
 

  

Halfjaarprogramma met intensieve trainingsdagen en persoonlijke begeleiding  

Ken jezelf, vergroot je impact 
Transition Based Leiderschap voor Young Professionals 

Als Young Professional sta je midden in het leven. 

Experimenteren, leren en ontwikkelen zijn 

belangrijke pijlers in deze fase van je leven naast het 

leveren van een (maatschappelijke) bijdrage. 

Nieuwe dingen komen continu op je pad. 

Werkgevers geven je kansen én verwachten wat 

terug. Jij hebt dromen en verwacht hierin iets van je 

werkgever. Deze eerste jaren van je professionele 

loopbaan zijn een uitdagend avontuur.  

 

 Op dit avontuur neem je jouw levensverhaal mee. 

Wat heb ik geleerd vroeger thuis, op school en op de 

sportvereniging? Wie hebben er bijgedragen aan 

mijn ontwikkeling? Op welke manier? Waar heb je 

steun ervaren en waar ontbrak er steun? Hoe heb ik 

geleerd om met succes en falen om te gaan? Om je 

talenten optimaal vorm te geven is reflectie van 

cruciaal belang. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn 

focus?  

 

 

 

In dit programma stellen we jou als Young 

Professional (2 tot 6 jaar werkervaring) in staat om 

jouw impact te vergroten. Je krijgt meer inzicht in 

wie je bent, waar je kwaliteiten liggen en leert 

richting te geven aan je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Je laat je hierbij 

inspireren door anderen, maar bent in staat om van 

binnenuit keuzes te maken. 

 

We behandelen thema’s als grenzen herkennen en 

aangeven, omgaan met feedback, conflicten 

aangaan, keuzes maken en doelen stellen. 

 

Het programma bestaat uit: 

• een intake gesprek, 

• twee keer een blok van twee dagen 

• één keer een blok van 1 dag 

• twee individuele coachsessies 
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Inspiratiebronnen 

In de training wordt onder meer gewerkt met 

inzichten uit de hechtingstheorie, secure base 

leiderschap en het systemisch werken.   

 

Opbrengst 

• diepgaand inzicht in je identiteit: wie ben 

ik?  

• kennis over de ontwikkeling van je 

kwaliteiten  

• zicht op de invloed van je wortels op je 

(professioneel) handelen 

• ervaring van samen leren  

• zicht op de richting van je leven  

 

Doelgroep 

De training is bedoeld voor Young Professionals 

met 2 tot 6 jaar werkervaring.  

 

Deelnemers zijn bereid hun eigen kwetsbaarheid te 

onderzoeken als basis voor (professionele) groei en 

ontwikkeling. 

 

Locatie 

Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem). 

 

 

 

 

Praktische informatie 

Data najaar 2021:    

• BLOK 1 – 4 & 5 oktober 2021 

• BLOK 2 – 13 december 2021 

• BLOK 3 – 7 & 8 februari 2022 

Data voorjaar 2022: 

• BLOK 1 – 18 & 19 april 2022 

• BLOK 2 – 20 juni 2022 

• BLOK 3 – 5 & 6 september 2022 

 

Werktijden:  

In blok 1 en 3 starten we om 09:30 uur en werken 

op de eerste avond met een avondprogramma. De 

tweede dag eindigen we om 17:00 uur.  

In blok 2 werken van 9.30 tot 17.00 uur. 

 

Kosten:  

€ 2995,- , inclusief koffie/thee, vegetarische lunch. 

In blok 1 en 3 zit diner en overnachting inbegrepen.  

 

De algemene voorwaarden van De School voor 

Transitie zijn van toepassing. Wij zijn een CRKBO 

geregistreerde instelling. Onze opleidingen en 

trainingen zijn daarom vrijgesteld van BTW. 

 

Aanmelden:   

Door het invullen van het aanmeldformulier op 

www.deschoolvoortransitie.nl  

BLOK 1 | Identiteit BLOK 2 | Kwaliteit BLOK 3 | Focus

intake
individuele 

coaching
individuele 

coaching

DUUR
2 dagdelen (1 dag)

DOEL
Inzicht krijgen in de kwaliteiten die ik 
het ontwikkeld en hoe ik ze optimaal 
kan inzetten.

INHOUD
• Welke successsen heb ik behaald?
• Wat waren momenten van falen?
• Welke kwaliteiten heb ik 

ontwikkeld?
• Wat heb ik nodig om deze 

kwaliteiten optimaal tot zijn recht 
te laten komen?

DUUR
5 dagdelen (2 dagen)

DOEL
Helder krijgen wat mijn purpose is en 
hoe ik deze kan vormgeven in mijn 
werk en leven.

INHOUD
• Wat vind ik belangrijk?
• Wat geeft mij energie?
• Hoe wil ik bijdragen?

• Welke drempels heb ik te 
overwinnen?

PROGRAMMA OPBOUW 

DUUR
5 dagdelen (2 dagen)

DOEL
Het onderzoeken van en reflecteren 
op de wortels van je persoonlijk 
leiderschap

INHOUD
• Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?
• Wat zijn belangrijke momenten in 

mijn leven? Hoe hebben ze me 

gevormd?
• Welke steun of gebrek daaraan heb 

ik ervaren?

http://www.deschoolvoortransitie.nl/

