
TalentOntwikkeling voor 
interessante Ondernemers



Altijd een passend programma

De TalentOntwikkeling programma’s van MindsetPRO bieden voor iedere ondernemer een
mooie kans om zich te verdiepen of verbreden als ondernemer en als mens. Iedere fase in
de ontwikkeling vraagt om andere kennis en inzichten. Benieuwd naar welk programma bij
jou past?

Nog bezig met het opbouwen of uitbouwen van jouw onderneming? Dan zijn deze twee
programma’s voor jou.

1. Ondernemerschap - De Basis

2. Ondernemerschap - De Master

Wanneer je net bent begonnen of de omzet nog niet op het niveau is wat je graag zou
willen, dan is de Basis perfect voor jou. Ben je toe aan een volgende stap, kies dan gelijk
voor de Master.



Groeien in verbinding

Ondernemen draait voor een groot deel om samenwerken en verbinding maken met 
anderen. Daarom kiezen wij ervoor om onze programma’s aan te bieden in groepsverband. 
Zo kunnen we leren van elkaar en versterken we elkaars ervaringen. Op deze manier 
groeien we niet alleen sneller, maar vooral ook veel completer. Om krachtige groepen 
samen te kunnen stellen hebben we een aantal criteria:

• Een groep bestaat altijd uit 5 deelnemers

• Binnen de groep zijn er geen ondernemers die elkaars directe concurrenten zijn

• Wat we bespreken binnen de groep blijft ook binnen de groep

• De groep komt gemiddeld iedere twee weken bij elkaar

• We zoeken ondernemers met de X-factor



Heb jij de X-Factor?

Wij werken graag met interessante ondernemers. Om te zorgen dat we elkaar blijven 
prikkelen en in beweging houden, hebben we mensen nodig die een persoonlijkheid 
meenemen. Mensen die steeds maar willen blijven groeien. Mensen die openstaan voor 
nieuwe ervaringen en overal kansen zien om te leren. Wij zoeken mensen die…

• groot kunnen denken en klein durven beginnen

• continue in beweging zijn

• open, bereid en flexibel zijn

• grote drive en energie hebben (soms misschien zelfs iets teveel)

• willen bijdragen aan iets groters dan zijzelf

We zoeken Impactmakers met talent!



Wie is MindsetPRO?

Mijn naam is Wouter Melkert en ik ben
MindsetPRO. Ik zie talent als een ruwe vorm
van energie, die zonder de juiste begeleiding
alle kanten op schiet. Ik werk met interessante
talentvolle ondernemers aan zowel hun
zakelijke als hun persoonlijke ontwikkeling.

Door te werken met groepen kunnen we onze
ervaringen delen en vergroten. Daarnaast
maakt het werken met groepen het mogelijk
om met zowel startende als meer gevorderde
ondernemers te werken. Ik geloof dat iedere
ondernemer mensen nodig heeft om mee te
sparren en om van te leren. Daarom is er een
passend MindsetPRO TalentOntwikkeling
programma voor iedere fase van groei!



De Programma’s



Ondernemerschap - De Basis

Succesvol ondernemerschap begint bij een goede basis. In het begin is het aantrekken van
klanten de hoogste prioriteit. Maar hoe doe je dat? Tijdens het basisprogramma kijken we
samen naar jouw concept(product of dienst), hoe je dit het beste kan verwoorden en hoe
je het basis vertrouwen ontwikkelt om jouw boodschap krachtig over te brengen.

Concreet ziet het basisprogramma er als volgt uit:

• De inhoud: Helder Concept, Krachtige Pitch & Sterk Vertrouwen (de basis)

• Tijdsinvestering: Gemiddeld om de week een meeting (2 uur)

• Extra: Telefonische ondersteuning bij vastlopen

• De groep: 5 ondernemers in een groep

• Looptijd: 6 maanden

• Investering: €100,- exclusief btw per maand



Ondernemerschap - De Master

Wanneer de basis staat is het belangrijk om door te ontwikkelen. De belangrijkste
succesfactor voor ondernemers is vertrouwen. Alle grote ondernemers hebben dit
gemeen. Ze hebben een enorm zelfvertrouwen, zonder arrogant te worden. Daarnaast is
het belangrijk om vast te stellen waar jouw brand voor staat, wie jouw doelgroep is en hoe
je met de markt wilt communiceren.

Concreet ziet het masterprogramma er als volgt uit:

• De inhoud: Sterk Vertrouwen, (Personal) Branding & Marketing

• Tijdsinvestering: Gemiddeld om de week een meeting (2 uur)

• Extra: Telefonische ondersteuning bij vastlopen

• De groep: 5 ondernemers in een groep

• Looptijd: 12 maanden

• Investering: €200,- exclusief btw per maand



Doe jij mee?

Door de relatief kleine investering en de grote positieve impact kunnen we regelmatig
nieuwe groepen starten. Daarom staat de inschrijving altijd open. Zodra we een nieuwe
groep van 5 mensen bij elkaar hebben kunnen we altijd op korte termijn starten. Kom je
liever niet alleen of wil je zeker weten dat we kunnen starten met mensen waar jij je
prettig bij voelt, meldt je dan aan als groep.

Nieuwgierig geworden en wil je graag meer informatie of persoonlijk kennismaken? Neem 
dan contact op en plan een kennismakingsgesprek.

Wouter Melkert

Talent Developer

+316-51953472

wouter@MindsetPRO.nl

www.MindsetPRO.nl


