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BRAINCOMPASS/BRAINTRANSMITTER 

ontwikkelassessment én groeiversneller voor organisaties 
●Vanuit DNA en Drijfveren naar Gemotiveerde Groei ● 

 

HERKEN JE ALS MANAGER DE VOLGENDE SITUATIE? 

Het is meer dan ooit noodzaak om als organisatie snel en flexibel mee te bewegen met de 

veranderende wereld. Dat zal in sterke mate ondersteund moeten worden door de medewerkers. 

Medewerkers die vanuit hun talenten zelfsturend, proactief en gemotiveerd in de juiste richting 

meebewegen. Daarmee ontstaat vanuit individueel succes versnelde groei voor de organisatie. 

Dat maakt dat inzicht in talenten en persoonlijke groei zo belangrijk. Groei vanuit een intrinsieke 

motivatie, waarbij steeds de eigen natuurlijke talenten gestimuleerd en ingezet worden. 

VOOR WIE IS DEZE BRAINCOMPASS/BRAINTRANSMITTER? 

Deze innovatieve aanpak is voor professionals, sales en management/leiderschap ontwikkeld. Het 

stimuleert een versnelde groei door als het ware het professionele kompas opnieuw te ijken en de 

eigen positie in het dynamische speelveld te bepalen. Vanuit dat inzicht zijn ze in staat de juiste 

richting te bepalen en hun rol gemotiveerd met succes te versterken. 

HOE ZIET DEZE AANPAK ER UIT? 

De aanpak bestaat uit twee naadloos op elkaar aansluitende reflectie- en actie-bevorderende 

instrumenten. 

[1] Het BrainCompass ontwikkelassessment, dat aandacht heeft voor het biologische en 

rationeel/cognitieve profiel van de medewerker. 

[2] De BrainTransmitter, die dat completeert met inzicht in gevoelsmatige betrokkenheid en 

onderliggende drijfveren. 

Vanuit dit complete perspectief komen patronen in beeld en ontstaat ruimte en motivatie voor 

succesvolle verbetering. 

 

 
HET ONDERSCHEIDENDE VAN HET BRAINCOMPASS ONTWIKKELASSESSMENT IS DAT HET DE MEER 

ON(DER)BEWUSTE BIOLOGISCHE IDENTITEIT (DNA) EN DE HECHTINGSSTIJL BETREKT. 
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Het BrainCompass geeft inzicht in vijf voor de werkomgeving essentiële competenties. Dat betreft 

Focus, Bonding, Influencing, Boldness en Thought leadership. 

Daarbij wordt helder in welke mate deze competenties zich in vier opeenvolgende levensfasen 

ontwikkeld hebben: 

(1) (2) (3)  (4) 

Die fasen zijn (terugkijkend in de tijd): 

(1) De professionele fase: Hierin ontwikkelen we de manier waarop we in het professionele leven 

staan. 

(2) Onze persoonlijke ontwikkeling: Maakt hoe bijvoorbeeld onze motieven en drijfveren onze manier 

van (samen)werken sturen. 

Aan deze twee levensfasen gaat tijdens onze eerste levensjaren een meer on(de)rbewuste 

biologische ontwikkeling vooraf. Onze ouders, opvoeding en sociale omgeving spelen een cruciale rol 

als we kijken naar de invloed op ons zelfbeeld en op ons mensbeeld. 

(3) Ons zelfbeeld en mensbeeld heeft invloed op de wijze waarop wij ons hechten aan anderen. 

(4) Fundament onder dit alles vormt ons biologische startpunt: ons DNA. Dat heeft mede invloed op 

wie we zijn en wat onze potentie is als professional, sales of manager/leider. 

Het BrainCompass betrekt letterlijk vijf genen die betekenisvol zijn in relatie tot de vijf essentiële 

competenties voor de werkomgeving. 
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DE BRAINTRANSMITTER BIEDT EEN AANVULLEND PERSPECTIEF DOOR EXPLICIET DE GEVOELENS EN 

ONDERLIGGENDE DRIJFVEREN TE BETREKKEN. 

DAARMEE WORDT DE PERSOONLIJKE BETROKKENHEID ZICHTBAAR, NET ALS DE ONDERLIGGENDE 

VERBANDEN TUSSEN DE VIJF COMPETENTIES EN DE WIJZE WAAROP ZIJ ZICH MANIFESTEREN IN DE 

PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE LEVENSFASEN. 

Pas als je gevoelsmatig geraakt wordt, als rationele redenen/alibi’s worden aangevuld met aan 

gevoelens verbonden motieven/drijfveren, ontstaat ruimte en gemotiveerde beweging. 

De BrainTransmitter slaat de brug van de vijf essentiële competenties naar de gevoelsmatige 

betrokkenheid en onderliggende drijfveren. Het brengt onbewuste verbanden in beeld tussen die 

competenties en de professionele en persoonlijke levensfase. Dat helpt scherp te focussen op de 

voor dit moment meest relevante en effectieve groeimogelijkheid. Zo komt de medewerker 

gemotiveerd tot besluitvorming en snel tot groeibevorderende actie. 

Omdat de BrainTransmitter eenvoudig en snel in te vullen is, kan deze makkelijk herhaald ingezet 

worden (longitudinale meting), zodat op cruciale momenten nieuwe prikkels tot groei plaatsvinden. 

