Onderzoekers proberen al meer dan een eeuw om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de
hersenen. Onderzoekers als Broca, Sperry en anderen zagen dat verschillende hersenfuncties vooral
in bepaalde hersengebieden plaatsvinden. Het bleek zinnig om verschillende denkstijlen toe te
kennen aan de linker- en de rechterhersenhelft. Later werd dit verbonden met oudere gedeelten van
de hersenen waar dieperliggende hersenfuncties werden gelokaliseerd (zoals instincten en
gevoelens).
Inmiddels weten we dat het in werkelijkheid niet zo zwart-wit is. Hersenfuncties zijn vaak niet alleen
tot een bepaald hersengebied beperkt, en/of ze kunnen over genomen worden door andere
hersengebieden. Toch blijkt het voor de communicatie van mensen onderling zinnig om er nog
steeds van uit te gaan dat de hersenen zijn verdeeld in vier kwadranten. Die vier kwadranten moeten
dus eerder gezien worden als een metafoor.
Dr. Kobus Neethling heeft voortgeborduurd op de vier kwadranten en daar, na langdurig onderzoek,
8 dimensies aan toegevoegd: twee dimensies binnen elk kwadrant. Om inzicht te krijgen in de
persoonlijke breinvoorkeuren heeft hij hanteerbare instrumenten ontwikkeld, Neethling Brain
Instruments (NBI™).
Hoe werkt NBI?
Een Neethling Brain Instrument is een diagnostische vragenlijst die persoonlijke breinvoorkeuren in
beeld brengt. Breinvoorkeuren beïnvloeden hoe iemand communiceert, besluiten neemt,
vraagstukken oplost en omgaat met degenen om hem of haar heen. Het begrijpen van de eigen
breinvoorkeuren kan iemand een nieuw perspectief geven op zichzelf en op degenen waarmee elke
dag wordt gecommuniceerd.
Het Neethling Brain Instrument (NBI™) wordt beschouwd als betrouwbare bron voor informatie over
breinvoorkeuren en de concepten van ‘whole brain thinking’. Er zijn verschillende NBI™ vragenlijsten
beschikbaar. De standaard is de volwassene vragenlijst. Daarnaast is er een aantal gespecialiseerde
versies gericht op verschillende doelgroepen en toepassingen, waaronder de vragenlijst
Leerkracht/Trainer, baanprofiel, ouderschapstijl, creativiteitstijl, leiderschapsstijl, leerstijl,
dieetgewoonten. Er zijn ook vragenlijsten voor studenten (15-19 jaar), leerlingen (10 tot en met 14
jaar), en jonge kinderen (5 tot en met 9 jaar, alleen plaatjes). (Bron: www.breinvoorkeuren.nl)
Wat krijg ik als ik een vragenlijst heb ingevuld?
Als u een vragenlijst heeft ingevuld, krijgt u het volgende:
Een full colour profiel van uw persoonlijke breinvoorkeuren;
Een beschrijvende uitleg van uw profiel en uw scores;
Een interpretatie van wat uw resultaten kunnen betekenen voor uw persoonlijke en
professionele leven.
Trainers, consultants, HRM professionals, coaches, mediators, baanadviseurs, studenten en ouders
van allerlei achtergronden gebruiken NBI om beter bij te dragen aan persoonlijke en professionele
groei van mensen. NBI is een van de leidende diagnostische instrumenten ter wereld.

Nieuwsgierig naar uw eigen breinvoorkeur?
Propulz.tP heeft een licentie om de Neethling Brain Instruments (NBI) vragenlijsten te gebruiken en
te verkopen aan individuen en organisaties. Propulz.tP verzorgt kennismakingsworkshops over NBI
voor individuen en groepen en gebruikt NBI tijdens vernieuwings- en veranderingsprocessen.
Vragenlijst invullen
Propulz.tP biedt de mogelijkheid aan individuen om een vragenlijst in te vullen. De kosten hiervoor
zijn € 35,-.
U ontvangt hiervoor een full colour profiel met de persoonlijke breinvoorkeuren, een beschrijvende
uitleg van uw profiel en scores en een interpretatie van wat de resultaten kunnen betekenen voor
uw persoonlijke en professionele leven.
Kennismakingsworkshop Breinvoorkeuren
Propulz.tP heeft de overtuiging dat het full colour profiel van persoonlijke breinvoorkeuren nog niet
voldoende is om de mogelijkheden van NBI optimaal toe te kunnen passen. Kennis over je
breinvoorkeur kan je bijvoorbeeld inzicht geven in vragen als:
Waarom lukt het me niet om al mijn ideeen in actie om te zetten?
Waarom kost mijn werk me zoveel energie en levert het me zo weinig op?
Hoe kan het dat ik mijn dieet nooit volhou?
Ik wil meer bewegen, hoe pak ik dat aan en hou ik dat vol?
Ik irriteer me vaak aan anderen, wat zegt dat over mijn breinvoorkeur en/of die van de
anderen?
Tijdens een kennismakingsworkshop komen deze en andere toepassingen aan bod. Er wordt ook
geoefend . Deelnemers vullen voorafgaand aan de workshop de vragenlijst in en ontvangen het full
colour profiel tijdens de workshop. Op een inspirerende wijze maakt u kennis met de
toepassingsmogelijkheden van breinvoorkeuren in uw eigen leven.
Deze workshop duurt 3 uur en is geschikt voor individuele deelnemers (open- inschrijving) en ook
voor teams. Indien gewenst is een vervolg mogelijk, waarbij ondersteuning wordt verzorgd bij de
verdere implementatie van de kennis en mogelijkheden.

Schrijf u in voor de kennismakingsworkshop
Op vrijdag 13 april 2012 organiseert Propulz.tP een kennismakingsworkshop Breinvoorkeuren in het
dorpshuis Ien en Mien te Goutum. We beginnen om 19.00 uur en stoppen rond 22.00 uur.
De kosten voor deze workshop zijn € 49,95. Dit is inclusief koffie, thee en het full colour profiel met
uw persoonlijke breinvoorkeuren. Na opgave voor de workshop ontvangt u een link die u naar de
vragenlijst leidt. U ontvangt uw persoonlijke profiel tijdens de workshop.
Interesse voor deze workshop? Geef u op bij Propulz.tP tijdens Vrouw Goutum 2012 of stuur een
mail met uw gegevens naar info@propulztp.nl. Kunt u niet op 13 april maar bent u wel
geïnteresseerd? Stuur een mail of bel Titeke Postma 06 44860998.

