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 talent in het zicht

Authentiek Profileren
en Netwerken

Je hebt een verantwoordelijke,
veeleisende baan. En de resultaten
mogen er zijn, mede dankzij jouw
ervaring en zorgvuldigheid. Maar toch
knaagt er iets. Je krijgt soms te horen
dat je ‘zichtbaarder’ zou mogen zijn.
Maar hoe doe je dat?
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Authentiek
Profileren
en Netwerken
De opleiding APN leert je hoe jij jouw
kwaliteiten beter voor het voetlicht
brengt. Hoe je jezelf authentiek profileert,
dus zonder opschepperij. En hoe je je
impact kunt vergroten door ‘jezelf te zijn’.

HOE LAAT JIJ JEZELF ZIEN?
Als ervaren professional heb je geleerd dat je persoonlijke
ontwikkeling belangrijk is om te bereiken wat je wilt. Je vermoedt
dat je effectiever en tevredener bent als je tot de kern komt van
‘wie je bent’ – in zowel je werk als je privéleven. Via de opleiding
APN van de Baak kom je nog meer tot die kern. Jezelf laten zien
op een bij jou passende manier, anderen positief beïnvloeden en
meer voor elkaar krijgen: bij de Baak zijn het geen trucjes die je
jezelf aanleert, maar vaardigheden die voortkomen uit een
verdiepingsslag.

Je verbetert je effectiviteit als professional, vooral door nóg
scherper je eigen overtuigingen en gevoelens onder de loep te
nemen – in het bijzonder degene die jou belemmeren. Daarbij
bouw je in de opleiding APN voort op de kennis die je al over jezelf
hebt, onder professionele begeleiding. Hoewel het een
groepstraining is, staan jouw eigen leerthema’s voortdurend
centraal. Je werkt met anderen aan je eigen leerdoelen. Zo is dit
programma voor iedereen op maat gemaakt.

RESULTATEN
• Je hebt meer inzicht in je kwaliteiten, stijl(en) van leiderschap en
persoonlijke effectiviteit
• Je begrijpt goed waarom je moeite hebt deze naar voren te
brengen
• Je leert meer over je talenten, je beperkingen en je
belemmerende overtuigingen
• Je ontwikkelt een duidelijk verhaal over jezelf voor anderen
• Je leert om je te bewegen in jouw netwerk op een manier die bij
jou past. Niet door trucjes, maar door jezelf te zijn

HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT?
Module 1
Aan het begin van APN onderscheid je voor jezelf de (vaak
vastgeroeste) overtuigingen en gevoelens die jouw persoonlijke
profilering remmen en beperken. Je gaat aan de slag die innerlijke
belemmeringen om te buigen, te vernieuwen en te overwinnen.
Vanuit de persoon die jij bent, werk je aan een profilering die bij jou
past.

Module 2
Waar je aan het begin van het programma bij jezelf naar binnen
kijkt, stap je later meer naar buiten. Je oefent hier om jezelf op een
authentieke manier te laten zien aan collega’s en anderen in je
netwerk. Dit vereist zelfkennis, de juiste woorden en het lef om
daadwerkelijk naar voren te stappen. Over de belemmerende
gedachten heen.

Tijdens de training bespreek je met jouw groep je ontwikkeling en
de vorderingen richting jouw persoonlijke leerdoel. Dat gebeurt
minstens twee maal: tussen de modules door én erna. Je groep
organiseert deze intervisiebijeenkomsten zelf en gaat zelfstandig
met concrete opdrachten aan de slag, zonder begeleiding van
trainers.

Je doorloopt de opleiding in groepsverband, in twee modules van
elk twee dagen. Voordat de modules starten krijg je een
persoonlijke intake. Daarin formuleer je samen met de trainer je
persoonlijke leerdoel. Ook krijg je meer informatie over de
opleiding, zodat je weet wat je mag verwachten en wat er van jou
verwacht wordt.

PROGRAMMA OPBOUW
Module 1 (twee dagen)
• Je ziet in hoe je jezelf belemmert.
• Je leert die belemmering aan te pakken.
• Je leert je persoonlijke stijl op een krachtige manier in te zetten.
• Je ontwikkelt een persoonlijk verhaal waarmee je je presenteert.
• Je wordt je bewuster van je verbale en non-verbale
communicatie.

Module 2 (twee dagen)
• Je weet je te presenteren aan de wereld om je heen op een bij
jou passende manier.
• Je ontwikkelt lef en daadkracht.
• Je herkent welk type mens je uit balans brengt.
• Je slaagt erin om ook met hen lastige gesprekken te voeren.

 

DEBAAK.NL/APN
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e apn@debaak.nl
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