
BREINVRIENDELIJK
WERKEN

Cor van Drieberge

Productiever, effectiever en gelukkiger door werken
vanuit breinkennis 



Stop met multitasken

Met moeilijke taken kun je niet
multitasken. Hierdoor raak je sneller
vermoeid EN je bent minder effectief

De term voor dit is homo interruptus. 



Schrijf alles uit fysiek
Door alles op te schrijven, haal je
de gedachte letterlijk uit je hoofd
en zul je je makkelijker kunnen

focussen en ontspannen. 



Verminder prikkels
Ons brein beschermt ons tegen

teveel informatie. Wij krijgen
namelijk miljoenen stukjes

informatie binnen per seconde.
In deze tijd moeten we opmerken



Organiseer jezelf en je dag
Doordat je je dag de avond van
tevoren uitstippelt creëer je rust

voor je brein. Wij zijn namelijk
doelgerichte wezens. 



Wees bewust van jouw voorkeurszintuig
Weet jij welk zintuig jouw
voorkeur heeft? Dit kun je

namelijk inzetten om effectiever
te werken.



Wees alert op jouw afleidingen
Je hebt 4 soorten afleidingen:

Auditief, visueel, kinestetisch en
cognitief. 

Als je weet hoe dit werkt voor jou,
kun je effectiever je afleidingen

voorkomen of kaderen. 



Werk volgens jouw breinritme
In deze 9-5 wereld wordt er
verwacht dat je op hetzelfde

moment productief en effectief
bent. Een groot deel werkt

hetzelfde.



Moeilijke taken in de ochtend. In de middag/avond
makkelijkere taken

Je brein kan in de ochtend veel
kritischer kijken naar de

informatie. In de middag is het
oppakken van makkelijkere taken

effectiever 



Maak een burnout schema 
Door het maken van een schema

waarin iemand een burnout
krijgt, ga je bewuster worden van
alle afleidingen, taken en zaken

die in je hoofd zitten



Geef jezelf een adempauze
Door letterlijk even op adem te

komen, gaat je brein de
informatie verwerken wat je tot

nu toe tot je hebt genomen 



Plan ruimte tussen je afspraken
Back to back meetings zijn de

norm. Maar niet geheel effectief
voor je brein en je productiviteit.

Plan 15 minuten extra om je
gedachten te verwerken. 



Stel grenzen - vooral met thuiswerken
Door grenzen te stellen, kun je
makkelijker je taken afgerond
krijgen en je helpt je omgeving

door duidelijk te zijn. 



Focus = het nieuwe aandacht
Gefocuste aandacht, is dat je tijd

besteed aan 1 taak, zonder
afleidingen. Het brein beloont je
daarvoor. Met meer energie, rust

en effectief je taak gedaan te
krijgen. 



Maak een Not-to-do lijst
Door een not-to-do lijst te

maken, kun je jezelf een trigger
geven om gefocust te blijven

werken en aan je belangrijkste
taak te werken. 



Maak een "Later"-lijst aan
Je gedachten komen en zullen je
constant "herinneringen" sturen.
Door een papier bij je te hebben
met Later erop, kun je alles wat
binnenkomt van je afschrijven. 



Verminder je schermtijd
het constante licht in je ogen
zorgt ervoor, dat je geen rust
ervaart en je brein constant

informatie verwerkt En dat je dus
geen rust krijgt



Verlaag het contrast van je schermen
Je pupillen vernauwen daardoor
minder. Hierdoor krijg je meer

informatie binnen en ben je
effectiever in het lezen van het

beeldscherm. 



Pauze is niet op je mobiel zitten
Pauzes zijn er om juist even
helemaal niets te doen. Een

mobiel zal nog steeds informatie
naar je brein blijven sturen. 



Gun jezelf meer verwerkingstijd 
Je archiverende brein gaat graag
voor je aan de slag. Laat het dan
ook zijn werk doen. Door even
niets te doen, kun je er oprecht
wat mee.  10 minuten is soms al

voldoende 



Slaap is de beste pauze
Slaap is de beste manier om te
verwerken, te verbinden en te

vergeten wat je hebt
meegemaakt. Je hersenen

worden tijdens je slaap
"schoongemaakt".



Zet je taken in een programma &
niet in je agenda

Door het blokken van je agenda,
kun je je taken uit je agenda

houden. En via een systeem zoals
Trello, kun je je werk effectiever

organiseren



Breng de dutjes terug! 
Zeker als je thuiswerkt

Dutjes helpen je met het
verwerken van de

informatiestroom. Hierdoor kun
je effectiever moeilijkere taken

afronden, je bent veel
gemotiveerder ook! 



