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Wat is NBI®?  
 

Iedereen kent Coby. Zij is heeft een voorkeur voor details, voor grondige analyse en 
een stap voor stap aanpak en dus past de boekhouding goed bij haar. Zij oefent haar 
gekozen beroep fluitend uit. Haar collega, Mark, heeft juist een voorkeur voor het 
grote geheel, flexibiliteit en mogelijkheden. Hij heeft een hekel aan details en de stap 
voor stap aanpak en dus kost boekhouding hem energie. 
 

De verschillen tussen Coby en Mark zijn het topje van de ijsberg want er zijn veel meer 

verschillen tussen mensen. Anderen zijn bijvoorbeeld vooral mensgericht of juist het 

liefst zakelijk en to the point. Er zijn verschillende redenen waarom mensen 
verschillend zijn en een van de grootste redenen is breinvoorkeuren. 
 

De wereldwijd toegepaste methode Neethling Brain Instruments (NBI®) is een 
gevalideerde methode om uw breinvoorkeuren in beeld te brengen. NBI® is 
gebaseerd op het onderscheid tussen verschillende clusters van breinprocessen. De 
dominantie van die verschillende breinprocessen is bij elk mens anders. Dat leidt tot 
verschillen in breinvoorkeuren.  
 

Het Nederlandse agentschap van deze internationale methode heet Breinvoorkeuren 
NBI®. De methode bestaat uit verschillende online vragenlijsten, die iemands 
breinprofiel bepalen in vier kwadranten en acht dimensies.  
 

 
Voorbeeld van een breinprofiel 
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Wat kunt u met een breinprofiel? 

 

Het breinprofiel geeft aan op welke 
wijze iemand het liefst communi-
ceert, overlegt, relaties aangaat, 
leiding geeft, besluiten neemt, 
oplossingen vindt, leert, onder-
wijst, traint, het ouderschap of de 
toekomst vormgeeft. Ook brengt 
het breinprofiel in kaart of een 
bepaald(e) carrière, bedrijf en zelfs 
levenspartner aansluiten bij  

iemands breinvoorkeuren. Bovendien zijn er vragenlijsten voorhanden voor 
iedere levensloopfase en ontwikkelingsfase in iemands leven. 

Wat zijn de voordelen van NBI®? 
• Het is een van de leidende instrumenten in de wereld; 
• U krijgt snel inzicht in oorzaken van vastlopende communicatie; 
• Het is gemakkelijk te begrijpen, herkenbaar en direct praktisch toepasbaar; 

• Het geeft een gebruiksvriendelijke rapportage met niet alleen 4 
kwadranten maar ook 8 dimensies. De combinatie daarvan maakt elk brein 
uniek; 

• Het is laagdrempelig omdat het betaalbaar is; 
	
	

 

Hoe is NBI® te gebruiken? 
NBI® is een professioneel instrument en geen pop-quiz of self-assessment tool, 
dus wordt het alleen toegepast door gekwalificeerde licentiehouders. Het 
agentschap heeft sinds 2009 meer dan 60 licentiehouders opgeleid in 
Nederland en zij passen de methode toe op verschillende gebieden zoals 
Communicatie, Coaching, Training, Onderwijs- en leerstijl, Loopbaankeuze en 
Loopbaanontwikkeling, Duurzame inzetbaarheid, Leiderschap, Werving en 
Selectie / Recruitment, Teambuilding, enzovoorts. 

 
 
 

Voor antwoorden op veel gestelde vragen klik hier 
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Toepassingen Communicatie 
Een van de sleutelfactoren in een succesvolle relatie is communicatie. Zowel in 
een zakelijke omgeving, als thuis en in andere sociale omgevingen. De NBI®-
profielen bieden inzicht in hoe u het liefst communiceert. En minstens zo 
belangrijk: wat managers, collega’s, klanten en andere belanghebbenden – 
afgeleid van hun voorkeuren – willen ‘horen’. Onze breinvoorkeuren zijn 
namelijk mede bepalend in hoe we ons uiten en hoe we benaderd willen 
worden. Met NBI® bent u in staat om beter op de communicatievoorkeuren 
van anderen af te stemmen – ofwel: de taal van de ander te spreken – en dus 
effectief te communiceren.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

  

