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Totaalprogramma voor HR professionals en coaches: 

• Begeleide certificering Systeemgericht Talentmanagement STMscan®  

• Opstellen en begeleiding Businessmodel in de HR/coachpraktijk 

 

 

“Samen kom je verder” 

 

 

 

 
Dit programma is met zorg samengesteld door: 

 

 

 

 

 

 
 

in samenwerking met: 

  

Talentmanagement in jouw praktijk 
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Begeleide opleiding/certificering STM®scan, businessplanning en deelname community 
“Samen kom je verder” 
 

Voor wie 
Als zelfstandig HR professional en/of coach lijk je er geheel alleen voor te staan. Je volgt de nodige 
cursussen en trainingen. Inhoudelijk ben je een specialist. Maar kom jij toe aan de vormgeving van 
jouw onderneming? Hoe geef je dit eventueel in samenwerking vorm?  
 
Dit programma is speciaal opgezet voor zowel beginnende als ervaren zelfstandig HR professionals 
en/of coaches. Het is voor hen die zeer gesteld  zijn op onafhankelijkheid en vrijheid. Maar 
daarnaast toch ook een behoefte hebben aan structuur in advisering, afstemming met collega’s, 
samenwerking (situationeel) en onafhankelijke begeleiding bij het ondernemerschap. 
  
Het programma geeft antwoord op vragen als: 
Hoe geef je jouw praktijk vorm als ondernemer? 
Hoe kom je tot een verdienmodel?  
Hoe kun je jouw dienstverlening efficiënt inzetten?  
Hoe werkt de STMscan®? En waar kan ik hem voor inzetten?  
Hoe kom je tot een netwerk van pleitbezorgers en potentiele opdrachtgevers?  
Welke collega kun je vragen in specifieke situaties?  
Wie is jouw back-up?  
Met wie kun je samen projecten doen en/of concepten uitwerken? 
 
Uniek programma 
Een combinatie van certificering voor de multi-inzetbare wetenschappelijk onderbouwde 
STMscan®, uitstekend geschikt als tool in de HR-/coachpraktijk en het opstellen van een 
businessplan voor jouw gehele praktijk. Met de intensieve begeleiding na het opstellen van jouw 
businessplan kom je tot de uitvoer ervan. Je neemt deel aan een community van gelijkgestemden 
waarin je op de door jou gewenste wijze de samenwerking vindt. 
 
Doelstellingen 

- Certificering voor gebruik van de STMscan®  
- Inzicht in mogelijkheden rond businessplanning 
- Direct bruikbaar kant en klaar businessmodel voor jouw HR-/coach praktijk  

 
Hoe ziet het programma eruit? 
Ons programma bestaat uit: 

• Intake: persoonlijke kennismaking en inventarisatie van jouw verwachtingen 

• Twee dagen training STMscan® 

• Twee dagen training/begeleiding bij het opstellen en verfijnen van jouw businessmodel 

• Officiële schriftelijke test voor afronding en certificering als STM coach 
Na afronding van de certificering: 

• Aanvullende begeleiding tot 12 maanden na aanvang programma 

• Deelname community 

• Periodieke intervisie  
 
Investering 
Het complete programma bieden wij je aan voor € 3.300 ( excl. BTW) 
Breng je een volledig betalende collega aan dan ontvang jij een korting van € 300 
 
Groepen van 4 tot 10 deelnemers 
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Blok 1: STMscan® - Theorie  

  

9.30 Ontvangst en Welkom    

  Kennismaken   Inventarisatie verwachtingen en vragen  

10.00 Gedachtegoed STM     

10.30 Inzoomen  
Persoonlijkheidsprofiel +  
competentieprofiel  
  
  

Aan de hand van eigen scan:  
Welke talenten versterken elkaar?  
Welke talenten kunnen elkaar in de weg zitten?  
Samenvattingen maken per fase  
Vragen en feedback  

11.30  Inzoomen Waardenprofiel + 
cultuurprofiel  

Functie  
Toegevoegde waarde  

12.00  Intelligentieprofiel  Toelichten, leervoorkeuren  

12.30 Lunch    

13.00 
  

Testnorm   Wat is de functie ervan?  
Hoe komt de testnorm tot stand?  
Testnorm bepalen aan de hand van voorbeeld  

13.30  Coachrapport  
  

Wat is de functie?  
Hoe lees je het rapport?  
Hoe gebruik je het rapport?  

14.30  Toepassingsmogelijkheden 
scans  

Praktijk ervaringen  

15.00 Vragen, verwachtingen en 
afronden  

  

  

  

Plaats:  

 

 

Trainer: 

Klara Faber I Flowpeople BV 

  

Datum   

 

9.30- 15.30 uur  
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Blok 1: Business Model HR/Coachpraktijk-Theorie en aanvang 

  

9.30 Ontvangst en Welkom    

  Aansluiten Inventarisatie verwachtingen en vragen  

10.00 Introductie Community Verwachtingen 

10.00 Introductie Business Model 
Canvas 

Wat is een business Model? 
Waarom een business Model? 
Wat kun je ermee? 
Begeleiding 12 maanden 

11 00 Uitwerken voorbeelden 
Businessmodel 

 

12.30 Lunch   

13.00 Big 5 van jouw coachpraktijk  

13.30 Aanvang opzetten 
eigen/gezamenlijke  
businessmodel(len) 

 

14.30  Presentatie Business 
Modellen 

Presentatie van de eerste ruwe schets 

15.00 Vragen, verwachtingen en 
afronden  

  

  

  

Plaats:  

 

Trainer:  

Paul de Moed I Next Arrow 

  

Datum   

 

9.30- 15.30 uur  
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Blok 2: STMscan® - Intervisie 

  

9.30 Ontvangst en Welkom    

  Aansluiten   Inventarisatie verwachtingen en vragen  

10.00 Uitwisseling ervaringen 
 
 
 

Collectieve behandeling opvallende cases (van 
tevoren ingebracht) 

12.30 Lunch    

13.00 
  

Presentatie 
 
 
 

Bevindingen bij duiding van hun kandidaten in 
de praktijk(van tevoren ingebracht) 

15.00 Vragen, verwachtingen en 
afronden  

  

  

  

Plaats:  

 

Trainer: 

Klara Faber I Flowpeople BV 

  

Datum   

 

9.30- 15.30 uur  
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Blok 2: Business Model HR/Coachpraktijk - Intervisie 

  

9.30 Ontvangst en Welkom    

  Aansluiten Inventarisatie verwachtingen en vragen  

9.45 Ervaringen Community Wat gaan we doen? 
Hoe houden we dit vast? 

10.00  Werken met het model Wat kwam je tegen?  

12.30 Lunch   

13.00  Presentatie 
 
 
 

Deelnemers presenteren definitieve modellen  

15.00 Vragen, verwachtingen en 
afronden  

  

  

  

Plaats:  

 

Trainer: 

Paul de Moed I Next Arrow 

 

Datum   

 

9.30- 15.30 uur  

 

 

 