Dat maakt dat de BrainTransmitter meestal twee keer wordt ingezet; eerst als 0-meting/groeiprikkel 

en later nog eens als vervolgmeting/groeiprikkel. 
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WAT LEVERT HET MIJN ORGANISATIE EN DE MEDEWERKERS OP? 

DE INZET VAN DE COMBINATIE BRAINCOMPASS/BRAINTRANSMITTER HELPT MEDEWERKERS NOG 

SUCCESVOLLER TE WORDEN IN HUN ROL EN ZO HUN BIJDRAGE AAN DE ORGANISATIE TE 

VERGROTEN. 

De organisatie en de medewerkers flexibeler en effectiever maken, daar gaat het om. Je 

medewerkers bied je daarom nieuw inzicht in hun natuurlijke talenten, perspectief en een prikkel tot 

succesvolle groei. Je faciliteert dat faciliteren met een onderbouwde korte en betaalbare aanpak, die 

langdurig impact en resultaat oplevert. 

 

WAT MAAKT DEZE AANPAK ZO EFFECTIEF? 

Zowel uit onderzoek als vanuit de praktijk is bekend wat nodig is om snel en laagdrempelig nieuw 

inzicht te krijgen, en tegelijkertijd ontwikkeling te realiseren met een langdurig succesvol resultaat. 

Daarbij blijkt een aanpak nodig te zijn die: 

 * de medewerker centraal stelt als expert van zichzelf; 

 * zich richt op méér dan het al bekende verhaal, en ook vanuit het on(der)bewuste nieuwe  

   perspectieven in beeld brengt;  

 * persoonlijke gevoelens en drijfveren raakt; 

 * onderbouwd en gestructureerd is; 

 * meten van te ontwikkelen competenties en drijfveren mogelijk maakt, en eenvoudig 

               herhaalbaar is; 

 * snel en laagdrempelig is. 

 

DE COMBINATIE BRAINCOMPASS/BRAINTRANSMITTER SLUIT HIER OP AAN, EN IS GEFUNDEERD OP 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN OP BEWEZEN EFFECTIVITEIT IN DE PRAKTIJK.. 

 

Het BrainCompass is een door BrainCompass® ontwikkeld assessment, gebaseerd op 

(neuro)wetenschappelijk onderzoek. 

De BrainTransmitter® is een door Essenceiam ontwikkeld meet- en ontwikkelinstrument, gebaseerd 

op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie en de theorie van het meerstemmige zelf 

(prof. Dr. H. Hermans), en geïnspireerd op de ZKM (Zelfkonfrontatiemethode). De ZKM is een 

evidence based methodische aanpak, wetenschappelijk getoetst in het researchprogramma 

'Valuation and Motivation' (Radboud Universiteit Nijmegen). De methode heeft internationaal de 

erkenning 'excellent' gekregen en wordt al ruim 30 jaar met succes toegepast en doorontwikkeld. 
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WAT KRIJG JE MET DE BRAINCOMPASS/BRAINTRANSMITTER? 

• Een BrainCompass kit, waarmee de medewerker “speeksel” aanlevert ten behoeve van de 

DNA-analyse, en online toegang  tot drie gevalideerde vragenlijsten. 

Het invullen van de lijsten vergt ongeveer 30 minuten; 

• Een persoonlijk BrainCompass rapport, gebaseerd op DNA-analyse en de vragenlijsten, plus 

een betekenis gevende dialoog (1,5 uur); 

• Een BrainTransmitter link, waarmee de medewerker toegang krijgt tot de online 

BrainTransmitter. 

Het invullen vergt ongeveer 20 minuten; 

• Een persoonlijk BrainTransmitter rapport, gebaseerd op de gevoelsmatige betrokkenheid en 

drijfveren, plus een betekenis gevende en actie-stimulerende dialoog (1,5 uur); 

De 2 dialogen worden gefaciliteerd door een gecertificeerd counselor (certified biological practitioner 

BrainCompass® en ZKM master certified counselor BrainTransmitter®). 

LAGE INVESTERING TER INTRODUCTIE 

Omdat de combinatie BrainCompass/BrainTransmitter een nieuwe en innovatieve aanpak is, 

hanteren we in 2016 een speciale introductieprijs van €697,- (daarna €1.097,-). 

Wil je een aanvulling met een extra BrainTransmitter-vervolgmeting na 6 maanden? 

Dan is de introductieprijs in 2016 voor dat totale pakket €797,- (daarna €1.297,-). 

[genoemde bedragen zijn exclusief btw] 

PROFESSIONELE PARTNERS: ESSENCEIAM, BRAINCOMPASS EN KENHARDT 

Essenceiam werkt voor de BrainCompass/BrainTransmitter nauw samen met BrainCompass en 

Kenhardt. 

Daarmee is professionaliteit, kwaliteit en continuïteit op het hoogste niveau gegarandeerd. 
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AAN DE SLAG  

Nieuwsgierig geworden? Benieuwd hoe deze krachtige aanpak voor jouw 

organisatie kan werken? 

 

Graag ga ik met je in gesprek om samen de kansen te onderzoeken. 

Zo kunnen we vaststellen hoe de BrainCompass/BrainTransmitter de 

organisatie verder kan helpen naar succes. 

. 

 

Met vriendelijke groet, 

drs. BERT P. HOLMAN 

perspectief ontdekker 

 
mobile: +31 6 36 14 09 62 

Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23E, 2312 NR  Leiden 

bert@essenceiam.nl  

www.essenceiam.nl 

SUCCES MET KRACHT VAN VERBINDING 

http://www.essenceiam.nl/

