
YOUNG
PROFESSIONALS IN DE

SPOTLIGHTS

Unieke kans voor Young Professionals

Meld jedirect aanvoor de
onlinetraining!



Wil jij als Young Professional geïnspireerd worden,  investeren in jezelf en  jezelf verder
ontwikkelen? Doe mee en schrijf je snel in voor onze Online Training!

Als Young Professional komt er veel op je af. Je werkt in een uitdagende omgeving en wilt in
deze fase van je loopbaan van alles ontdekken. Over jezelf. Over werken. Je merkt, dat werken
iets heel anders is dan studeren. In de praktijk kan er weinig ruimte zijn voor reflectie. 
In deze Online Training krijg je niet alleen kans om over jezelf te leren in je eigen rol als Young
Professional, maar óók de gelegenheid om hierover in contact te komen met andere Young
Professionals en van hen te leren.

Communicatie op de werkvloer en daarbuiten
Persoonlijke ontwikkeling. Wie ben ik en wat
wil ik?
Uitwisseling van ervaringen met andere Young
Professionals
Hoe maak ik impact en krijg ik zaken voor
elkaar
FUN!

Deze interactieve training bestaat uit theorie en
praktijk. Er is veel aandacht voor:

 
Ook is er ruimte voor het oefenen en
experimenteren met het geleerde.

Online Training voor Young
Professionals

Inhoud Online Training Voor wie 

Wat kan ik nog over mijzelf leren en hoe
kan ik mij ontwikkelen om verder te

komen? 

De Online Training: "Young
Professionals in de Spotlights" is
voor Young Professionals tussen
de 25-35 jaar, die zich willen
blijven ontwikkelen, zodat zij met
gemak en plezier hun functie uit
kunnen oefenen.

Kleine groep
Met een kleine groep van
maximaal acht deelnemers is er
voldoende aandacht voor jou,
zodat de leercurve optimaal is.



Ben je beter in staat om effectief te communiceren met je omgeving
Weet je hoe jij je invloed kunt vergroten bij stakeholders
Heb je meer zicht op jouw (kern)waarden      
Weet je beter wat jouw persoonlijke leerpunten zijn en wat jou energie geeft en energie kost
Heb je geleerd van ervaringen van andere Young Professionals      
Heb je een inspirerend traject vol FUN achter de rug 😊    

           

Fineke (www.bewustaanzet.nl) heeft 
 als notaris jarenlang een eigen kantoor
gerund en heeft nu haar eigen
coaching-, training- &
consultancybedrijf, gericht op bewust
leiderschap van (juridische)
professionals. Haar missie is om
mensen persoonlijk én zakelijk te laten
floreren. Investeer in jezelf en leer
bewuste keuzes te maken! Zij is erkend
trainer bij de KNB, vFAS en de MfN.

Peter (www.deentopcoaching.nl) heeft 
jarenlang gewerkt als Manager en
Directeur in een juridische omgeving.
Onder de naam DeenTopCoaching heeft hij
zijn eigen bedrijf, gericht op coaching en
training van leidinggevenden en
professionals. Hij is voorzitter van StiR
(Keurmerk voor Coaches).

Resultaten: aan het einde van de Online Training:

mr. Fineke van Leusen mr. Peter Deen

trainers online training



Enthousiast geworden? 
Schrijf je dan nu in!

Inschrijven voor de Online Training:
 'Young Professionals in de Spotlights' 
kan door een mail te sturen aan:

Fineke contact@bewustaanzet.nl 
Peter   dtc@deentopcoaching.nl

De kosten voor deze Online
Training bedragen € 397,-
exclusief btw.

 
Snelle beslissers: indien jij je
aanmeldt voor deze Online
Training vóór 8 december 2021
ontvang je een korting van: €50,-
(ex btw).

27/1, 10/2, 24/2, 10/3 en 24/3 2022
steeds van 13.00 tot 14.00.

Twee maands programma:
Deze Online Training bestaat uit 5
bijeenkomsten van ieder steeds 1 uur.
Tussen iedere bijeenkomst zit ca 2
weken.
 
De sessies vinden plaats op:

Wil je meer informatie? Neem dan contact
met ons op.

mr. Fineke van Leusen
Telefoonnummer: 06-46752012
E-mailadres: contact@bewustaanzet.nl

mr. Peter Deen
Telefoonnummer: 06-30324234
E-mailadres:  dtc@deentopcoaching.nl

Kosten Wanneer

Inschrijven Meer informatie


