
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?

Heb je inmiddels een organisatie staan met personeel en meer verantwoordelijkheden?
Speciaal voor jou hebben wij onze leiderschapsprogramma’s ontwikkeld.

1. Leiderschap - De Basis

2. Leiderschap - De Master

Werk je pas sinds kort met personeel of heb je het gevoel dat je een stukje basiskennis
over management en leiderschap mist? Kies dan voor de basis. Ben je toe aan het
delegeren van bepaalde taken en wil je jezelf meer richten op strategie, groei en
ontwikkeling? 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



Leiderschap - De Basis

Je onderneming bestaat niet meer uit jou alleen. Het is inmiddels een organisatie
geworden. Je hebt personeel, samenwerkingspartners, leveranciers en klanten. Iedereen
vraagt om aandacht en de juiste communicatie. Dit vraagt niet meer om alleen
ondernemerschap, maar vooral om Leiderschap. Leer hoe je soepel de leiding neemt en
moeiteloos samenwerkt. Leer jezelf kennen als leider en ontwikkel jouw eigen stijl.

Concreet ziet het basisprogramma er als volgt uit:

• De inhoud: Communicatie, Motivatie, Verantwoordelijkheid & Doelstellingen.

• 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: €450,- exclusief btw per maand



Leiderschap - De Master

Klaar voor de volgende stap. De organisatie groeit verder en professionalisering is nodig. Je
wilt geen regeltjescultuur met eindeloze formulieren en targets. Hoe doe je beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van je mensen en hoe vorm je een team dat klaarstaat voor
elkaar en samen wil groeien? Daarnaast is het belangrijk om de juiste mensen aan te
nemen en afscheid te nemen van mensen die niet meer passen.

Concreet ziet het masterprogramma er als volgt uit:

• De inhoud: Empowerment, Talentontwikkeling, Team Building, Hiring & Firing

• 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: €550,- 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.

Nieuwsgierig 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


