
Pierre Moorkens

Pierre Moorkens, 
wat voor nieuws hebt u 
vandaag, 2 april 2019?

De fusie tussen het Institut 
de Neurocognitivisme en IME 
Conseil is nu officieel. Het 
Instituut was voornamelijk 
een academie waar we profes-
sionals opleidden, terwijl IME 
Conseil zich op ondernemingen 
richtte. Deze twee structuren 
komen nu samen: het Institute 
of Neurocognitivism (INC). Het 
INC staat voor een grondige 
kennis van het menselijk gedrag. 
Deze kennis is onmisbaar in 
de complexe, onvoorspelbare, 

ambiguë (VUCA) wereld van 
vandaag. De grote vraag is 
immers: Hoe kan de mens zich 
aanpassen aan deze omgeving 
die zo radicaal verandert? 
Iedereen die verantwoordelijk 
is voor projecten of teams, kan 
met deze vraag geconfronteerd 
worden.

Weerstand tegen verandering 
is een echte uitdaging voor 
onze maatschappij en onze 
ondernemingen. We moeten 
hier anders mee omgaan, 
door te vernieuwenn met een 
nieuwe mindset. Gelukkig kan 
er een nieuw licht geworpen 
worden op menselijk gedrag en 
kunnen we antwoorden vinden 
voor de huidige uitdagingen 
dank zij het samengaan van 
harde wetenschappen (neu-
rowetenschappen, biologie) en 
zachte wetenschappen (psycho-
logie, menswetenschappen).

Wat heeft het INC vandaag 
aan individuen en organisaties 
te bieden?

PM :Met het INC brengen 
we meer inzicht in hoe onze 
hersenen werkelijk functio-
neren. Dit inzicht stelt ons in 
staat om Adaptieve Intelligentie 
te ontwikkelen, wat betekent 
dat we problemen vandaag 
op een heel andere en nieuwe 
manier gaan aanpakken. Deze 
Adaptieve Intelligentie stelt 
ons in staat om uitdagingen 
met meer sereniteit, respect 
en creativiteit aan te pakken. 
Ze maakt het ons mogelijk om 
prestaties en menselijkheid te 
combineren.

Sinds wanneer steunt het INC 
onderzoek naar Adaptieve 
Intelligentie?

PM : Het INC baseert zich 
op 30 jaar onderzoek en 80 
manjaren wetenschappelijke 
studies sinds 1987, in de biolo-
gie, in de menswetenschappen, 
in de neurowetenschappen. 
Vandaag de dag begeleiden 

we professionals met relatief 
eenvoudige oefeningen op 
basis van deze research zodat 
ze zich snel aanpassen en met 
complexe, onbekende, ambiguë 
zaken om kunnen. En dit zonder 
stress, maar met meer rust en 
openheid. We kunnen deze 

Adaptieve Intelligentie, die de 
prefrontale cortex activeert, 
leren ontwikkelen met het oog 
op meer sereniteit, zowel indi-
vidueel als op organisatieniveau 
(bedrijven, NGO’s, verenigingen).

Wil je meer weten over onze 
opleidingen en over de bege-
leiding die we organisaties 
aanbieden? Contacteer ons in 
Parijs of in Brussel.
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BIOGRAFIE – PIERRE MOORKENS

Pierre Moorkens, oprichter van een vijftiental ondernemingen en 
betrokken bij talrijke verenigingen, NGO’s en stichtingen, is een 
ondernemer met een origineel parcours, die zijn humanistische 
waarden in de praktijk brengt in elk van zijn functies.

Zijn inzet voor de mens komt voort uit een maatschappelijke visie 
met het doel de middelen te verspreiden die iedereen de moge- 
lijkheid geven om bewust te handelen. Hij is ervan overtuigd dat 
de NeuroCognitive Behavioural Approach, ontwikkeld door het 
IME, ertoe kan bijdragen dat iedereen zich beter in zijn vel kan 
voelen, beter in zijn leven en beter in zijn werk.

Hij streeft ernaar om deze nieuwe aanpak van Mens en Organi-
saties ruime ingang te doen vinden door de structuren erachter 
actief te ondersteunen: IME-Conseil, het Institute of Neuro- 
Cognitivism, Learn to be (België)/ Savoir être à l’école (Frankrijk), 
EchosCommunication, enz.

“Institute of Neurocognitivism staat voor een grondige 
kennis van het menselijk gedrag”

Voorzitter van het Institute of Neurocognitivism


