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De manager die niets meer vergeet

Unieke & inspirerende workshops 
over le iderschap, management  
en communicatie. W
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>>> WRITER’S CLASS

>>>  www.ifbd.be/nl/ 
management-opleiding

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

Onder de deskundige leiding van:

Boris Konrad
Geheugentrainer &  
Geheugenwereldkampioen
Psycholoog & Neurowetenschapper 
Onderzoeker aan het Dondersinstituut 
voor Brein, Cognitie en Gedrag
RADBOUD UNIVERSITEIT

nieuw 
programma !



Boris Nikolai Konrad, geheugentrainer, 
psycholoog en neurowetenschapper, is 
verbonden aan het Donders Instituut van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
haalde viermaal het Guinness Book of 
Records en won met zijn team zeven keer 
het wereldkampioenschap geheugensport. 
Hij geeft wereldwijd lezingen en seminars 
en verschijnt regelmatig in de media.  
Intussen publiceerde hij drie boeken over het 
geheugen, waaronder het boek ‘De Geheimen 
van ons Geheugen’ dat aan de basis van deze 
workshop ligt. 
 
Geheugen-wereldkampioen Boris Konrad 
heeft geen uitzonderlijk geheugen, hij weet 
gewoon hoe hij het moet trainen. Want een 
goed geheugen heeft niets te maken met 
talent of genen, maar alles met oefening. 

Waarom deze writer’s class?

HET GEHEUGEN VAN EEN OLIFANT OF VAN EEN NAAKTSLAK?  

U heeft een ‘slecht’ geheugen. Of dat denkt u … De realiteit is echter dat u niet 
weet hoe uw geheugen optimaal te gebruiken. Maar hoe zou u het vinden om die 
presentatie zonder spiekbriefjes te kunnen geven? Om de juiste cijfers te kunnen 
aanhalen in die ene cruciale meeting? Om iedereen die u kruist met de voornaam te 
kunnen aanspreken? Om complexe dossiers een week later nog foutloos te kunnen 
reciteren? Om nooit meer te moeten zeggen: het ligt op het puntje van mijn tong? 
Om niet telkens alles opnieuw te moeten googelen? Kortom, om alles te onthouden:  
wat u wilt en wanneer u dit wilt …  

UITMUNTEN ZONDER SMARTPHONE 

Tijdens deze unieke workshop leert u de geheugenmethodes van geheugentrainer 
en wereldrecordhouder Dr. Boris Nikolai Konrad. U krijgt leermethodes om namen 
te leren en permanent te onthouden, om toespraken en hele presentaties uit het 
hoofd te geven en om op een eenvoudige manier feiten, informatie en definities 
nooit meer te vergeten. De focus van deze dag ligt vanaf de eerste minuut op de 
praktische toepassing van interactieve oefeningen. Want het doel is dat u aan 
het eind van deze workshop deze methodes ook weet toe te passen! Zo is uw 
smartphone niet langer uw virtuele geheugen … 

EEN WERELDRECORDHOUDER ALS TRAINER …  
DAT VERGEET U NOOIT MEER !!!

Geheugentrainer en neurowetenschaper Dr. Boris Nikolai Konrad heeft zelf 
verschillende geheugenwereldrecords. Zo brak hij in 2015 zijn eigen wereldrecord, 
door in 15 minuten 215 namen en gezichten te onthouden. In dit seminar wordt aan 
de hand van talrijke praktijkvoorbeelden uitgelegd met welke methoden u dit kan 
doen. De belangrijkste boodschap van onze geheugenexpert is: “Een goed geheugen 
is een vermogen dat kan worden geleerd - en zo kan iedereen zichzelf ervan 
overtuigen dat zijn eigen geheugen in staat is enorme prestaties te leveren.”

DOELSTELLINGEN VAN DEZE WORKSHOP:

 > U geeft uw toespraken, lezingen en presentaties zonder aantekeningen of 
spiekbriefjes.

 > U vergeet nooit meer namen en gezichten.
 > U onthoudt - doelgericht - gegevens, data, feiten, taken en planning.
 > U beoordeelt uw eigen geheugen en leert dit (nog) efficiënter te gebruiken.
 > U krijgt opnieuw vertrouwen in uw eigen geheugen en vindt terug plezier in 

het leren.

DE WRITER’S CLASS

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap, management  
en communicatie.

