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Een pleidooi voor gezond verstand
Stigmatiseren, polariseren, oordelen op basis van vooroordelen, veroor-
deling van woordgebruik, iedereen maakt zich er wel eens schuldig aan, 
zowel zakelijk als privé. Vaak door culturele invloeden en niet zelden op 
basis van aangeleerde expertise. 

Expertise is heel waardevol, maar heeft zo z’n keerzijde. In onverwachte 
situaties waarin je expertise (het limbische brein) geen goede gids meer 
is kun je beter overschakelen op de neocortex, het gezonde verstand. Hoe 
weet je wanneer je in zo’n situatie verzeild bent geraakt? En wat is dat ei-
genlijk: gezond verstand? Wat kun je daarmee wat je niet met expertise 
kunt?

Tijdens deze meerdaagse onderzoeken we de werelden van expertise en ge-
zond verstand. Daarbij worden we begeleid door twee nuchtere filosofen.

Doelstelling
Je bent vanzelfsprekend thuis in je vakgebied. Routine en ervaring doen 
hun werk. Jij vaart er wel bij en je omgeving ook. Maar soms loont het de 
moeite of is het domweg belangrijk, om wat langer stil te staan bij de vraag 
die wordt gesteld en te zoeken naar de juiste reactie. 

In deze training leer je op welke momenten, bij welk type vragen, reflectie 
verstandig is. Je wordt uitgedaagd om een onderzoekende houding aan te 
nemen: wordt informatie verwacht of is het beter om de bron van de vraag 
te onderzoeken? 

Uitgangspunt daarbij is de moderne filosofie, waarbij we filosofie opvatten 
als systematische aandacht voor de vooronderstellingen die in onze alle-
daagse taal zitten ingebakken. In een open wereld komt er vroeg of laat een 
moment waarop je niet meer terug kunt vallen op je vooronderstellingen, 
ook niet als deskundige. Op zo’n moment zal je je gezond verstand moeten 
inzetten. 

Het is dus niet in alle gevallen het beste om vanuit deskundigheid te reage-
ren op de wereld om ons heen. Wat je dan wel kunt doen, ga je onderzoe-
ken vanuit verschillende werkvormen. Kortom; je gaat je gezond verstand 
trainen.
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Rechtstreekse vlucht vanaf Rotterdam naar Malaga met Transavia 
Ontvangst op de luchthaven en een transfer naar Malaga
Check in in ‘AC Hotel Malaga Palacio’ 
Eerste kennismaking met Malaga tijdens tapastour

Ontbijt in het hotel 
Deel 1: Waar komen verwachtingen vandaan en hoe werken ze
Lunch in het hotel 
Deel 2: De kracht van taalgebruik
Tweede kennismaking met de stad
Wining & dining in ‘Los Patios de Beatas’

Ontbijt in het hotel 
Deel 3: Het verschil tussen vertrouwen en verzekeren
Lunch in het hotel 
Deel 4: Ambiguïteit; het delen van onbegrip
Diner in ‘The Batik Restaurant’
 
Ontbijt in het hotel 
Deel 5: Optimalisering van het gebruik van je gezond verstand
Lunch aan het strand
Middag ter vrije besteding
Diner in ‘La Terraza de la Aduana’

Ontbijt in het hotel en check out
Ochtend ter vrije besteding
Transfer per touringcar naar de luchthaven
Vlucht naar Rotterdam met Transavia

Planning
10 t/m 14 april 2019



Jan Bransen
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragsweten-
schappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij 
heeft uitgebreid gepubliceerd over kwesties als autonomie, 
persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rati-
onaliteit. Met Laat je niets wijsmaken. Over de macht van 
experts en de kracht van gezond verstand won hij in 2014 
de Socrateswisselbeker voor het “meest urgente, oorspron-
kelijke en prikkelende” filosofieboek.

Marjan Slob
Marjan Slob is zelfstandig filosoof, essayist en columnist 
van de Volkskrant. Haar interesse is heel breed en ze let 
daarbij vooral op de concepten en waarden die worden 
ingezet. Zij is een ervaren spreker en gespreksleider. Met 
haar meest recente boek Hersenbeest: filosoferen over het 
brein en de menselijke geest won zij in 2017 de Socrates-

wisselbeker.

De trainers
Jan Bransen en Marjan Slob zijn onze trainers. Jan ziet zichzelf het liefst als een kruising 
tussen een schoolmeester, een filosoof en een cabaretier; een reisleider in gedachtegangen. 
Marjan heeft een speciale interesse voor het grensverkeer tussen kennis en (publiek) beleid. 
Hoe pakken professionals van verschillende slag hun rol op, wat drijft hen, wat komen ze 
tegen?



Reis en locatie
Dit jaar is Malaga de bestemming, de geboorte-
plaats van Pablo Picasso. Deze bruisende stad aan 
de Costa del Sol heeft een heerlijk klimaat en een 
rijke historie. Het programma biedt weer voldoen-
de gelegenheid om de stad cultureel en culinair 
te ontdekken. We verblijven in AC Hotel Malaga 
Palacio in het centrum van de stad op loopafstand 
van alle bezienswaardigheden en het strand en een 
kleine twintig minuten rijden vanaf de luchthaven.

We vliegen met Transavia vanaf Rotterdam. Heen 
op woensdag 10 april van 16.05 tot 18.55 en terug 
op zondag 14 april van 11.15 tot 14.05.

Vanwaar deze training?
Farijs Management & Advies BV is een netwerkor-
ganisatie met onder meer als doelstelling om een 
brug te slaan tussen de praktijk uit het bedrijfsle-
ven aan de ene kant en de theorie van universitei-
ten en hogescholen aan de andere kant. Vandaar 
dat we relaties uit beide werelden jaarlijks rondom 
een steeds wisselend thema de gelegenheid bieden 
om kennis en ervaringen te delen.

Prijs en inschrijving
De prijs van deze training is vastgesteld op € 2.795. 
Dat is inclusief alle reis- en verblijfkosten vermeld 
in het bijgevoegde programma en exclusief BTW. 
Inschrijven kan door middel van een mail aan 
info@farijs.nl. 



Achterstraat 44a .. 4153 AR BEESD .. +31 (0)345 683 560
info@farijs.nl .. www.farijs.nl

FARIJSFARIJS

Achterstraat 44a
4153 AR Beesd
t    +31 (0)345 683 255
m +31 (0)655 717 678
info@farijs.nl

BTW: NL 8109.84.660.B01
KvK: 11044927

 NL61 TRIO 0379 3111 35

www.farijs.nl

Management&AdviesWaarde en interim

op maat


