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Authentiek Profileren
Krijg je vaak te horen dat je meer zichbaar mag zijn? Je behaalt mooie resultaten en hebt genoeg kennis en 
expertise in huis. Je doet je werk goed, maar is dat ook echt zichtbaar voor de rest van de organisatie? Het 
zou soms goed zijn om jezelf wat meer te laten horen en je successen te delen. Je wilt het niet van de daken 
schreeuwen, maar juist leren hoe je meer van jezelf kan laten zien op jouw eigen manier.  

• Vergroot je zichtbaarheid binnen de organisatie op een manier die bij jou past
• Krijg meer inzicht in jezelf, je talenten en overtuigingen
• Ontdek hoe jij je kwaliteiten kan inzetten en laten zien
• Voor iedereen die meer zichtbaar wil zijn 

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 2 modules. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: leer jezelf beter kennen (2 dagen) 
In deze module krijg je meer inzicht in wie je bent en onderzoek je welke profilering bij je past.

• Module 2: stap naar voren (2 dagen) 
Vind je woorden en jouw eigen manier om naar buiten te treden. 

Voor wie?
Deze training is voor zowel professionals als voor leidinggevenden. 

• Je wilt meer zichtbaar zijn, maar wel op een manier die bij jou past
• Je hebt goede kennis van jouw vak, maar hebt moeite om te staan voor wat je weet
• Je worstelt met hoe kan je impact kan hebben tijdens meetings
• Je hebt een hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
‘De training helpt je te verklaren waarom je bent zoals je bent en alleen dat al weten zorgt voor rust en 
acceptatie.’          N.J. Otten - Marketing- en Communicatieadviseur bij Nadine Otten Marketing & Communicatie

‘De training heeft mij waardevolle inzichten opgeleverd in wat mij belemmert en helpt om mezelf meer te 
laten zien. Fijne trainer en groep!’         J. Priem - Beleidsadviseur bij Woonstad Rotterdam 
 
‘Dankzij de training en mijn deelgenoten heb ik mezelf beter leren kennen. Voor vier dagen neem ik een schat 
aan ervaringen mee terug het leven in.’   P. Kleine - Projectcontroller bij EQUANS 
 
Praktische informatie
• Duur: 4 dagen
• Groepsgrootte: 6 – 9 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/authentiek-profileren/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