“De geheimen van ons geheugen” maakt deel uit van de Writer’s Class.  
Het IFBD selecteert voor u de beste managementboeken, maar ook de beste 
schrijver-trainers. 
Na deze Writer’s Class gaat u uitgedaagd, gemotiveerd en geïnspireerd terug aan 
de slag met nieuwe inzichten, nieuwe energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

Uw schrijver-trainer

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

Boris Nikolai Konrad



INTRODUCTIE: VOORSTELRONDE EN INLEIDING OP DE WORKSHOP 

BLOK 1: WERKING VAN HET  GEHEUGEN: HOE WERKT UW VASTE SCHIJF … 
 z Brein & geheugen: over neuronen en synapsen, de frontale kwabben en  
de hippocampus …

 z Ultrakortetermijngeheugen, kortetermijngeheugen, langetermijngeheugen.
 z Declaratief geheugen (dat weet ik) vs procedureel geheugen (dat kan ik).
 z Autobiografische geheugen vs prospectief geheugen.

BLOK 2: PRACTICUM 1 
 z Simpele geheugentechnieken.
 z Focus: denken in beelden als basis (voor woordjes, talen, …).
 z Slim oefenen, oefenen en oefenen.

BLOK 3: PRACTICUM 2
 z De meest belangrijke geheugentechnieken. 
 z Focus: de Routen Methode (voor gesprekken, lijsten, teksten, veel  
en complexe materie, … ).

 z Slim oefenen, oefenen en oefenen. 

BLOK 4: PRACTICUM 3
 z Geheugentechnieken voor het onthouden van moeilijk te visualiseren gegevens, 
zonder echte betekenis.

 z Focus: het Major Systeem (voor getallen, data, feiten, …).
 z Slim oefenen, oefenen en oefenen.

BLOK 5: PRACTICUM 4
 z Geheugentechnieken voor het nooit meer vergeten van mensen.
 z Focus: namen onthouden.
 z Slim oefenen, oefenen en oefenen.

BLOK 6: PLANNEN EN LANGETERMIJNGEHEUGEN
 z Hoe kunt u leren plannen?
 z Hoe gaat informatie naar het langetermijngeheugen?
 z Hoe kunt u deze methodes gebruiken?
 z Slim oefenen, oefenen en oefenen.

CONCLUSIE, VRAGEN EN FEEDBACK
 z Wat neemt u mee naar uw werkplek (uw persoonlijk geheugen actieplan)?

Overzicht writer’s class

VERLOOP WRITER’S CLASS:

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de writer’s class
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de writer’s class.. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

DE GEHEIMEN VAN ONS GEHEUGEN

In ‘De geheimen van ons geheugen’ 
ontrafelt Boris Konrad de werking 
van ons geheugen en laat hij zien 
waartoe het in staat is – veel meer dan 
u denkt! – en wat u moet doen om het 
gezond te houden. Een goed geheugen 
heeft niets te maken met aanleg, maar 
met een goede training, bewijst hij. 
Want hoe vaker u traint, hoe meer 
verbindingen er in uw hersenen worden 
gemaakt. Zo kan (bijna) iedereen 
groeien naar een ‘superbrein’! 

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

 LEERPUNTEN VAN DEZE DAG      

 > Wat er tijdens het leren in uw hersenen gebeurt.
 > Waarom er geen slecht geheugen is en waarom iedereen zijn geheugen enorm 

kan verbeteren.
 > Hoe inhoud moet worden voorbereid zodat uw hersenen het gemakkelijker  

kunnen onthouden.
 > Hoe u informatie met zekerheid en permanent kunt onthouden met de  

routemethode (geheugenpaleis).
 > Hoe u lezingen en toespraken houdt zonder aantekeningen.
 > Hoe u getallen, gegevens, feiten en definities kunt onthouden.
 > Wat de voordelen van geheugentechnieken zijn.
 > Hoe u deze kunt toepassen op afspraken en takenlijsten.
 > Hoe u op een efficiënte manier nieuwe talen leert en uw taalvaardigheden opfrist.
 > Hoe u verder gaat om namen te onthouden bij de bijbehorende gezichten.
 > Wat u naast geheugentechnieken moet doen om informatie langere tijd  

te onthouden.
 > Welke andere “trucs” geheugenkunstenaars gebruiken in hun optredens.
 > Hoe u na het seminar verder kunt oefenen om binnenkort zelf een supergeheugen 

te hebben.



EEN ONFEILBAAR GEHEUGEN

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1510/een-onfeilbaar-geheugen/inschrijven

