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Wat is de meerwaarde van 
Mindsonar 

 

Mindsonar is het eerste 

psychologisch instrument dat het 

denken en handelen situationeel 

meet. 

Dus geen test die je typeert of over jou 

context-overschrijdende uitspraken 

doet, maar een ‘spiegel’-weergave 

van hoe jij in een specifieke context 

denkt en handelt. 

Net zoals een sonar in een specifiek 

gebied objecten onder het  

wateroppervlakte detecteert, meet 

Mindsonar wat iemand in een 

specifieke context belangrijk vindt (zijn 

criteria) en zijn mentale filters (zijn 

denkpatronen). 

 

Wat is het resultaat? 
 

 

Na deze certificatietraining begrijp je 

nog beter hoe de combi van ‘beliefs’ en 

mentale filters mensen in beweging 

brengt. Je kan de denkstijl van een 

individu in kaart brengen, maar ook 

die van een team. Zo kan je precies 

achterhalen hoe iemand zijn probleem 

doet en wat hij hierbij als opties nodig 

heeft. Je weet de Mindsonar aanpak in 

verschillende situaties praktijkgericht in 

te zetten. Je kan gestructureerd 

interpretatie-gesprekken voeren en op 

basis van het profiel weet je iemand op 

gedrags- en overtuigingsniveau te 

coachen. Je kan een teamprofiel 

opstellen en teams begeleiden volgens 

een duidelijk protocol, zodat verschillen 

in denkstijl voor hen hulpbronnen 

worden i.p.v. hindernissen. Verder 

weet je ook hoe met MindSonar 

werkcompetenties in kaart te brengen 

en te benchmarken. 
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 Wie neemt er deel aan deze 
opleiding? 
 

 
 

 

Doelgroep :  Trainers, Adviseurs en 
Coaches. Maar ook Mediators en HR-
Professionals.   
 

 
 

De opleiding  
 

 
 

De opleiding bestaat uit 6 
trainingsdagen met gerichte uitleg, 
praktijkdemonstraties, 
gestructureerde oefeningen en 
supervisie. Buiten de training zijn er 
thuisopdrachten, 2 oefengroep-
bijeenkomsten en 13 e-learning 
documenten. 
 

 

 

 

 

 

 

Het instrument MindSonar:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het instrument MindSonar wordt 
ingevuld via het internet.  

 
Het begeleidend online programma 
legt uit wat er gaat gebeuren (audio), 
vraagt naar de context en verzamelt de 
criteria.  
Het stelt de hiërarchie van criteria vast,  
test die hiërarchie en plaatst ze in 
Graves-categorieën (spiral dynamics). 
  
 
Het meet de denkpatronen actief in  de 
betrokken context m.b.v. verschillende 

soorten vragen. De resultaten 
worden naar de MindSonar server 
gestuurd en komen terug in de vorm 
van een uitgebreide schriftelijke rap-
portage (30 pagina’s) met duidelijke 
grafieken. Beschikbaar in het 
Nederlands, Frans, Engels en 
Spaans. 
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Wie verzorgt de opleiding? 
 

De training wordt verzorgd door Chris 
Minne, (partner bij Enable - 

www.enable.be en erkend Mindsonar 

distributeur voor België), samen met 
een aantal sprekers allen ervarings-
deskundigen in het inzetten van 
Mindsonar in organisaties (Frank 
Reyns – Organisatieadviseur; Fernand 
Vermeulen - Innovation Manager Boss 
Paints; ) 
 
De technische ondersteuning wordt 
gewaarborgd door Jan Dirk Brobbel 
(MindSonar- IEP Nederland). Allen 
brengen deze certificatietraining 
overeenkomstig de methodiek en 
normen vooropgesteld door MPA 
MindSonar, hoofddistributeur in 
Nederland.  

  
Ervaringen van deelnemers  
 

‘Inspirerend, verrijkend, goede tool. 

Mensen leren samenwerken/afstemmen 

en elkaars kwaliteiten benutten in 

teams.’  

                    Bert Nummerdor – Trainer 

 

‘Inspirerend, praktisch toepasbaar. Een 

prachtige verrijking op meerdere 

fronten: ik voel me gegroeid als mens, 

trainer, leidinggevende en coach.’  

