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Talent Ontwikkelings Programma 
Als ambitieuze young professional zit je met vragen. Het gaat goed op je werk, maar welke koers volg je 
eigenlijk met je carrière? Hoe kom je over op anderen en waar ben je nu precies zo goed in? Het Talent 
Ontwikkelings Programma is een leertraject gericht op ervaren en doen. Deze training geeft je zicht op je 
talenten én handvatten om die talenten te benutten. Je legt een stevig fundament voor de weg naar jouw 
eigen top.

• Ontdek wat jouw talenten zijn
• Word je bewust van je denk- en gedragspatronen
• Krijg zicht op jouw rol in je team en in je organisatie
• Ontdek waarin je je verder wilt ontwikkelen om je ambities waar te maken
• Positioneer jezelf steviger en bepaal je persoonlijke koers en de stappen die je hierin wilt zetten
• Haal betere resultaten op je werk

Programma
Voordat je aan dit programma begint, vul je een Motivation Statement in en formuleer je jouw challenge. Het 
programma bestaat uit 4 modules. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Module 1: het talent (4 dagen) 
In deze module ontdek je jouw unieke talenten.

• Module 2: het speelveld (2 dagen) 
Ga met jouw challenge aan de slag.

• Module 3: het spel (2 dagen) 
Verlaat de gebaande paden en ga op avontuur.

• Module 4: de score (1 dag) 
In deze module kijk je terug op wat je geleerd hebt.

 
Voor wie?
Deze training is voor professionals, projectleiders en leidinggevenden.
• Je bent tussen de 25 en 35 jaar
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als professional of leidinggevende
• Je bent toe aan een volgende stap in jouw carrière
• 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
’Verdiepend, uitdagend, afwisselend, intensief, verrassend en buitengewoon waardevol voor mijn 
ontwikkeling als persoon en als professional..’ P.M.P. Meerkerk – Huisarts en Zorg

‘Een erg uitdagend, leerzaam en intensief programma met zeer bekwame en boeiende coaches.’
J. Akcam – Coöperatieve Rabobank

‘De TOP heeft er voor gezorgd dat ik beter in staat ben om op een juiste manier invloed uit te oefenen op 
anderen en dan vooral op mijn eigen manier.’ J.A.G. Pickkers – Beiersdorf NV 

Praktische informatie
• Duur: 9 dagen
• Groepsgrootte: 8 – 14 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/talent-ontwikkelings-programma/?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


