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Wat BrainsFirst doet…



Graag een foto van Wesley Sneijder of Arjen Robben



Iedere context 
vraagt om
specifieke breinen

https://docs.google.com/file/d/1lee5N4nzBpjzukxDUi5RZVOEFD0C8d5V/preview
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Wij helpen bedrijven met data-gedreven talentbeslissingen



Talent
Acquisition

Performance 
Management

Talent Learning 
& Development

Talent 
Onboarding & 
Engagement

Workforce 
Planning

Outplacement

Talent screening: 
Profielen met future-proof 
competenties en skills

Wij helpen bedrijven met data-gedreven talentbeslissingen



Talent
Acquisition

Performance 
Management

Talent Learning 
& Development

Talent 
Onboarding & 
Engagement

Workforce 
Planning

Outplacement

Talent Vitality: 
Stress risico reductie en  

performance optimalisatie

Wij helpen bedrijven met data-gedreven talentbeslissingen



Image

Aanname en kwaliteit hires verbetert met 44%
Onderzoek LVNL (luchtverkeersleiders), IMC Markets (stock 
traders), McKinsey (strategisch consultants).

Risico recruiters op mishires verminderd 
Onderzoek naar correlatie breinprofiel en top-performers 
binnen Deloitte (strategisch consultants) en IMC Markets 
(stock traders). Correlatie doelprofiel en resultaten en 
top-performers is met r = .89 uitmuntend.

Aannemen van a-typisch talent met minimaal 23% 
gestegen
Onderzoek in selectieprocessen binnen topsport (AZ), 
consultancy (ABN AMRO, Deloitte), en overheid (Gemeente 
Rotterdam).

42% minder stress door ‘functie fit’ breinniveau
LVNL Boeing 737 simulatie-crash-study. Onderzoek 
stress-burnout n = 400 NeurOlympics. Aangetoond dat 
context-specifieke situaties verschillend kunnen leiden tot 
acute stress afhankelijk van werksetting.

Ons onderzoek wijst uit Betere match tussen brein & baan



De executieve functies 
als fundament 
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Definitie & Relevantie
“Executieve functies (EFs) stellen ons in staat om 

mentaal te spelen met ideeën; geven ons de tijd om te 

denken voor we handelen; zorgen ervoor dat we met 

nieuwe en onverwachte situaties en uitdagingen 

kunnen omgaan; zorgen ervoor dat we verleidingen 

kunnen weerstaan; en dat we gefocust kunnen 

blijven.”

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annu. Rev. 

Psychol. 64, 135–168.



Image

Hogere mentale functies, zoals (fluïde) intelligentie, 
redeneren, plannen en probleemoplossen zijn 
afhankelijk van de executieve functies.

IQ-scores en (toekomstige) werkprestaties zijn heel 
goed te voorspellen op basis van de executieve 
functies.

Definitie & Relevantie
“Executieve functies (EFs) stellen ons in staat om 

mentaal te spelen met ideeën; geven ons de tijd om te 

denken voor we handelen; zorgen ervoor dat we met 

nieuwe en onverwachte situaties en uitdagingen 

kunnen omgaan; zorgen ervoor dat we verleidingen 

kunnen weerstaan; en dat we gefocust kunnen 
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De prefrontale cortex meten 
met de NeurOlympics neurolympics.nl/demo



https://docs.google.com/file/d/1TQHQWRUAVaZ9FyGC3y1-coUn8cMX4flW/preview
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De wetenschappelijke 
basis
Game 1: Werkgeheugen 
➔ Gebaseerd op Gold et al. (2006), Kyllingsbæk & 
Bundesen (2009), McNab & Dolan (2014), en McNab 
et al. (2015)

Game 2: Anticipatievermogen in de tijd en ruimte
➔ Custom-made

Game 3: Inhibitie & cognitieve flexibiliteit
➔ Gebaseerd op Isoda & Hikosaka (2007) en 
Neubert et al. (2010)

Game 4: Aandacht
➔ Gebaseerd op de “Attention Network Task” (ANT) 
van Fan et al. (2002, 2005, 2009) + meer dan 80 
andere onderzoeken
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Betrouwbaarheid & 
validiteit

