T A L E N T N O M A D S

FUTURE
LEADERSHIP
TALENT PROGRAM

INTERESSE?

Schrijf je in via de
website of mail ons
voor meer info.

Je hebt een traineeprogramma gevolgd en
hebt al weer enkele jaren werk ervaring.
Je kent je sterke punten, weet wat je
valkuilen zijn en hebt geleerd om hier
de geschikte strategiën voor te gebruiken.
Je hebt ervaren hoe fijn het is om in
je traineeprogramma de tijd te nemen
voor je persoonlijke ontwikkeling.

Na een paar jaren wil je opnieuw
even de tijd nemen om te bezinnen.
Sommige onderwerpen wil je
verdiepen, sommige wil je aanvullen
met nieuwe inzichten. Zit ik nog op het
goede pad? Wil ik wellicht iets anders?
Welke stappen kan ik nu nemen op mijn
carrièrepad? Wij helpen je hierbij.
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Een mooie
linking pin
tussen een
traineeship
en een
MD-traject
Marc
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DOELGROEP
Voor iedereen die:
jonger is dan 40 jaar
het lef heeft om een persoonlijke zoektocht aan te gaan
bereid is zijn/haar veerkracht te ontwikkelen
inzicht wil hebben in zijn/haar valkuilen
iets wil bijdragen aan de wereld
zich wil voorbereiden op een volgende stap
de brandende wens tot professioneel persoonlijke ontwikkeling
heeft
inziet dat professioneel persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk
is voor meesterschap
zijn/haar leiderschapskwaliteiten wil ontwikkelen
een traineeship of ons ‘Young Talent Program’ heeft gevolgd
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RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA
Na afloop van het programma:
heb je een exclusief persoonlijk Insights Discovery Profiel
zul je effectiever werken door een efficiënte balans tussen werk
en privé
ken jij je missie en je toegevoegde waarde voor de wereld
ken je je talenten en valkuilen
weet je hoe je kunt veranderen wat nodig is
heb je meer inzicht in je eigen gedrag gedrag en je effect op
anderen
weet je in welke omgeving je het best tot je recht komt
heb je een plan voor de toekomst
weet je hoe en wanneer je verantwoordelijkheid kunt nemen
weet je hoe je verantwoording delegeert
heb je inzicht hoe je medewerkers motiveert
ken je het pad om meesterschap over je talenten te hebben
kun je omgaan met je innerlijke onzekerheden en
belemmerende overtuigingen
weet je hoe je regie over je leven kunt hebben
kun je gemakkelijker besluiten nemen
heb je middelen om je veerkracht op te bouwen
weet je om te gaan met onvermijdbare risico’s en onzekerheid
leer je verschillende leiderschapsstijlen
mag je deelnemen aan ons ‘Life Cycle Coaching’-programma
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HET PROGRAMMA
Algemeen
Onze trainingen zijn maatwerk, wetenschappelijk onderbouwd
met gebruik van ‘oude kennis’ en beproefde methodes. We
hebben een unieke ervaringsgerichte methode want mensen
zijn meer dan een hoofd op stokjes. Waar nodig krijg je
inspirerende theorie op een niet-traditionele manier.
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We werken met kleine groepen (maximaal 16 personen)
In onze trainingen ontmoet je minimaal twee verschillende
trainers
We besteden aandacht aan body & mind, heart & spirit
In de groepstraining krijg je ook persoonlijke aandacht
door één-op-één gesprekken en maatwerk opdrachten
We zorgen voor een unieke ervaring op bijzondere
plekken
En ook na de training laten we je niet vallen door nazorg
te leveren

De basis hierbij is het gebruik van je kwaliteiten en talenten.
Versterken waar je goed in bent en aanpakken waar je niet
goed bent. Je traint vaardigheden om belemmerende patronen
en blokkerende overtuigingen te lijf te gaan. Dit levert je
energie, rust en kracht op. Hiermee pak je de regie over je
leven terug. Als je meer wilt weten, lees dan ook onze
‘visie op ontwikkelen’.

Een belangrijk element van onze trainingen is het ontwikkelen
van veerkracht en omgaan met onverwachte situaties.
Daarom krijg je van ons geen dag-tot-dag programma op
deze site, maar wel wat het je oplevert. Na dat je je hebt
ingeschreven ontvang je meer informatie.
Insights Discovery
Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk
kleurenmodel dat inzichten geeft over jezelf en anderen.
Iedereen heeft deze vier kleuren in zich; de combinatie
van deze vier kleuren maakt ons uniek. Deze kleuren
verwijzen naar gedragseigenschappen die we het liefst of
het gemakkelijkst laten zien. Insights Discovery gebruikt een
kleurentaal die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden
is. Insights Discovery helpt je ontwikkeling te versnellen en
geeft inzicht in je persoonlijke stijl, je belangrijkste sterke en
zwakke punten en helpt je effectief te communiceren.
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Door het programma
heb ik geleerd hoe ik
situaties ander of
beter kan aanpakken
Femmy
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SAMENVATTING
DUUR

6 dagen verspreid over een half jaar,
2 coachgesprekken

LOCATIE

volgt

WANNEER

kijk op de website voor actuele data

INVESTERING

€ 2.750,- excl. 21% BTW, incl. verblijfskosten

Algemene voorwaarden en AVG
Bij onze programma’s zijn de ‘Algemene voorwaarden van Talent Nomads’
van toepassing. Wij sluiten aan bij de eisen van de ‘Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
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