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Persoonlijke ontwikkeling

Ontdek in deze interactieve 
module je eigen profes-
sionele identiteit. Aan het 
einde van dit traject weet je 
waar jouw unieke talent
ligt, hoe je je onderscheidt als 
professional en hoe je dit 
kunt inzetten in de organisa-
tie en je verdere loopbaan.
 

Stress management

Als Young Professional maak je een 
snelle ontwikkeling door, er komt 
veel op je af en er wordt veel van 
je gevraagd. Leuk, maar ook 
intensief. Grenzen tussen werk en 
privé vervagen terwijl ze onlos-
makelijk aan elkaar verbonden 
zijn. Het is noodzaak om deze twee 
goed in balans te houden. Je leert 
in deze module wat je echt belan-
grijk vindt, de juiste keuzes te 
maken en je leven in balans te 
houden.

Persoonlijk ondernemerschap

Wat zijn je verwachtingen binnen 
de organisatie en wat verwacht de 
organisatie van jou? In deze module 
leer je om te gaan met deze verwa-
chtingen d.m.v. persoonlijk 
ondernemerschap. Je krijgt 
concrete tools in handen hoe dit 
aan te pakken en zo plezier te 
houden in je werk.

Breinleren

Conform de principes van breinleren 
zal verder gebouwd worden op het 
geleerde in de vorige modules. We 
dagen je brein uit om met een   
 “open mind-set” te kijken naar de 
wereld van werk. Je weet als Young 
Professional het geleerde mee te 
nemen en toe te passen om zo je
work�ow vast te kunnen houden. 
Deze module wordt afgesloten met 
een Award Banquet en een diploma.
 

Werkatelier 
 • 9 maanden   Intensieve begeleiding door coaches   Inbreng van eigen thema’s 

en casussen   Mind-set verruimende leeropdrachten   Direct toepasbaar 
  Inspirerende locatie  

 


