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GROWTH MINDSET PROGRAMMA |3 niveau’s
❖ Bouwt een organisatiecultuur van innoveren, leren en experimenteren
❖ Brengt kwaliteit in organisaties waar rollen continu wisselen
❖ Geeft elk teamlid zicht op eigen passies en talenten om te innoveren en te excelleren
❖ Laat innovatieve teams hun rollen en samenwerking optimaal benutten
❖ Biedt leidinggevers zicht op hun rol en skills om teamleden te leiden naar plezier, innovatie en resultaat

PERSONAL
Growth Mindset
Story

LEADERSHIP
Growth Mindset
Story

TEAM
Growth Mindset
Story

Wat drijft jou?

Waar ben je goed in?

GROWTH MINDSET PROGRAMMA

Hoe kunnen we innovatie
in het team versterken?

Wat kun jij doen om
continu te innoveren?

Welke rollen
passen goed bij jou?

Niveau 1
Your personal growth mindset story
❖ Wat de waarde is van de growth mindset voor jou
❖ Waar jij energie van krijgt / door verliest
❖ Wat jouw purpose in het leven is
❖ Welke competenties jij op hoog level bezit / wilt ontwikkelen
❖ Welke impact je maakt op je omgeving
❖ Welke passies & talenten je in je huidige rol aanboort / onbenut laat
❖ Welke rollen in de organisatie goed matchen met jouw innovatie-ambitie
❖ Wat jij blijft doen | anders gaat doen | gaat stoppen voor je growth mindset

Niveau 2
Our team growth mindset story
❖ Wat de waarde is van de growth mindset in een team
❖ Welke purpose jullie team heeft
❖ Welke methoden jullie helpt als team te experimenteren en te leren
❖ Welke kwaliteiten en valkuilen jullie team heeft
❖ Welke passies & talenten jullie in het team meer kunnen benutten
❖ Welke impact ieder teamlid heeft op jullie growth mindset
❖ Welke rollen in het team goed passen bij welk teamlid
❖ Wat jullie blijven doen | anders gaan doen | mee stoppen voor growth

Niveau 3
My leadership growth mindset story
❖ Welke waarde de growth mindset heeft voor innovaties
❖ Welke rol jij hebt als leider in de growth mindset van jouw teamleden
❖ Welke passies & talenten jij als leider benut bij stimuleren van growth
❖ Welke rollen in jouw team om welke passies & talenten vragen
❖ Hoe jij de growth mindset van je team optimaal kunt faciliteren
❖ Hoe jouw team in een modus van continu leren komt
❖ Wat jij blijft doen | anders gaat doen | gaat stoppen als leider

Aanpak co-creatie.nu
Wij maken het programma op maat voor uw organisatie waarbij we
diverse methoden en technieken aanpassen aan uw specifieke doel:
❖Drijfveren test | Profile Dynamics
❖Competentie- en Kwaliteitenscan
❖Team feedback
❖Design thinking, innovation games
❖Trainen, observeren, reflecteren, experimenteren
❖Peer Group Consultation
❖Personal growth mindset story

BUILDING FUTURE-PROOF ORGANIZATIONS
www.co-creatie.nu | chris@co-creatie.nu | 0622629677 | Chris Dinjens