Doe vaker per week (het liefst per dag) een
fysieke activiteit

Beweging is goed voor het brein. Je krijgt
meer zuurstof, goede hormonen worden

vrijgelaten en je kunt je gedachten letterlijk
even uitschakelen hierdoor. En gek genoeg

ook oplossingen vinden voor problemen
waar je tegenaanloopt



Creëer triggers om jezelf productief te houden
Hang je vision board op, plaats
een foto van je gezin en plaats

andere triggers die je
terugbrengen naar je productie



Zoek de natuur vaker op
Ben je van het bos, van het

strand of grasvelden. Zoek het
gevoel van natuur op. Er komen
veel stoffen vrij in de hersenen. 



Creëer blokken in je agenda
Door blokken in je agenda te

plaatsen, kun je gericht
activiteiten ondernemen



Zorg voor ruimte noodgevallen in je agenda
Net als een dokter, tandarts kun je ook

in jouw agenda noodgevallen ruimte
bouwen, voor taken die langer duren
of als er iets gebeurt waar je extra tijd

voor moet inruimen



Voorkom taken-tetris in je agenda
Geen taken toevoegen in je

agenda. Die kun je makkelijker
verschuiven en dan blijven er
zaken liggen. En zal je brein je

eraan herinneren.



Schrijf 2x per dag je gedachten uit
Je hoofd leegmaken op papier is
een van de beste manieren om

rust te creëren voor je brein. Doe
dit als je wakker wordt en

voordat je gaat slapen



Wees je bewust van het hier en nu
Als je in het hier en nu bent, zul je
effectiever je werk doen, in flow

zijn en tegelijkertijd houd je meer
energie over aan het einde van

de dag



Hoe moeilijker de taak, hoe meer pauzes voor
verwerking

Voorbeeld van rechters op dezelfde zaken: Aan het begin
en aan het einde van de ochtend om vervroegd vrij te

komen: Van 70% naar 2%. Door de pauze weer terug naar
70%, maar nog sneller terug naar 2%. 



Creëer je eigen Kanban systeem
Kanban is kaart in het Japans.

Toyota heeft het jaren gebruikt
om productiever te kunnen
produceren. Overzicht is de

goede basis voor productiviteit



Rond je taak ook echt af! 
Door het afronden van een taak, krijg je
een boost in je brein. Daarnaast laat je
brein het je vergeten en zal je er niet

meer aan herinneren dat je iets
vergeten bent. 



Vier je (kleine) overwinningen
Door te vieren van

overwinningen, zorg je ervoor dat
je gemotiveerd blijft. Mooie

stofjes in je brein komen vrij 



Afstrepen van je to-do list 
Als je iemand bent die graag met

to do lijstjes werkt. Dan krijg je
een dopamine boost in je brein



Je menselijk brein werkt net als een mobiele telefoon
Hoe meer je het gebruikt, hoe sneller het leeg is

Als je veel schakelt en je gebruikt
veel apps tegelijkertijd op je

telefoon, dan zal deze sneller
leeg zijn. Ons menselijk brein is
precies op die manier ingesteld.

Hoe meer verschillende dingen je
doet, achter elkaar, zonder rust,

hoe sneller je (brein) vermoeid is. 



Opruimen, ruimt je brein op
Opgeruimd bureau/kamer/ruimte

is opgeruimd hoofd



Neem tijd voor je denkende brein:
Het is namelijk een beetje langzaam

Het denkende brein is in staat
om moeilijke zaken aan elkaar te

koppelen, waar je je zintuigen
niet bij gebruikt. Het werkt iets

langzamer dan je reflex, dus het
heeft tijd nodig! 



Blijf gehydrateerd
Met te weinig vocht in je lijf ben je

gemiddeld 14% minder
productief. 



Beloon jezelf vaker
Om gemotiveerd en productief te

blijven mag je jezelf wat vaker
belonen. Doe dit wel met mate,

anders verwacht je brein dat
altijd



Zet je werkomgeving in om te werken
Met thuiswerken is het lastig,

maar zorg ervoor dat je echt je
werkomgeving creëert en daarna
ook afsluit. Hierdoor schakelt je

brein over op het doel dat je hebt
bepaald. 



Flow = Balans in uitdaging en vaardigheid
OM in Flow te komen is het

belangrijk dat je uitgedaagd word
en dat je vaardigheid ook

gematcht is. 



Creëer een gevoel van controle
Als je het gevoel hebt, dat je

controle hebt. Dan zal je brein
makkelijker kunnen focussen op

je taak en opdracht. 



Stel je filter in op welke informatie er
binnenkomt

Je hebt een systeem, dat heet het
R.A.S. Dit filtert de informatie
voor je. Deze kun je instellen

door vragen te stellen



Vaker "nee" is een "ja" tegen jezelf
Iemand die heel graag jouw hulp

nodig heeft, kan jouw
productiviteit tenietdoen. Zeg

vaker nee, dit helpt je te
focussen. 


