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NEUROVIEW CERTIFICERING
e ro ie  ertifi erin spro rammet, er m lrettet oa hes,  spe ialister, o   professionelle, o  sikrer at d  kan 

omsætte de  rs forsknin  a  pro rammet professionelt forsvarli t  ro rammet r mmer  

envisialearnin om

n a r nden for, o  erfarin erne med o to inens rolle for interpersonel tillid, empati o  samar ejde  r ndi  
ennem an  af de seneste hjerneforsknin sres ltater, der li er til r nd for pro rammet, o  som fok serer 

p  at opretholde o  fastholde n e vaner o  adfærdsm nstre over tid
n vordan man iver feed a k p  en e ro ie  rapport, her nder l a  ne ro iolo ien i relation til feed a k, 

est pra ti e o  hvordan man fortolker res ltater i e ro ie  rapporten  
or at k nne r e e ro ie  edelsesm lin en, skal man f rst ennemf re ertifi erin sk rset, ennemf rt af 
nvisia earnin  eller en af dets partneror anisationer

e ro ie  ertifi erin spro rammet er m lrettet ledelses oa hes, or anisationskons lenter s vel som ,  
kons lenter eller personli e trænere, som nsker at opn  ertifi erin  i fortolknin en o  implementerin en af 

e ro ie , med hen lik p  r  e en forretnin  ertifi erin sforl et er desi net til at ive delta erne den 
n dvendi e forst else, samt trænin  af færdi heder i oa hin  af ledere o  dviklin  af hi h performan e k lt r i 
or anisationer

CERTIFICERINGSPROGRAM

ore ertifi erin spro rammer, er desi net til at ive delta ere en forst else af pro essen, sikre n dvendi  
indsi t o  færdi hed, til m lrettet at oa he ledere i dviklin en af hi h performan e k lt r

Online Certificeringsprogram

e ro ie  ertifi erin spro rammet, er et timers forl , som des den kan leveres online, o  som iver 
kons lenter o  oa hes, den forn dne trænin  i r en af e ro ie  edelsesm lin en, o  ne ro
forandrin splatformen omentor, sammen med deres oa hees  ores online ertifi erin spro ram, sker 
l ende, p  forskelli e tidsp nkter, henover varierende tids oner

Certificeringsworkshop

or virksomheder or anisationer, som nsker at ertifi ere flere in ho se kons lenter, til der vi o s  et et da s 
in ho se ertifi erin spro ram for op til otte personer der vil her være et krav om en del for eredelse, i form af 
læsnin

or derli ere information om vore ertifi erin spro rammer, eller for at melde di  til et k rs s, kontakt da 
venli st en af vore repræsentanter, eller es  nvisia earnin s hjemmeside envisialearnin om
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ABOUT ENVISIA

nvisia earnin  has een helpin  leaders, ons ltants and oa hes deliver real and lastin  ehavior han e in 
or ani ations for over  ears  The ompan s de ree feed a k assessments and online oal settin  tools 
mer e their e pertise in ps holo , te hnolo  and oa hin  to o er a omplete ehavior han e s stem  e 
invite o  to look aro nd o r e site at envisialearnin om or onta t s
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Session 1: Introduktion til NeuroView Modellen, og det neurobiologiske grundlag for Tillid.

Denne session vil introducere dig for oxytocinens rolle i skabelsen af interpersonel tillid, empati og samarbejde. 
Deltagerne vil få en grundforståelse for NeuroView tillidsmodellen, og hvordan den anvendes til at beskrive og 
forudse organisatorisk engagement, produktivitet og helbred.

Session 2: Neurobiologien bag Feedback. 

Denne session vil gennemgå den seneste forskning om det neurobiologiske grundlag for feedback, dets effekt på 
følelser, motivation og helbred, samt forståelse for, og accept af motivationen til at arbejde med en eller flere af de 8 
NeuroView faktorer.

Session 3: Best Practice om feedback. 

Deltagerne vil blive introduceret til den seneste forskning, samt best practice, i anvendelse af principperne bag 90 
graders feedback, med henblik på facilitering af succesfuld adfærdsændring, samt sikre grundlaget for det enkelte 
individs accept og forståelse. Deltagerne vil kort fortalt blive klædt på, til at anvende NeuroView, på en professionel 
og etisk forsvarlig måde.

Session 4: Fortolkning af Rapport. 

Deltagerne vil blive i stand til at forstå og fortolke de forskellige rapportdele i NeuroView, samt modtage et ”road-
map” for, hvordan man gennemfører en feedbacksession, med ledere, der har gennemført målingen. 

Session 5: Neurobiologien bag vaneændring. 

Denne session vil introducere deltageren for de seneste hjerneforskningsresultater, om hvordan man indleder og 
fastholder adfærdsændringer. Deltageren vil desuden blive introduceret til Momentor, vor adfærdsændringsplatform, 
som hjælper individer med at omdanne personlig indsigt, til målrettede justeringer af egen stil, og forankring af 
ændret adfærd på længere sigt – med øget neuroplasticitet til følge.

Session 6: Feedback af NeuroView Ledelsesmåling.

Deltagere vil blive guidet igennem en række rollespils-scenarier, som træning i tilbagemelding med NeuroView 
rapporten. Dette sidste trin, er desuden en slags eksamen, hvor deltageren beviser forståelsen af 
certificeringskravene, og demonstrerer evnen til at overholde de kvalitative og etiske krav for brugen af NeuroView.


