
Young Professionals!
Breng je ambities tot
leven

Om je ambities te realiseren, is het
essentieel om vanuit jouw
persoonlijke kracht te werken. Deze
stevige, compacte en inspirerende
training laat je zien hoe je dat kunt
doen.

DEBAAK.NL/YP



Young
Professionals!
Breng je ambities
tot leven
Als young professional sta je midden in
het leven. Er is zo veel te doen in zo
weinig tijd. Ook qua werk zit je vol idealen
en verwachtingen. Je weet wat je kunt en
kiest heel bewust je stappen.
Tegelijkertijd besef je dat je kunt groeien.
Zo voel je de behoefte jezelf steviger te
positioneren. En om te ontdekken hoe je
nog bewuster keuzes kunt maken – met
hoofd en hart. De training YP geeft je
daarvoor de handvatten en vergroot zo
jouw regie over je carrière.

PROGRAMMA
Je doorloopt de training in een kleine groep, in vier modules. Je
start met een individueel coachingsgesprek bij ons op locatie.
Daarin formuleer je jouw persoonlijke leervraag en krijg je eerste
handvatten aangereikt. Tussen de modules door voer je een
praktische opdracht uit, on the job. Na de vier modules rond je de
training af met een tweede coachingsgesprek via skype. Door de
kleine omvang van de groep is er volop aandacht voor persoonlijke
vragen, perspectieven en ervaringen. Ook het uitwisselen van
ideeën en gezichtspunten met elkaar wordt gestimuleerd. De
training maakt verder gebruik van diverse technieken en
werkvormen.

PROGRAMMA OPBOUW
Individuele Coaching
Tijdens dit eerste gesprek formuleer je je leervraag en leer je
realistisch te kijken naar je eigen situatie.

Module 1 Verbinding
Je leert hoe je goed verbinding kunt maken met jezelf, je
medecursisten, je collega’s op je werk en je organisatie. Je ontdekt
waar jouw persoonlijke kracht zit en hoe je die kunt inzetten.

Module 2 Tools
Je krijgt technieken en psychologische theorieën aangereikt met
als doel zelf effectiever te worden. Je verwerft inzicht in patronen
die je tegenhouden om te doen wat je wilt doen. Je herkent en
benut je inspiratiebronnen.

On the Job werkopdracht
Op de werkvloer kies je een sparring partner om samen naar je
eigen performance te kijken en deze te versterken.

Module 3 Presentatie
Je leert je eigen kracht (verbaal en non-verbaal) uit te drukken. Je
ontdekt hoe je je eigen kracht optimaal kunt benutten.

Module 4 Bewustzijn
Je leert met aandacht keuzes te maken. Je ontdekt hoe je ervoor
zorgt dat je je energie behoudt.

Individuele Coaching
Tijdens het tweede gesprek via Skype veranker je je resultaten en
leeropbrengsten.

RESULTATEN
• Je hebt meer zelfbewustzijn op jouw eigen kracht en valkuilen.
• Je hebt inzicht in je gedrag en de manier waarop je
communiceert met anderen
• Je hebt meer zelfvertrouwen waardoor je aan invloed en
overtuigingskracht wint
• Je leert naast je denkkracht ook op je intuïtie te vertrouwen
• Je toont meer initiatief en durf.
• Je weet meer wat jij wilt, kunt beter keuzes maken en bent
daardoor effectiever in het realiseren van je ambities.
• Je brengt balans aan tussen gezonde ambitie en realiteit.

DOELGROEP
Young Professionals, tot 4 jaar werkervaring en maximaal 28 jaar.

 

DEBAAK.NL/YP
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e yp@debaak.nl
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