
mindconnexion
QUICKSCAN WORKSHOPS

 snelle en verrassende inzicht-sessies voor ondernemende mensen

MINDCONNEXION
Mindconnexion is een originele digitale tool om talenten +/- van individu m/v en team snel
en diepgaand in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Mindconnexion is nieuw
gereedschap voor een nieuwe tijd. Een doordacht model en uitgekiende techniek genereren
verrassend bruikbare inzichten voor mensen en hun organisaties.

QUICKSCAN WORKSHOP
Voor ondernemende mensen in bedrijfsleven, onderwijs, politiek, zorg, sport en kunst
verzorgt Mindconnexion 150 minuten durende Quickscan Workshops. Doel van de
bijeenkomsten is om op een snelle krachtige manier deelnemers inzicht en inspiratie te
geven in zichzelf en in elkaar, waarbij heldere verbanden worden gelegd naar werk,
organisatie en samenwerking. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: duurzaamheid,
personal branding, starten als ondernemer, innoveren, teamwork  of een specifiek thema in
overleg.

OPBOUW WORKSHOP
In het eerste deel maken de deelnemers de Mindconnexion Quickscan en krijgen ze een
korte uitslag in de vorm van een Elementenvoorkeur (lucht-denken, vuur-willen, water-
voelen, aarde-doen) , hun combinatiepatroon en een passend motto. In het tweede deel
worden de uitslagen van de deelnemers gekoppeld aan het “Frame of Mindconnexion”
– een simpel en ingenieus denkraam om het zelf en de wereld in beeld te brengen. Met
behulp van dit frame worden “alle” aspecten van een gegeven situatie zichtbaar gemaakt  en
toegelicht.

RAPPORT
Deelnemers kunnen naast de Quickscan een uitgebreid rapport van circa 20 pagina’s
bestellen. Binnen twee dagen na de workshop ontvangen de deelnemers hun rapport.



REACTIES
“Ik ben behoorlijk praktisch ingesteld. Niet praten maar doen “that’s what it’s all about”.
De uitslagen over mezelf en hoe ik de zaken in mijn bedrijf aanpak klopten. Mindconnexion
kan binnenkort bij ons aan de slag”. Koos Kamp - Ondernemer

“Mindconnexion is een ongelooflijk handig en handzaam model om mechanismes van
mensen, organisaties en situaties in kaart te brengen en te verbeteren. Soms confronterend
maar binnen een half uur was ik verkocht.”.  Ineke Jaspers – Internet consultant

“Boeiend om tijdens de workshop te voelen dat mijn collega’s, onze organisatie en de
wereld zo met elkaar verbonden zijn. Dat geeft mij een gevoel van voldoening en begrip voor
mezelf en de ander; de basis voor echte samenwerking”.    Carla Meinsma – HR manager

“Voor mijn leiderschap is het heel belangrijk om mijn eigen dynamiek te kennen en aan te
sluiten bij de dynamiek van de sporters. Super inspirerend om Mindconnexion hiervoor te
“misbruiken”.  Boudewijn Wijnands -  Sportcoach

BEGELEIDING EN KOSTEN
De Mindconnexion Quickscan Workshops worden begeleid door Marcel Dekker (1957). Hij is
o.a. workshopleider, auteur en ontwikkelaar van Mindconnexion.

Maximum aantal deelnemers is 12. Grotere groepen in overleg.

Duur 150 minuten (60 minuten scans maken en introductie, 90 minuten interactieve sessie)
Kosten: €  500,00* voor de sessie

€  35,00* p.p. voor uitgebreid rapport van circa 20 pagina’s
Reiskosten *

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

INFORMATIE EN CONTACT
Mindconnexion is verder inzetbaar bij o.a. vervolgtrajecten, teambuilding, assessements,
loopbaanbegeleiding, bedrijfscultuur, personal – en employer branding en …

Marcel Dekker

Warande 3
3155 BS Maasland
010 – 5903536   |   06 – 47270009
info@mindconnexion.nl

WWW.MINDCONNEXION.NL
building understanding
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