Bent u op zoek naar de diensten van een communicatie 
adviseur die u inzicht kan geven hoe u verschillende mensen 
beter kunt bereiken? Klik hier voor onze onafhankelijke 
communicatie-specialisten. Bent u een communicatie expert 
en wilt u uw expertise op een hoger plan brengen? Klik hier 
voor meer info over onze licentie-opleiding. 
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Coaching 
Het breinvoorkeuren profiel van de coachee helpt de coach om de coaching 
goed af te stemmen op de breinvoorkeuren van de klant. De klant krijgt (nog 
meer) inzicht in waar hij of zij energie van krijgt, dus waar echt zijn of haar hart 
ligt. Licentiehouders van NBI® passen deze methode toe bij verschillende 
vormen van privé en zakelijke coaching: loopbaan-coaching, leiderschap 
coaching, teamcoaching, persoonlijke effectiviteit, re-integratie-coaching, 
enzovoorts. Zij zijn al coach maar voegen NBI® toe aan hun instrumentarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Bent u op zoek naar de diensten van een coach die zich er van 
bewust is dat Coby en Mark voorkeuren hebben voor 
verschillende coaching-stijlen en die hen de juiste inzichten 
kan geven? Klik hier voor onze onafhankelijke coaches. Bent 
u een coach en wilt u uw expertise op een hoger plan 
brengen? Klik hier voor meer info over onze licentie-
opleiding. 
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Train-, onderwijs- en leerstijl 
Om volledig tot bloei te komen, is het belangrijk dat iedereen de gelegenheid 
krijgt op zijn eigen favoriete wijze te leren. Met NBI® is het mogelijk uw train- 
of onderwijsstijl te ontdekken en deze af te stemmen op de verschillende 
breinvoorkeuren en leerstijlen van cursisten en leerlingen. En u weet welke 
methoden/middelen tot goede en bevredigende resultaten leiden als u uw 
breinvoorkeuren-leerstijl kent. NBI® heeft een vragenlijst die gericht is op 
trainers en leerkrachten en vragenlijsten die gericht zijn op de leerstijlen van 
leerlingen van verschillende leeftijden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u op zoek naar de diensten van een trainer die zich 
bewust is van zijn/haar eigen training-stijl en bewust is van 
verschillende leerstijlen? Klik hier voor ons team van 
onafhankelijke trainers en voor onze onderwijs-specialisten. 
Bent u een trainer of leerkracht en wilt u uw expertise op een 
hoger plan brengen? Klik hier voor meer info over onze 
licentie-opleiding.  
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_____________________________________________________________________ 

Loopbaankeuze en –ontwikkeling 
Iemand is het meest succesvol als hij een baan heeft met activiteiten die 
aansluiten bij zijn eigen breinvoorkeuren. Aan de hand van de NBI® profielen 
kunt u zien of een baan of een bepaald bedrijf bij u past. Ook zijn de NBI®-
profielen te gebruiken bij het maken van loopbaankeuzes en bij 
loopbaanontwikkeling. Een loopbaanadviseur die NBI® toepast zal een klant 
als Mark helpen zich te realiseren dat de werkzaamheden die bij boekhouding 
horen niet bij zijn profiel passen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzame inzetbaarheid 
De meest effectieve duurzame inzetbaarheid benadering is een holistische 
benadering die niet allen focust op de verantwoordelijkheid van de 
medewerker maar ook op de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ook als 
een organisatie op beide zijden van de medaille focust kan het zijn dat Coby 
werk doet dat meer geschikt is voor Mark. Zij zal dan waarschijnlijk veel stress 
ervaren en kan misschien op den duur op een burn-out afstevenen. NBI® helpt 
in zo’n geval zowel de organisatie als de medewerkers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u op zoek naar de diensten van een loopbaan adviseur die bewust is 
van de verschillen tussen Mark en Coby? Klik hier voor onze onafhankelijke 
adviseurs. Bent u een loopbaan adviseur en wilt u uw expertise op een 
hoger plan brengen? Klik hier voor meer info over onze licentie-opleiding. 
 

Bent u op zoek naar de diensten van een duurzame inzetbaarheid adviseur 
of trainer die de holistische aanpak biedt? Klik hier voor ons team van 
onafhankelijke experts. Bent u een adviseur of trainer en wilt u uw expertise 
op een hoger plan brengen? Klik hier voor meer info over onze licentie-
opleiding. 
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Leiderschap 
Een succesvolle leider is een leider die een ander in alle gevallen kan leiden en 
managen op een manier die is afgestemd op zijn/haar breinvoorkeuren.  Die 
leider (her)kent de breinvoorkeuren van zichzelf en zijn teamleden, weet wat 
voor impact zijn leiderschapsstijl heeft en hoe hij teamleden kan inspireren en 
beter met hen kan communiceren. Ook biedt NBI® de mogelijkheid om taken 
beter te verdelen en de meest geschikte kandidaten in een team te benoemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

