
 
 
De 7 krachtige kick off afspraken voor jouw mastermindgroep 
 
Afspraak 1 - Gebruik een weekverslag. Voorafgaand aan de groepscall vult iedere deelnemer het 
accountability weekverslag in. Het zijn elke week dezelfde vragen die we beantwoorden en heel kort 
bespreken. Dit weekverslag is voor iedereen te lezen.  
 
Afspraak 2 - Houd je aan de tijd voor alle onderdelen. Zet een timer bij de kennis-sessies en Hot 
Seats. Stop op tijd en kap vriendelijk af als het tijd is. In het begin lijkt dit storend of onbeleefd, maar 
jij leert je deelnemers om kernachtiger te worden in hun formuleringen. Dat helpt ze enorm. 
Natuurlijk ontwikkel je wel een intuïtief gevoel voor een situatie waarin je niet kunt afkappen. Geef 
tussendoor ook aan hoeveel minuten iemand nog heeft.  
 
Afspraak 3 - Alle meetings gaan door. Alleen in noodgevallen of bij feestdagen kun je 
verschuiven. Verder niet. Wees ook heel duidelijk naar deelnemers die te laat verschijnen. Iedereen 
is er op tijd en blijft de hele meeting aanwezig. Dit is het commitment dat we samen aangaan.  
 
Afspraak 4 - Uitpraten en toch iets willen zeggen. Als iemand aan de beurt is om te spreken zijn 
alle andere deelnemers stil. Bij online staat de microfoon op stil. Spreek gebaren af als iemand toch 
iets wil toevoegen of aanvullen. Bijvoorbeeld de bekende vinger omhoog “Ik wil graag iets zeggen” 
of het duimpje “Goed bezig of ik herken mezelf er in”. 
 
Afspraak 5 - Bewaak samen de energie in de groep. Als je merkt dat het energie-niveau zakt, stel 
dan iets stoms als bijvoorbeeld een dansje voor. Lijkt er onderling iets te zijn, praat het uit. De hele 
groep is verantwoordelijk voor de groepsenergie.  
 
Afspraak 6 - Vier speciale momenten. Dit kunnen feestdagen of bijzondere lanceringen zijn. Kijk 
ook terug op een kwartaal of half jaar en benoem alle mijlpalen.  
 
Afspraak 7 - Leer de deelnemers om de hele week hun vraag voor te bereiden. De mastermind 
is zo intensief en aanwezig in het leven van de deelnemers dat ze de hele week aan hun vraag 
denken en bezig zijn met de weekplanning.  
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