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Training Mindset



MINDSET

Wil jij als horecaondernemer of -medewerker meer vertrouwen hebben in je 
eigen kunnen? Wil jij jouw ‘growth mindset’ ontwikkelen? Service HACCP Safety 
Curaçao biedt in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland een cursus die 
handvatten aanreikt om jou verder te laten groeien.

Cursusprogramma
Tijdens deze training nemen Dhr. Hilbert Rosa en Mw. Guendela Calmes jou mee 
in de wereld van mindset en bieden zij tools om jouw ‘growth mindset’ verder te 
ontwikkelen. De training bestaat uit de volgende modules:

1. Wat is mindset?
2. Mindset en de motivatie ertoe
3. Twee vormen van mindset
4. Wat is specifiek een “Growth Mindset” en wat voor voordelen heeft het voor 

jouw bedrijf?
5. The Sprint, van “Fixed mindset” naar “Growth mindset”
6. De tien stappen voor algemene groei
7. De beoefening van lof

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor horecaondernemers, managers in de 
gastvrijeheidssector, inclusief hotels, restaurants, cafés, catering, bars, 
fastfoodketens, take aways, hospitaal, keukens en scholen. Gedurende de training 
wordt aandacht besteed aan de managementprincipes. Als ondernemer ben je er 
verantwoordelijk voor dat iedereen binnen je bedrijf volgens de regels werkt. Er is 
geen vooropleiding vereist om deel te nemen aan deze cursus.

Kosten
De kosten voor de cursus bedraagt ANG 500. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal 
en examengeld, exclusief OB.

Certificering
Afronding van de training met voldoende resultaat leidt tot een ‘certificaat van 
deelname’ vanuit Service HACCP Safety Curaçao.

Belangrijke data, locatie en tijdstip
Trainingen vinden plaats in het trainingslokaal van Qredits aan de Schottegatweg 
Oost 37, Willemstad, Curaçao’.

Donderdag 12 januari 2023 (Training) Tijd: 10.00 uur – 14.00 uur
Vrijdag 13 januari 2023 (Training & Examen) Tijd: 10.00 uur – 14.00 uur

MINDSET