  

Bent u op zoek naar de diensten van een leiderschap 
coach/trainer die inzicht heeft in de invloed van verschillende 
breinvoorkeuren op leiderschapsstijl? Klik hier voor ons team van 
onafhankelijke experts. Bent u een leiderschap consultant/trainer 
en wilt u uw expertise op een hoger plan brengen? Klik hier voor 
meer info over onze licentie-opleiding. 
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Werving en Selectie / Recruitment 
Bij het werven van medewerkers wordt vaak gekeken naar opleiding, 
vaardigheden en ervaring van de kandidaat. Dat is uiteraard niet onbelangrijk, 
maar aangevuld met het breinvoorkeurenprofiel van de kandidaat is de kans 
veel groter dat het een schot in de roos is. Het is belangrijk om te kijken naar 
de werkzaamheden die de kandidaat graag doet, gezien zijn of haar 
breinvoorkeuren profiel. En niet, of niet alleen, naar de baan of functie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

  

Bent u op zoek naar de diensten van een adviseur/trainer die 
inzicht kan geven in het plaatsen van de juiste kandidaat in de 
juiste baan? Klik hier voor ons team van onafhankelijke experts. 
Bent u een HRM-er, recruiter of een manager en wilt u uw 
expertise op een hoger plan brengen? Klik hier voor meer info 
over onze licentie-opleiding. 



  Wat is NBI® en hoe te gebruiken? 
	

	 		

11 

Teambuilding 
Een team opereert optimaal als de teamleden zich bewust zijn van de eigen 
breinvoorkeuren en die van de andere teamleden, zodat ze elkaars kwaliteiten 
op een effectieve manier kunnen gebruiken en succesvol samenwerken.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Andere mogelijkheden 
Bovengenoemde onderwerpen zijn slechts enkele voorbeelden van de 
aandachtsgebieden waarop de methode NBI® toepasbaar is. Er zijn ook 
vragenlijsten ontwikkeld over leiderschapsstijl, ouderschapsstijl, dieet-
gewoonten en sporten als voetbal, tennis en golf. Zie een overzicht van alle 
NBI® vragenlijsten hier  
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Medewerkers Betrokkenheid Scan 
De Medewerkers Betrokkenheid Scan van NBI® is het enige instrument dat niet 
op een individu gericht is. Het geeft een up to date en gemakkelijk leesbare 
maat van de medewerkers betrokkenheid in de organisatie of in een deel van 
de organisatie. Het instrument geeft aan welke factoren in de werkomgeving 
op dat moment worden ervaren als positief of negatief. De rapportage kan 
daardoor heel specifiek aangeven in welke richting interventie of 
ondersteuning gewenst is.  
 
 
_____________________________________________________________________ 

Bent u een expert die met mensen werkt in loondienst of al ZZP-
er en wilt u uw expertise om een hoger plan brengen?  Klik hier 
voor meer info over onze licentie-opleiding. 
 

U kunt de brochure ‘Medewerkers betrokkenheid’ hier aanvragen. 
 

Bent u op zoek naar de diensten van een team-coach/trainer die 
effectieve team coaching / training biedt vanwege zijn/haar 
grondige kennis van breinvoorkeuren? Klik hier voor ons team van 
onafhankelijke experts. 
Bent u trainer die zijn/haar expertise op een hoger plan wil 
brengen? Klik hier voor meer info over onze licentie-opleiding.  
 



  Wat is NBI® en hoe te gebruiken? 
	

	 		

12 

NBI® werkt met licentiehouders 
U kunt de vragenlijsten van NBI® alleen invullen via een gecertificeerde 
licentiehouder van NBI®. Onze licentiehouders zijn geautoriseerd om NBI® te 
gebruiken als onderdeel van hun professionele diensten. Zij gebruiken NBI® 
naast hun eigen expertise als coach, opleider, communicatie-adviseur, 
recruiter, enzovoorts. 
U kunt licentiehouder worden door de licentie opleiding van drie dagen te 
volgen bij Breinvoorkeuren NBI® in Nederland in het Nederlands of in het 
Engels. Zie: word licentiehouder NBI® 
 
 
 

Meer informatie:  

 

06 - 464 123 99 
 

info@breinvoorkeuren.nl 
 

https://breinvoorkeuren.nl/contact  
 

Skype op afspraak:  
Koen Zonneveld of  
Makheni Zonneveld 

 
 
 

 
 


