


Eigenaar Maurice Heijmans
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E-BOOK

“Wil je gelukkig zijn – beter presteren – en je energiek voelen?

“Ervaar dan dat hierbij de wisselwerking tussen jouw motorische 
en cognitieve ontwikkeling cruciaal is”!
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Maurice Dynamics voor



Wat Maurice Dynamics oplevert?

• Meer bewust van je lichamelijke (motorische) - en mentale mogelijkheden
• Betere prestaties | productiever functioneren
• Kennis over hoe jouw hersenen functioneren
• Ontdekken waar je goed in bent
• Minder negatieve stress
• Burn-out | Bore-out overwinnen
• Beter communiceren en meer begrip voor elkaar
• Meer jezelf (kunnen) zijn
• Eenvoudiger om uitdagende doelen te stellen
• Jezelf ontwikkelen



Hoezo Maurice ‘Dynamics’? Omdat

1. we niet alleen het cognitieve in kaart brengen, maar ook de wisselwerking met de motoriek
2. we ervan overtuigd zijn dat jij je kunt ontwikkelen in elk van de 16 actietypes
3. elk actietype zijn/haar eigen dynamiek heeft



Waarom jouw motoriek zo belangrijk is? Omdat… 

• in het tweerichtingsverkeer tussen lichaam (motoriek) en geest de eerste dominant is.
• we één synergiesysteem hebben voor zowel het individueel emotionele, cognitieve als motorische.
• bij optimaal presteren het belangrijk is om niet alleen te kijken naar het emotionele en cognitieve, maar om ook 

de wisselwerking met jouw lichaam daarin te betrekken; waarom? “omdat onze hersenen dat vragen”.
• we bewegen om te kunnen denken en niet andersom.
• je lichaam nooit liegt!
• het veel leuker is dan die saaie en beïnvloedbare cognitieve vragenlijsten/assessments.



Waarom jouw motoriek nog meer belangrijk is? 

https://www.youtube.com/watch?v=7s0CpRfyYp8

https://www.youtube.com/watch?v=7s0CpRfyYp8


Assessments weten vaak niet de authentieke identiteit te achterhalen? Hoezo dan? 
I.v.m.

• de kans op (sociaal) wenselijke antwoorden;
• recente voorvallen die het invullen onbewust beïnvloeden
• lastige formuleringen die op meerdere manieren opgevat kunnen worden
• kleuring door de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich bevindt
• het niet achterhalen van de (situationele) dynamiek die achter elk profiel zit
• het ontbreken van een onderscheid tussen handelingsvoorkeuren en motivatiebronnen.



Maurice’ werkwijze, o.a. gebaseerd op inzichten van onderstaande 
wetenschappers / deskundigen
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Dimensies actieprofiel, motorisch en mentaal  



Dimensies motivatiebronnen, motorisch en mentaal



Relatie motivatiebronnen en actieprofiel 



www.mauricedynamics.nl


