
Moodmakers



In dit boekje vertellen wij u wat sfeer met een mens 
kan doen. Welke effecten de zintuigen kunnen hebben 
op uw waarneming. De tips vertellen hoe u kleur, geur, 
eten, drinken en geluid kunt inzetten om uw doel te 
bereiken. En dus bijvoorbeeld de doelstelling van uw 
meeting beter haalbaar te maken. Doe er uw voordeel 
mee! 

Eenvoudige tips om de zintuigen zo te beïnvloeden dat 
de productiviteit verhoogd wordt en de doelstelling van 
uw meeting beter haalbaar is.

Moodmakers



Power 
plant

Uit onderzoek blijkt dat mensen die computertaken verrichten in een ruimte 
met planten 12% productiever en minder gespannen zijn dan collega’s die 
dezelfde taken verrichten in een ruimte zonder planten. Natuurlijk kunt u 
hiervan ook gebruik maken tijdens een meeting!

Planten geven een gevoel van welbevinden en ontspanning. 



Hebt u er wel eens bij nagedacht dat de kleur 
geel eetlustverhogend werkt?
En als u ook nog een snelle doorstroom wilt (bijvoorbeeld in 
een bedrijfsrestaurant), kiest u daarnaast vooral voor rood. 
Herkenbare combinatie?



In Japan wordt in sommige 
bedrijven ’s morgens vroeg 
citroengeur verspreid met als effect 
dat er harder wordt gewerkt. 

Daarna volgt bloemengeur voor een 
verhoging van de concentratie. Na 
de lunch verspreiden ze die geuren 
nog een keer in dezelfde volgorde. 

Goed idee voor een 
productieve meeting?



Honger 
verbetert 
het 
geheugen

Proberen iets uit uw hoofd te leren? Volgens 
onderzoekers van de Yale Medical School doet 
u dat het beste als u honger hebt. Een lege 
maag geeft een hormoon af dat ervoor zorgt 
dat u een hongergevoel hebt. Maar hetzelfde 
hormoon werkt ook in dat deel van het brein 
dat geheugen en leren reguleert. Volgens dit 
onderzoek hebt u een beter leervermogen als 
u honger hebt!

Al betekent natuurlijk dat niet dat u de bezoe-
kers van uw meeting moet uithongeren!



Barok
muziek

Door haar 60 tot 64 tellen per minuut heeft 
barokmuziek een rustgevende invloed op 
ons. Het is hetzelfde ritme als onze hartslag. 
De hersenen nemen als het ware dezelfde 
frequentie aan waardoor ontspannenheid en 
alertheid ontstaat. Daardoor zijn we in staat 
om twee tot vijf keer sneller te ‘leren’. 

Wilt u muziek inzetten bij uw 
bijeenkomst? Neem dan barokmuziek.



In zijn algemeenheid hebben kleuren de volgende effecten:

Gele kleuren zijn goed 
voor concentratie en mentale 
activiteiten.

Turkoois is een kleur die creativiteit 
en communicatie bevordert.

Rood maakt onrustig en is meestal 
geen geschikte kleur voor uw werkruimte, 
behalve wanneer u uzelf wilt ‘opzwepen’ 
of activeren.

Blauw is rustgevend.

Groen geeft rust.

Koningsblauw voedt uw intuïtie.

Oranje stimuleert creativiteit 
en energieke activiteit.

In een kantoor worden bij voorkeur zachte pasteltinten gebruikt, zoals 
zachtgeel of zachtgroen. Ook zijn er bedrijven die verschillende ruimten in 
verschillende kleuren inrichten: voor iedere taak een andere kleur.

Ook in uw bijeenkomst kunt u dit gebruiken: kies voor de inrichting de 
kleur die past bij de doelstelling, dan wordt deze eerder behaald!

Welke kleur  
is het beste 
om in te  
werken?



Geen nieuws is slecht nieuws

‘Druk op de knop wanneer u denkt dat precies 1 
 seconde is verstreken’. Dat was de eenvoudige 
opdracht die proefpersonen kregen bij een onderzoek 
van de Universiteit van Toronto. Na het indrukken van 
de knop kregen zij meteen te zien of ze het goed of 
fout hadden gedaan. Soms kregen ze alleen een vraag-
teken te zien. Ondertussen werd hun hersen activiteit 
gemeten. Wat bleek? Zo’n slechte beoor deling zorgt 
voor minder stress dan geen beoordeling! Soms is het 
dus beter slecht nieuws te horen dan in onzekerheid 
te leven!

Wat u hieraan hebt? 
U kunt het toepassen op uw  personeel. Hou hen 
regelmatig op de hoogte, ook al gaat het minder goed 
met het bedrijf. Dit is beter dan dat ze in onzekerheid 
blijven. Daardoor ontstaat onrust.

Slecht nieuws? 
Graag!



Wat doe 
ik aan? 

“Ik wil naar voren treden als een energiek iemand”
 Probeer oranje en geel.

“Ik wil er krachtig en vol zelfvertrouwen uitzien”
 Dan kleedt u zich het beste in rood en roze.

“Ik wil er kalm en zelfbeheerst uitzien”
 Dan kleedt u zich het beste in groen.

