
Mentortraject 
Van persoonlijke naar professionele strategie 

 

FASE 0  
Kennismakingsgesprek 

Helder krijgen van jouw hulpvraag. 

 
 

FASE 1  
Strategische benadering van jezelf 

Stappen zetten naar diepere kennis 
van jezelf - schrijven van je 

persoonlijke droom en missie 

Doorlooptijd :  
3 maanden 

  

Stap 2 

Verdieping:  
Wie ben jij?  

Wat vind jij belangrijk? 
Welk zijn jouw 

vaardigheden en sterke 
kanten? 

Jouw Insights Discovery 
profiel : ontmoet jezelf 
en verdiep je missie en 

visie 

Stap 3 

Jouw persoonlijke 
bestemming. 

Uitschrijven van je 
persoonlijke missie en 

visie:  
de koers van je leven…   

Stap 1 

Ontdekking:  
Wie ben jij? 

Wat vind jij belangrijk? 
Welk zijn jouw 

vaardigheden en sterke 
kanten? 

Jezelf leren kennen aan 
de hand van associaties 
en metaforen - aanzet 

van je eigen persoonlijke 
missie en visie. 
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Stap 7 

Meting van jouw bereidheid tot stappen zetten.  

 
  

Stap 5 

Wat heb jij nodig om je 
droom te realiseren? 

Welke vaardigheden heb 
je nu al? 

Finetunen van jouw 
missie, visie en droom. 

De route in.  
Verdieping in je eigen 
sterktes en valkuilen, 

blinde vlekken en 
uitdagingen 

Stap 6 

Actie! Aan de slag met 
jouw uitdagingen en 

vaardigheden.  

Concreet stappenplan 
op weg naar je 

persoonlijke droom. 

Stap 4 

Jouw droom 

Wat betekent “dromen” 
in jouw strategie? 



FASE 2 
Strategische benadering van jouw business.   

Koppeling van je persoonlijke strategie met je 
businessstrategie.  

Stappen zetten naar de strategie van 
jouw business. 

Doorlooptijd :  
3 maanden 

 
 

 

  

Stap 2 

Strategische benadering 
van markt, missie en visie 

voor jouw zaak. 

Wat betekenen 
markt,  missie en visie 

voor jouw professionele 
strategie? 

Stap 3 

Afwerken van je 
professionele 
bestemming. 

Verdieping van de 
missie, visie en de markt. 

Stap 1 

Jouw professionele 
droom. 

Wat betekent 
“professioneel dromen”? 
Wat is de waarde ervan? 
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Stap 5 

Wat heb jij nodig om je 
droom te realiseren? Wat 
is er nu al aanwezig en 

bruikbaar in je zaak? 

 
De route in op weg naar 

je droom.  
Inzichten in blokkades 

en belemmerende 
overtuigingen.  

Omgaan met eigen 
weerstand. 

Opleidingsplannen en 
persoonlijke 

ontwikkeling. 
 

Stap 6 

Actie! Aan de slag met 
jouw professionele 

droom en jouw 
uitdagingen. 

Concreet stappenplan 
op weg naar je 

professionele droom. 

Stap 4 

Koppeling van jouw 
persoonlijke en 
professionele 

bestemming en droom. 
Maakt het slagen van 

jouw professionele 
droom jou gelukkig als 

persoon?  
Zijn droom en passie 

gekoppeld? Is het JOUW 
droom? 

 
Analyse doorheen de 

persoonlijke en 
professionele 

bestemmingen - 
koppeling van de 

dromen. Inzicht in welk 
deel jouw droom is en 

welk deel niet.  
Connectie leggen met 

de passie in jezelf. 
 

Stap 7 

Storytelling!  
Jouw professioneel verhaal 

Jouw professionele strategie in een story 
om de wereld in te sturen (website, 

netwerken …) 

Stap 8 

Hefboom : meting 

Meting van jouw bereidheid tot 
ontwikkelen na fase 2 



 

FASE 3 
De professionele route in vanuit jouw sterktes 

Versterken en 
verankeren van 

stappen naar jouw 
professionele 
bestemming 

Opnemen van je 
business vanuit je eigen 

passie. Doen! 

Doorlooptijd :  
6 maanden 

 

 
  

Stap 1 

Begeleiding bij het zetten van stappen 

Levendig houden van missie, visie en 
droom.  

Focus houden, strategische keuzes 
maken, manifesteren. 

Stap 2 

Verankeren van het strategisch denken 

Klaar voor de toekomst : op weg naar 
jouw professionele droom gesterkt door 

passie en je sterktes. 
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Tijdens dit waardevolle jaar 
 
  

Ontmoeten 
we elkaar 

vaak face to 
face 

Krijg je online 
trainingen in 

strategisch denken, 
bruikbaar tijdens je 
ganse persoonlijke 

en professionele 
ontwikkeling 

Ontmoeten 
we elkaar 
digitaal 

Krijg je 
opdrachten 

om aan jezelf 
en je zaak te 

werken 
Leer je 

omgaan met 
je eigen 

overtuigingen 
en weerstand 

Groei je als 
mens en als 

professionele 
ondernemer 

En nog veel 
meer …. 


