
UPGRADE YOUR BRAIN

TRY OUR FREE DEMO

LET’S TALK The Tipping Point gee  je gratis toegang tot 1 hoofdstuk van 
Hi.BRAIN, een online track waarin je leert om je brein in 

topvorm te krijgen. Su  naar www.hibrain.be en start met het 
assessment om te achterhalen met welk van de 
7 breinprincipes jij best aan de slag gaat! 

De ondeDe onderstaande code is slechts geldig voor één persoon. Deze code mag niet doorverkocht 
worden. De code gee  toegang tot het pla orm van Hi.BRAIN op de website www.hibrain.be. De 
code is geldig voor een demo versie van Hi.BRAIN ter waarde van €69.

Persoonshoek 7 bus 3 
2800 Mechelen
+32 15 68 26 10

info@thetippingpoint.be

www.thetippingpoint.be



WERK AAN JE 
VEERKRACHT.
Werken aan je veerkracht gebeurt niet alleen op het werk, maar evengoed in 
je privésfeer. De manier waarop we thuis voor onszelf zorgen hee  een grote 
impact op ons functioneren op de werkvloer. Om medewerkers hierbij te 
ondersteunen hee  The Tipping Point een nieuw en volledig digitaal leertraject 
ontwikkeld. Organisaties kunnen zo hun medewerkers ook in de privésfeer 
ondersteunen bij het werken aan hun veerkracht.

Hi.BRAIN is geen droge theoretische online cursus, maar leert je hoe jij jouw 
brein in topvorm krijgt door een reeks van boeiende challenges die je uitvoert 
in je dagelijkse leven. Ons team van neurowetenschappers en expert trainers 
hebben de zeven pilaren van een topfit brein voor jou geselecteerd en 
omgezet in een track die je mentale gezondheid en je hele leven zal 
verbeteren!

Wacht niet langer, verover je brein!

Als je je brein kent en fit houdt, kan je sneller, creatiever en origineler denken. Je bent 
alerter en productiever. Maar er is meer: als je je brein verzorgt, 
kan je ook makkelijker de drukte en voortdurende verandering van het moderne leven 
de baas. Je bent makkelijker in staat om met stress in je werk- en privéleven om te gaan.

Hi.BRAIN is heel eenvoudig hanteerbaar op je smartphone, tablet of computer 
en werkt aan de hand van opdrachten. Je krijgt onderweg een heleboel tips, 
tools en weetjes over het brein die je leven verbeteren nog voor je het door hebt. 
Je kan de hele track nog een stuk avontuurlijker maken door een 'buddy' uit te 
nodigen die samen met jou de challenges aangaat. 

De online track kan ingezet worden als een stand-alone leerinstrument om 
medewerkers te ondersteunen bij het werken aan hun veerkracht, of kan worden 
gecombineerd met classroom sessies tot een blended leertraject. Vaak worden 
deze samen ingezet met:

Inspiratiesessie

Workshop

Je kiest zelf op welke manier je de opdracht-
en aangaat. Waar je wil, wanneer je wil en 

op jouw toestel naar keuze.

THIS IS WHAT 
WE DO

Kennis bibliotheek
Krijg inzicht in de werking van je

brein door te lezen en te kijken in de 
bilbiotheek vol kennis.

Eigen tempo
Beslis zelf aan welk tempo je de 

challenges doet.

Veerkracht & het brein (90 min)

Veerkracht & het brein (halve dag)

Assessment

Buddy Mix & Match aanbieden

Breng je eigen veerkracht in kaart
met het online assessment.

Nodig zelf een buddy uit die samen
met jou de challenges aangaat.

Kies zelf welke hoofstukken jij aan je 
medewerkers wil aabieden

THIS IS WHY 
WE DO IT
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