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In de bedrijfswereld zijn vandaag hoofdzakelijk ‘brein-werkers’ aan 
de slag. Zowat iedereen is het erover eens dat het brein vandaag het 
belangrijkste tool is voor het werken. De bedrijven hebben er dus alle 
belang bij om het beste uit het brein van hun medewerkers te halen, 
maar managers weten niets precies over het functioneren van het brein. 
Daardoor nemen bedrijven dikwijls voor hun medewerkers foute en 
contraproductieve beslissingen. Dat is de glasheldere conclusie van Prof.
Dr. Theo Compernolle  in zijn boek ‘BrainChains’. 

Door het gebrek aan kennis worden bijvoorbeeld steeds weer en zeer kortzichtig 
kantoren gebouwd en ingericht op een manier die totaal geen rekening met de 
noden van hun ‘breinwerkers’, met enorme productiviteitsverliezen, demotivatie en 
verhoging van de negatieve stress tot gevolg. 
Maar het is niet alleen de onwetendheid van de top van bedrijven die de intellectuele 
productiviteit van de medewerkers ondermijnt. Die medewerkers kennen ook de 
gebruiksaanwijzing van hun brein niet en werken dan dusdanig dat ze hun eigen 
intellectuele productiviteit zwaar ondermijnen. Zo zijn velen ervan overtuigd te 
kunnen multitasken, terwijl dat volstrekt niet lukt zonder een drastische daling van 
de productiviteit. 

Multitasken is utopie
Multitasken is het omschakelen van de ene taak naar de andere, wat gepaard gaat 
met een enorm tijd- en kwaliteitsverlies. Ons brein is niet in staat om zonder tijd-, 
kwaliteit-, geheugen- en energieverlies de aandacht voortdurend te verleggen. Het 
moet het actieve werkgeheugen telkens leegmaken, herladen voor de inbrekende 
taak, terug wissen en herladen om verder te gaan waar het was gestoord. Daarbij 
treden verliezen van informatie op. 

Dr. Theo Compernolle
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Ontketen je Brein
 
Dr. Theo Compernolle is neuropsychiater, onafhankelijk internationaal 
consultant, executive (team)coach, trainer en keynote/motivational 
speaker op het vlak van stress en leiding geven. Hij is tevens adjunct 
professor aan de CEDEP business school, adjunct Professor aan het 
INSEAD, Visiting Professor aan het TIASNIMBAS en de VLERICK 
School for Management en Professor aan de Vrije universiteit 
Amsterdam. Dr. Theo Compernolle is ook voormalig Professor in 
Leadership and Personal Development aan de SOLVAY Business 
School (ULB).

Hij publiceerde recent een boek ‘BrainChains’ waarin uitgebreid 
wordt ingegaan op de vier ‘BreinKetens’ waarmee professionals hun 
productiviteit ondermijnen. Dit is het resultaat van vijf jaar onderzoek, 
het bestuderen van meer dan 600 publicaties en een enquête bij 
1200 professionals (50% managers). Het boek zal in oktober in het 
Nederlands verschijnen bij uitgeverij Lannoo,  met als titel ‘Ontketen 
je Brein’”. 

Dr. Theo Compernolle zal 
gastspreker zijn tijdens 
de eerstvolgende Facility 
Night die plaats heeft op 
25 november in Brussel 
c/o AG Real Estate, 
152, rue des Deux Gares 
(Anderlecht)

 Het boekwerkje ‘The 
Fifth BrainChain: Brain 
hostile open offi  ces’ is 
gratis downloadbaar op: 
www.brainchains.org

Het menselijk brein kan slechts één ding tegelijk aan. Telkens het 
verstoord wordt bij het uitvoeren van een taak – vb. een inkomende 
mail waarop men spontaan reageert - gaat dit gepaard met een 
gemiddeld tijdsverlies van 11 minuten! Voor eenvoudige taken 
verdubbelt de benodigde tijd, voor complexe verviervoudigt dit 
gemakkelijk, terwijl er ook een stressgevoel de kop opsteekt en het 
foutrisico sterk toeneemt.

De grote boosdoener is het altijd en overal ‘connected’ willen 
zijn. Dat resulteert in een onafgebroken reageren op triggers, die 
nieuwe triggers uitlokken waarop we onmiddellijk willen reageren.                         
Dit eindeloos proces van reageren heeft niets met het eigenlijke 
werken te maken, maar resulteert in een voortdurend ondermijnen 
van de concentratie en een gebrek aan tijd om grondig na te denken.
“Niet de techniek is de boosdoener, maar wel de manier waarop 
we die techniek gebruiken” concludeert Dr. Theo Compernolle.           
“Wij slagen er op die manier gewoon niet in om de schitterende 
synergie tussen de ons aangereikte technische mogelijkheden en 
ons brein te realiseren. Een enquête bij hogere kaderfuncties geeft 
aan dat 15% van hen zelfs geen 45 minuten tijd per week vindt om 
rustig na te denken, dé kerntaak binnen hun functie!”.

Gezocht duur talent rendeert niet 
Er is heel wat te doen rond de ‘war for talent’, maar wanneer de 
gezochte topprofi elen bij breinwerkers gevonden zijn, renderen ze 
ondermaats door een niet aangepaste werkomgeving. Dr. Theo 
Compernolle: “In open kantoren rendeert duur toptalent slechts 
voor 60% of minder door de voortdurende verstoring van hun 
concentratie, vooral door lawaai en telefoongesprekken om hen 
heen, wat ook nog eens meer fouten met zich meebrengt”.

De inrichting van de werkplekken met ‘open spaces’ is vandaag 
vaak contradictorisch t.o.v. de nood aan concentratie. Volgens                     
Dr. Theo Compernolle heeft de breinwerker nood aan private 
“bubbles” om zich te kunnen concentreren. Wanneer hij of zij deze 
verlaten, moet de omgeving communicatie en uitwisseling stimu-
leren. Vandaag wordt er dikwijls net andersom ingericht, bedreigend 
voor de concentratie, zodat de werkplek onwerkbaar wordt.

Dr. Theo Compernolle besluit dat de praktijk zelfs nog veel erger 
is dan zijn onderzoeken laten vermoeden, door de combinatie 
van kantoren die de concentratie hinderen met breinwerkers die 
hun eigen concentratie verstoren door altijd verbonden te zijn.  
Daarom moeten zij in de eerste plaats de eigen stoorzenders 
uitschakelen, en moet de werkomgeving dan de herwonnen 
concentratie mogelijk maken.

Eduard Coddé ✍

“ De inrichting van de werkplekken met ‘open spaces’ is vandaag vaak 
contradictorisch t.o.v. de nood aan concentratie. De breinwerker heeft nood 

aan private “bubbles” om zich te kunnen concentreren. Wanneer hij of zij deze 
verlaten, moet de omgeving communicatie en uitwisseling stimuleren “


