
Groei, jezelf ontwikkelen en meer persoonlijk
leiderschap kunnen alleen floreren met een goed
fundament. Dit is de overtuiging (mindset) dat je je
talenten, potenties, vaardigheden en gedrag kunt
verbeteren. Zonder dit fundament van deze
growth mindset blijft daadwerkelijke groei uit. 

Leer een growth mindset ontwikkelen als dé basis
voor van binnenuit groeien en meer zelfsturing.
Deze mindset zorgt voor meer  ontwikkelkracht,
proactief handelen en helpt je bij het behalen van
doelen. Kennis van je hersenen is hier nauw mee
verbonden. Leer beter omgaan met fouten, en
feedback. Versterk je zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen. Ontdek hierbij de
belemmeringen en kracht van je brein. Empower
jezelf van binnenuit. 

Tijdens de training ontdek je de impact van je
mindset op je privé en werkleven. Je leert hoe
mindsets ontstaan, welke mindset je helpt om je
ontwikkelkracht te vergroten en hoe je dat doet.
Leer meer over de connectie tussen mindset-
brein-body. Ontdek welke hersenwetten jou
belemmeren en welke je krachtig in kunt zetten. 

Ontwikkel 
het fundament

voor echte groei
en succes in jezelf. 
Leer brein bewust
denken, spreken

en handelen vanuit
de growth
mindset.

Creëer het
fundament voor

persoonlijke groei

SUCCES MINDSET

Basis voor échte
veranderkracht van

binnenuit

Zorgt voor meer
zelfkennis

Zorgt voor
verbinding

Zorgt voor mentale
wendbaarheid en

meer balans

Bereik meer
persoonlijke doelen

en successen
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SUCCES MINDSET
is een frisse hedendaagse kijk op het ontwikkelen
van veranderkracht en wendbaarheid. Gebaseerd
op de growth mindset theorie en (neuro-)
wetenschappelijke inzichten. Meer kennis en
inzicht in de verbindingen tussen de mindset, de
hersenen en het vitaal houden ervan geeft een
completer (mens-)beeld.  Dat is belangrijk  
 wanneer je persoonlijk fundamenteel wilt
groeien!

Word bewust van  en krijg inzicht in je eigen
mindset, de invloed van de werking van je
hersenen en de brain-body connectie. 
 Tegelijkertijd krijg je ook inzicht in anderen. 

Blanchard Nederland werkt samen met
Groeibrein die haar trainingen stoelt op drie pijlers:
De mindset theorie, inzicht in de werking van de
hersenen en het vitaal houden ervan. Een vitaal
brein kan zich beter focussen op wat belangrijk is,
werkt beter samen, is beter en langduriger
inzetbaar en kan veranderingen beter aan.
Groeibrein maakt hierbij gebruikt van de
MindBouwSet.

Een variatie aan werkvormen wordt ingezet, zoals:
groeps- en tweegesprekken, inzet van diverse
materialen en oefeningen, carrousel werkvormen,
reflectie opdrachten, video's en meer! 

Waar wenselijk kan de training aangevuld worden
met een online leeromgeving die je zelfstandig en
in je eigen tijd kunt doorlopen. Voor extra
herhaling, oefening en consolideren. Ook kunnen
individuele mindset mentorgesprekken worden
ingezet.

Met een growth
mindset leg je een
solide basis voor

zelfsturing,
groeikracht,

wendbaarheid 
en meer balans.

Voor teams en
medewerkers 
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