            Koen Lucas – Interimmanager 

 

‘Leerzaam, inspirerend en praktisch. Het 

heeft mij geholpen om heel wat HR 

projecten vorm te geven.’      

                Viviane Stevens – HR Director 

 

 

 

 

 

 

‘Veel toegevoegde waarde in theorie en 

praktijk. Prima mix van leren, doen en 

gebruiken. Direct bruikbaar in mijn 

eigen praktijk.’    

          Jean-Jacques Pirson - Psycholoog  

 

‘Leuk en boeiend. Zeer specifiek. Geeft 

inzicht in de werkzame 

metaprogramma’s en op basis hiervan 

gedrag kunnen voorspellen. Een 

aanrader voor iedereen met een NLP-

achtergrond.’         

                     Raimond Massop - Docent  

 

De competentietoepassingen van 

Mindsonar hebben mij geleerd om 

vlotter uit mijn vaste denkpatronen te 

treden. Mindsonar heeft uitvoerig 

bijgedragen tot de ontwikkeling van 

mijn strategisch denkvermogen 

essentieel in mijn werk. 

      Grietje François – Account Manager 

 

‘Geeft mij een goede aanvulling en 

uitbreiding van mijn dienstverlening 

aan mijn klanten. MindSonar maakt me 

meer compleet. ’                    

                             Eric Hendriks - Coach  

 

‘Een verrijking in kennis, inzichten en 

toepassingen om persoonlijke 

ontwikkeling op verschillende manieren 

te stimuleren. Mooi instrument dat het 

bedrijfsleven aanspreekt vanwege vorm, 

diepzinnigheid, validiteit en 

betrouwbaarheid.’    

                      Henri Vanhout - Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enable.be/
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Locatie 
Waar  & Wanneer ? 

 

 
 

De opleiding vindt plaats in Elewijt – 
Elewijt Center – Tervuursesteenweg  
564 1982 Elewijt 
 
Op volgende data: 
Vrijd 31/08 en zat 01/09  2018 (Blok 1)  
Vrijd 28/09 en zat 29/09  2018 (Blok 2)  
Vrijd 26/10 en zat 27/10  2018 (Blok 3) 

 
 

Investering 
 

€ 1975,– Inclusief 15 gratis profielen 
voor professionele opstart. Verder 
inclusief handleiding, e-learning, 2 
kant-en-klare workshops, MindSonar 
licentie en inschrijving in het 
MindSonar register.  
 

ROI gewaarborgd:  
Een opleiding die zich 
terugbetaald 

 
Waarom? Omdat de terug-verdien-
som van deze opleiding onmiddellijk is: 

 40% door een beroep te doen op de 
KMO portefeuille Vlaanderen (hetzij 
790 €); 

 15 Mindsonar profielen met 
handelswaarde van 95 € (hetzij 
1.425 €). 

Voor wie beslist om met Mindsonar 
aan de slag te gaan, is deze praktijk- 
gerichte opleiding ROI gewaarborgd 
 

 

 
Toetsing 

 

De certificatietest bestaat uit in te 
leveren stukken  (gevalsbeschrijvingen  
van individuele en teamafnames + 
connectieonderzoek) plus interpretatie- 
en meerkeuzetoetsen. Certificaat: 
MindSonar Professional. Is tevens 
erkend als onderdeel van ‘Master of 
Applied Coaching’ University of Derby 
(UK). 

 

Doorgaan met MindSonar  
 

Jaarlijks wordt er in september een 
MindSonar Conferentie georganiseerd  
waar veel MindSonar gebruikers 
bijeenkomen om  kennis en ervaringen 
uit te wisselen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

nis maken op 13 sept 

Wil je meer weten over de Mindsonar 
certificatietraining?  In hoeverre sluit 
deze tool en aanpak bij wat u zoekt? 
Laat het ons het samen bekijken en 
bespreken. Neem je skype afspraak!  
 
 

Meer info? 
www.enable.be 

 www.mindsonar.info  
 
Praktische vragen?:  
tel: 0475/ 61 09 85  of  
Mail: cm@enable.be  
 
Meer toelichtingen? :  
Skype : chris.minne 

http://www.enable.be/
http://www.mindsonar.info/
mailto:cm@enable.be

