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Dit verdiepende Executive Program schudt aan uw beeld 

van de werkelijkheid, biedt ruimte voor reflectie, inspireert 

en verwart én opent nieuwe wijzen van kijken naar uw eigen 

keuzes en gedrag en die van de mensen in uw omgeving. 

Wij denken namelijk wel dat rationaliteit en bewuste strate-

gische keuzes de basis zijn van het denken en handelen 

binnen de boardroom, maar wetenschappelijk onderzoek 

toont steeds vaker aan dat onbewuste drijfveren de 

besluiten bepalen.

Tijdens dit unieke programma gaat een select gezelschap van 

10 tot 15 deelnemers op zoek naar hun eigen waarheid. De 

verbindende factor tijdens deze ontdekkingsreis is prof.dr. Frans van der Meché. Voormalig hoofd 

afdeling neurologie en bestuurder/CFO van het Erasmus MC. Gedurende 6 modules slaat hij de brug 

tussen weten schappelijke kennis en de dagelijkse praktijk. Niet alleen neurowetenschappers gaan met 

u in gesprek, ook psychologen, filosofen, theologen en economen delen hun visie op de invloed van 

het brein met u.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:  

•  Wat zijn de bouwstenen in de hersenen voor ons gedrag? 

•  Waarom zijn onze beslissingen niet rationeel?

•  Hoe verklaren we dat de dingen gaan zoals ze gaan?  

•  Wat is de invloed van genen op gedrag?

•  Wat maakt een bestuurder succesvol?

•  Is mijn eigen wil ook een vrije wil?

•  Waarom corrumpeert macht? 

•  Hoe werkt onderling gedrag in diverse situaties? 

•  Verbetert kennis over het brein ook mijn resultaten?

Het programma biedt ruimschoots gelegenheid om met 

sprekers en collega-deelnemers van gedachten te wisselen; 

ook uw eigen casuïstiek kan worden ingebracht. 

Sprekers

Vooraanstaande academici en deskundigen delen hun kennis en 

ervaring. Een uitgebreid overzicht van de sprekers die aan ons 

programma zijn verbonden vindt u op onze website.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor ervaren en zelfbewuste 

bestuurders die inzicht willen krijgen in de invloed van het brein 

én de onbewuste processen op het menselijk gedrag. Het 

betreft bestuurders, toezichthouders, commissarissen, senior 

managers en adviseurs die de dynamiek van de  boardroom  

                                                                 door en door kennen. 

Inschrijven

Maximaal 15 personen kunnen deelnemen aan het programma. Op deze wijze achten wij het mogelijk 

om op intensieve en openhartige wijze ervaringen met elkaar te delen. Een kennismakingsgesprek 

maakt onderdeel uit van de inschrijfprocedure. Het inschrijfformulier vindt u op onze website. 

Data & Locatie

Het programma vindt een of twee keer per jaar plaats en bestaat uit 6 modules van een dag die verdeeld 

zijn over 4 maanden. De eerste module bestaat uit 2 dagen inclusief diner en overnachting. Alle 

modules vinden plaats op een inspirerende locatie in of rondom Rotterdam. 

Ervaringen alumni 

“Een niet te missen leergang voor iedereen die meer begrip wil krijgen van het brein en beslissen én 

zichzelf wil ver ruimen in (visionair) leiderschap.”                

- Dave Vander Heyde, CEO van Royal IHC 

“De ratio is op juiste wijze in perspectief geplaatst, in een 

fantastische leergang. Cadeau!”                               

- S. Bruinsma, Partner bij KPMG

“Ik ben mij bewust geworden hoezeer wij mensen beslissen 

op gronden, die vanuit het brein gestuurd worden en 

verklaarbaar zijn, maar die niet in het belang kunnen zijn van 

onszelf, anderen of ons bedrijf. Dit bewustzijn van de 

valkuilen van ons brein, geeft waardevolle handvatten in de 

complexe, dagelijkse opgave van beslissen in de boardroom.”     

- Bert Wijbenga, Voorzitter RvB bij Woonbron

“De menselijke vrijheid waarop allen zo pochen, maar die slechts daarin bestaat dat men zich  

bewust is van zijn eigen wens, maar onwetend van de oorzaken waardoor die wens bepaald is.” 

Spinoza, 1632 – 1677Executive Program Het Brein in de Boardroom



Erasmus School 

of Accounting 

& Assurance

www.esaa.nl

Erasmus University Rotterdam
Make it happen.

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de 

NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten waaron-

der Het Brein in de Boardroom.
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