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Young Professionals 
Je hebt je baan in the pocket. Nu is het een kwestie van hard werken, jezelf laten zien en jezelf bewijzen. Je 
bent al een heel eind op weg. Maar doe je de juiste dingen? Waar sta je eigenlijk? En hoe ben je ambitieus 
zonder jezelf te verliezen? Na de training Young Professionals sta jij stevig in je (werk)schoenen! 

• Leer sterker in je schoenen te staan en durf meer initiatief te tonen
• Vergroot je invloed en overtuigingskracht
• Krijg inzicht waar je nu staat en maak bewuster keuzes in je carrière 

Programma
Voordat je aan dit  programma begint, krijg je een individueel coachingsgesprek. Ook sluit  je het programma 
af met een coachingsgesprek. Het programma bestaat uit 4 modules. De volgende onderwerpen komen 
aan bod: 

• Voor de modules: coachinggesprek 
Ontdek en formuleer jouw leervraag samen met een van de trainers.

• Module 1: verbinding (0,5 dagen) 
In deze module vergroot je je zelfkennis.

• Module 2: tools (0,5 dagen) 
Verbreed je kennis van managementtechnieken en psychologische theorieën.

• Tussendoor: praktische opdracht 
Kies voor deze opdracht een mentor op je werk waarmee je regelmatig contact over je voortgang hebt.

• Module 3: presentatie (0,5 dagen) 
Ga op zoek naar jouw kracht en ontdek hoe je jouw talenten optimaal kan benutten.

• Module 4: bewustzijn (0,5 dagen) 
In deze module ga je op zoek naar jouw ideale balans

• Na de modules: coachingsgesprek 
Bespreek hoe je jouw vaardigheden als young professional gaat toepassen in de praktijk 

Voor wie?
Deze training is voor starters, young professionals en trainees.
• Je bent maximaal 28 jaar oud
• Je wilt bewuster keuzes maken in jouw carrière
• Je wilt sterker in je schoenen staan
• Je wilt je invloed en overtuigingskracht vergroten
• 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
 ‘Een training die je stimuleert en ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling, je gaat op zoek naar je
persoonlijke krachten en valkuilen, professioneel opgezet, informeel en heel persoonlijk tegelijkertijd.’
B. Vaassen – Yoast BV 

‘Een goede eerste stap om jezelf als young professional beter te leren kennen en samen met anderen 
te groeien.’  W. Massee - Projectmanager bij Versluisgroep

‘Super interessant, leerzaam en prettig. Een fijne vertrouwelijke en open sfeer, ruimte voor elk individu en er 
werd echt gekeken naar wie je was/bent en hoe jij specifiek aan je leerdoel kunt werken.’ 
C. Cornelisse - Technisch Commercieel Medewerker bij Gielissen
 
Praktische informatie
• Duur: 2,5 dagen
• Groepsgrootte:  5- 8 personen
• Locatie: Driebergen 

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/young-professionals/?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


