interne leider en volger

Plastische brein

Leiding geven aan je brein

Sqribox en het brein

:

Aan het eind van deze sessie weet je hoe het 
brein omgaat met verandering en hoe Sqribox 
hierin kan helpen.

:





7



8



9

Vooral emotioneel orgaan
Meer dan 85% onbewust
Plastisch
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Ontvangen boodschappen 

Creativiteit

Productiviteit

Terugtrekken en overleven
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Creativiteit | Productiviteit | Alertheid

Leren en veranderen

2
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Stap 1

Thalamus

Stap 2

Limbisch 

systeem

Stap 3

(Pre)frontale 

cortex
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Activeert 
overlevingsnetwerk →
polarisatie, verdediging

Inspiratie en missie

Bewust acteren → eigen 
wijsheid inzetten
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Negatieve emoties leiden: 
boosheid, frustratie, 
irritatie, jaloezie, etc.

Vertrouwen, optimisme: 
verlangen naar begrip, 

streven naar verzoening 
en compassie
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‘Schuld’ ligt bij ander

Wat jij doet, hangt af van 
anderen

Actieve houding: bewust 
kiezen hoe je wilt reageren

Geen lijder maar leider
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STIMULUS RESPONS STIMULUS RESPONS



Kost weinig energie Andere manieren 
gebruiken om iets te 

doen, te maken of over te 
brengen
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Misvatting: vanaf je 25e sterven hersenen 
langzaam af en kun je niet meer veranderen

Nieuwe informatie: hersenen vernieuwen 
voortduren en passen zichzelf aan →
neurogenese gaat door!
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Gaan onderling verbindingen aan
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Oude banen ingesleten

Kost weinig energie

Onbewust: gewoonte

Geconditioneerd

Je oude patroon werkt niet 
meer…
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Nieuwe verbindingen leggen

Kost veel energie

Nog geen gewoonte

Oefenen, oefenen, oefenen

Nieuwe banen maken…
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Nieuwe baan versterkt

Kost nu minder energie dan oude 
baan

Nieuwe gewoonte

Je hebt je brein veranderd!

Verandering verankerd



34







37

LABELEN

Herkennen en erkennen

REFRAMEN

Zonder oordeel waarnemen

REFOCUSSEN

Richt aandacht op iets anders
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Bekrachtigen van nieuwe 
overtuiging: trots = serotonine

Realiseren van resultaat: dopamine
- afmaken van de sqribl
- realiseren van je gewenste 
verandering
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Bekrachtigen van je nieuwe missie →
inspiratie

Positieve bekrachtiging → optimisme

Gedegen theorie achter de methode →
vertrouwen

Bewust bezig met jouw verandering →
nemen eigen verantwoordelijkheid

Creatieve werkvorm → creativiteit
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LABELEN

Herkennen en erkennen

REFRAMEN

Zonder oordeel waarnemen

REFOCUSSEN

Richt aandacht op iets anders



Ergens bij horen

Verbonden 

Team

Betrokken
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Complimenten

Bewust waarderen 
en belonen Lachen
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Sqribox in 

5 stappen:

ACORN

2.  Committment: vertaling in concreet doel

3. Organisation: kies jouw ankers

4. Realisation: maak de sqribl

5. Nudging: zorg voor gentle reminders

1. Awareness: brandend verlangen, urgentie
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Je weet hoe het belonings- en overlevingsnetwerk werken en 
hoe je kunt zorgen dat je zoveel mogelijk in het 
beloningsnetwerk blijft.

Je herkent de interne leider en volger bij jezelf en anderen en 
weet hoe je jouw interne leider kunt activeren.

Je begrijpt hoe je het brein kunt veranderen en nieuwe 
gewenste verbindingen kunt maken.

Je weet hoe Sqribox deze theorie gebruikt en wat er in het 
brein van jouw cliënt gebeurt wanneer ze met Sqribox werken.