Hoge test-hertest betrouwbaarheid

Werkgeheugen (game 1) 
excellent (r > . 9) 

Andere games 
goed (r > .8)

Hoge predictieve validiteit

Correlatie met intelligentietesten: 
r = 0.64-0.76



Proberen? 
neurolympics.nl/demo

voor meer info: 
stuur mij email



Specifieke patronen in de 
executieve functies zijn de 
herleiden tot verschillende 
voorkeurstijlen in gedrag

Ieder mens observeert, denkt, beslist, organiseert, handelt en heeft 
een bepaalde werkstijl. In die volgorde en dat geldt ook voor jou! 

Voor alle 6 stappen zijn twee duidelijk te onderscheiden 
voorkeurstijlen te onderscheiden. 
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Wat is volgens 
jullie het ideale 
profiel voor een 
psycholoog?
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Bedachtzaam Praktisch
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Handelen

Workflow

Organiseren
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Kwaliteiten & valkuilen 
voor talent binnen de 

opleiding



Psychologen: kwaliteiten en valkuilen

OPTIMALE WERKCONTEXT

Psychologen zijn bijzonder flexibel en gaan direct aan de slag met taken of werkzaamheden. Ook kunnen ze 

goed in het moment bedenken hoe ze gaan handelen. Ze nemen de tijd voor hun werk en leveren 

kwalitatief hoogstaand werk af. Ze leunen graag op hun kennis en vergelijken situaties met vergelijkbare 

situaties uit het verleden. Daardoor denken ze vaak sneller dan andere mensen.

UITDAGINGEN

Psychologen pakken direct taken op die zich aandienen. Daardoor verliezen ze soms hun eigen werk uit het 

oog, waardoor ze in de avond door moeten werken. Ze kunnen relatief veel stress ervaren als het 

werktempo zo hoog is dat ze geen kwaliteit meer kunnen leveren. Ze kunnen zo snel gaan in hun 

denkproces dat mensen in hun omgeving ze niet meer volgen. Ook kunnen ze belangrijke bijzaken over het 

hoofd zien en volgen ze niet altijd een plan van aanpak.



Psychologen: kwaliteiten en valkuilen

KWALITEITEN

heeft geen structuur nodig, kan goed met druk omgaan en heeft het vaak ook nodig, is flexibel, handelt 

met veel precisie, kan snel oplossingen bedenken, ziet direct de hoofdlijnen, gebruikt kennis goed

PRODUCTIVITEITSTIPS

maak prioriteitenlijsten, bewaak je eigen tijd, zorg voor heldere doelen/briefings voor anderen, vraag op 

tijd hulp bij teveel tijdsdruk, check of je collega’s er hetzelfde over denken, vraag hulp bij complexe 

analyses, volg een plan van aanpak



Huisartsen: kwaliteiten en valkuilen

OPTIMALE WERKCONTEXT

Huisartsen kunnen snel schakelen en ze staan open voor hun omgeving. Ze houden van afwisseling en 

komen het best tot hun recht in drukke, dynamische werkomgevingen waar taken elkaar snel afwisselen. Ze 

leunen graag op hun kennis en vergelijken situaties met vergelijkbare situaties uit het verleden. Daardoor 

denken ze vaak sneller dan andere mensen.

UITDAGINGEN

Huisartsen kunnen in drukke omgevingen overprikkeld raken door de constante afleiding. In een rustige 

omgeving hebben ze juist last van te weinig prikkels en verliezen daardoor hun concentratie. Ze kunnen hun 

focus verliezen als het werk niet afwisselend genoeg is of als ze lang aan dezelfde taak moeten werken. Ze 

kunnen zo snel gaan in hun denkproces dat mensen in hun omgeving ze niet meer volgen. Ook kunnen ze 

belangrijke bijzaken over het hoofd zien en volgen ze niet altijd een plan van aanpak.