“Ik wil er professioneel en zakelijk uitzien”
 Neem koningsblauw en marineblauw.

“Ik wil jong en onschuldig lijken”
 Kies lichtroze en lila.

“Ik wil voor de dag komen als iemand die troostend en naturel is”
 Probeer dan chocoladebruin en geelbruin.

Kleuren hebben ook een effect op hoe u eruitziet.  
Doe uw voordeel met de volgende tips!



Champignons hebben een gunstige 
uitwerking op mensen die last hebben van 
vermoeidheid. 

Ook het eten en drinken kan effect hebben op de  
doelstelling van uw  bijeenkomst. Jaarbeurs Catering 
biedt catering die de doel stelling van uw vergadering  
of congres ondersteunt. Kijk maar eens op  
www.jaarbeurscateringservices.nl/feelgoodfood.

Cacao heeft niet alleen een gunstige invloed op de  
gemoedstoestand, maar ook op de spijsvertering. Daarnaast 
gaat cacao ook het verouderingsproces tegen. 

Voedsel
voordelen 

Paprika heeft een stimulerend 
effect op de bloedsomloop.

Venkel heeft een reinigende 
werking op de mond een kalmerende 
werking op de maag.

Anijs stimuleert de spijsvertering en 
helpt een vol gevoel na de maaltijd 
verhelpen.

Karnemelk heeft een regulerend 
effect op de huid en het bacteriegehalte 
in de mond. 

Het eten van mosterd heeft een 
verwarmend effect. Bovendien bevordert 
mosterd de spijsvertering. 



Vroeger dacht men dat de kleur blauw de kracht had om kwade machten te 
verdrijven. Daarom werden de deuren en luiken van huizen vaak helblauw 
geverfd. Nu nog hebben de huizen in Zuid-Europa veel blauw. Dat is echter 
om vliegen buiten te houden, want deze vervelende diertjes houden echt 
niet van blauw!



Weet u eigenlijk waarom we twee 
keer per jaar de klok verzetten?  

De Duitsers waren in 1916 de eersten die de 
zomertijd invoerden, in 1918 gevolgd door de 
Amerikanen. Ze zetten de klok een uur vooruit, 
zodat mensen langer gebruik zouden maken 
van het daglicht. Zo is het minder lang licht 
als mensen slapen en blijft het ’s avonds, als 
mensen wakker zijn, juist langer licht. Daardoor 
zouden mensen ’s avonds een uur later het licht 
aandoen, wat energie zou moeten sparen in 
oorlogstijd.

Wij van meetingmoods beamen dat het effect 
van licht op de mens groot is. Door een tekort 
aan daglicht kunnen mensen depressief worden. 
Zo hebben veel mensen last van de ‘winterblues’. 
Maar niet alleen het humeur kan leiden onder 
een tekort aan licht. Er is ook een duidelijke 
invloed op werkprestaties: lagere concentratie 
en een mindere prestatie. Met andere woorden: 
daglicht is ook tijdens uw meeting van belang!



Minder eten?

Leg uw maaltijd op een 
blauw bord. De mens heeft 
een natuurlijke afkeer van 
blauw in combinatie met 
eten. Goed om te weten als 
u wilt lijnen….



Hoe werkt visuele waarneming 
eigenlijk in onze hersenen? 

Uw hersenen maken zelf beelden 
 compleet. U neemt maar een paar 
 details waar en vult zelf de rest aan tot 
een compleet beeld. Dat doet u op basis 
van eerdere ervaringen. Het gevaar is 
wel dat u denkt dat u alles ziet,  terwijl 
dat nooit zo is. U ziet slechts een 
gedeelte van uw omgeving. Zo ontstaat 
gezichtsbedrog.

In de bekende roman ‘À la recherche du temps 
perdu’ (1922) van de Franse intellectueel en 

schrijver Marcel Proust wordt deze theorie 
gebruikt: de hoofdpersoon eet een koekje 

gedoopt in bloesemthee. De smaak die hij lang 
niet geproefd heeft, activeert zijn geheugen en 

langzaam komen alle herinneringen aan zijn 
jeugd terug. Leestip!

Kijken met  
het brein



Een congres, vergadering of training is een kostbaar product. Daar wilt 
u het maximale uit halen. Uw boodschap moet helder overkomen. Alle 
aandacht moet gevestigd zijn op die boodschap, zonder afleiding.
 
De omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Daarmee kunt u de zin-
tuigen van uw deelnemers zo prikkelen dat ze in de juiste mood worden 
gebracht. Zodat uw boodschap optimaal overkomt. 

Meetingmoods is een bijzonder concept dat vanuit deze gedachte elke 
bijeenkomst ondersteunt. Beeld, geluid, eten, inrichting en kleur zijn 
de tools waarmee wij uw deelnemers in de juiste mood brengen. Niets is 
hierbij vanzelfsprekend en elk detail heeft een functie.

De kennis die u hebt opgedaan in dit boekje kunt u inzetten voor uw  
bijeenkomst. Wilt u meer weten over ons concept of meer kennis opdoen? 
Kijk dan eens op www.meetingmoods.nl of bel onze moodmakers: 
030 295 5881.

En tot slot