Huisartsen: kwaliteiten en valkuilen

KWALITEITEN

kan goed de aandacht verdelen, is flexibel, staat open voor de omgeving, start snel op, presteert goed bij 

veel afwisseling, kan direct actie ondernemen, kan snel oplossingen bedenken, ziet direct de hoofdlijnen, 

gebruikt kennis goed

PRODUCTIVITEITSTIPS

dwing jezelf om dingen af te maken, neem maatregelen (bijv. noise-cancelling koptelefoon) om je af te 

kunnen sluiten in een drukke omgeving, zorg voor genoeg prikkels (bijv. muziek) in een rustige omgeving, 

werk in korte tijdsblokken (25 min.), breng afwisseling aan tussen tijdsblokken, check of je collega’s er 

hetzelfde over denken, vraag hulp bij complexe analyses, volg een plan van aanpak



Beroepen koppelen 
aan verschillen in 

executieve functies



ESCO: 2942 beroepen gekoppeld aan 433 
verschillende beroepsgroepen: 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

Per beroepsgroep (en beroep): inventaris van 
kennis, vaardigheden en competenties die nodig 
worden geacht voor de beroepsgroep.

MAAR: geen data beschikbaar in ESCO hoe 
belangrijk specifieke kennis, vaardigheden en 
competenties zijn voor iedere beroepsgroep. Dit 
maakt het onmogelijk om breinprofielen direct te 
koppelen aan ESCO.

WORKAROUND: de ISCO-codes voor iedere 
beroepsgroep zijn te koppelen aan SOC-codes uit 
O*NET.

ESCO: Europees 
competentieframework

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation


O*NET: Amerikaans 
competentieframework

O*NET OnLine: www.onetonline.org

USA variant van ESCO: voor 873 beroepen is het 
belang van specifieke competenties, 
vaardigheden, kennis*, en werkstijlen in kaart 
gebracht. 

*kennis is niet meegenomen in onze analyses, omdat dit niet te 
koppelen is aan breinprofielen

Op basis van O*NET kan je ook loopbaanadvies 
geven: www.mynextmove.org

 

http://www.onetonline.org
http://www.mynextmove.org


In onze analyses gebruiken we in totaal 144 O*NET 
variabelen die gekwantificeerd zijn over 873 beroepen. 

Met behulp van een clusteringsanalyse (PCA) hebben 
we het aantal O*NET variabelen teruggebracht van 144 
naar 3 interpreteerbare assen. 

O*NET-ASSEN:
MENTAAL VS. FYSIEK WERK (as 1: x-as)
FLEXIBEL VS. GEPROTOCOLLEERD WERK (as 2; y-as)
TAAKGERICHT VS. SOCIAAL WERK (as 3; z-as)

In totaal verklaren we deze 3 assen 70.28% van de 
verschillen tussen beroepen. We dekken hiermee dus 
het leeuwendeel van de verschillen tussen beroepen 
af. 

De meest extreem onderscheidende beroepen zijn 
hiernaast weergegeven.

 

Koppelen van breinen aan banen: 
verschillen tussen banen kwantificeren



Commercieel & Relationeel

Creëren en onderhouden relaties 
Omgaan met externe klanten

Publiekelijk spreken
Gevoel en empathisch ‘de kamer goed lezen’

Optreden voor en werken met publiek
Assisteren en zorgen voor anderen

General Management

Coördineren van teams en processen
Verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie
Organiseren van structureren en processen
Conflicten oplossen en onderhandelen 
met anderen
Overtuigen van de interne organisatie

De betekenis van informatie van en voor 
anderen interpreteren

Ziet problemen aankomen en kan 
probleemoplossend denken en beslissen

Kritisch denken
Veel informatie verwerken

Interne- en externe communicatie

Financieel & Wiskundig

Analyseren van data en informatie
Design en monitoren van apparatuur, 
constructies of materiaal
Opstellen, opmaken en specificeren van 
technische apparaten en onderdelen
Problemen en bugs oplossen
Technische kwaliteitscontroles en analyses

Informatie (IT) & Productontwikkeling

Mens

Taak

Fl
ex

ib
el

 
G

estructureerd



Wat denken jullie zelf? 

Waar zitten breinprofielen 
van GZ-professionals?

En waarom? 









GestructureerdFlexibel
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