
Trainingsdag 1 (okt 2016) 
- Helder communiceren  
- Ontwikkelen van persoonlijk 

leiderschap 
 
Trainingsdag 2 (dec 2016) 
- Visieontwikkeling. Waar sta je 

voor? 
- Effectief omgaan met en 

begeleiden van veranderingen  
 
Trainingsdag 3 (feb 2017) 
- Duidelijk en overtuigend 

schriftelijk communiceren 
- Inzicht in jezelf en in anderen 

verwerven  
- Effectief beheren van je tijd 
 
Trainingsdag 4 (apr 2017) 
- Optimaal benutten van 

beïnvloedend vermogen en 
impasses doorbreken 

- Oefenen van (eigen) casus 
 
Trainingsdag 5 (jun 2017) 
- Organisatie van eigen werk 
- Presenteren individuele 

opdracht 
- Game en feestelijke afsluiting  

 
 
 
 

 

 

 

 

De wereld verandert, de rol van overheden en bedrijven daarmee ook. Er 

wordt meer samengewerkt, meer gevraagd van de eigen visie van de 

werknemer, ook al in het begin van de carrière. De training geeft 6 tot 10 

Young Professionals instrumenten, inspiratie en kennis om effectiever te 

werken, daadkrachtiger te handelen, en sneller te groeien. 

Voor wie 

 Veelbelovende Young Professional (WO+ opgeleid, maximaal 2 jaar 
werkervaring) 

 Leergierig en zelf reflectief 

 Werkzaam op het gebied van of interesse voor duurzaamheid 

 Besef dat de wereld in transitie is en dit wat vraagt van de eigen rol en 
ontwikkeling 

 Nieuwsgierig naar ervaringen van peers uit andere bedrijven 
 
Onderdelen van het programma 

 5 trainingsdagen (tijdens werktijd) 

 Contact met individuele coaches tussen de trainingen door 

 Werken met trainingsacteurs 

 Desgewenst afstemming met werkgever over leerdoelen en voortgang 
 
Algemene informatie 

 Voorafgaand aan de training vindt een persoonlijke intake plaats (uiterlijk 
15 september) 

 De trainingsdagen zijn niet los te boeken, alleen als gehele cyclus 

 Kosten: € 2.000,- excl. BTW  

 Informatie en aanmelden: info@squarewise.com of 020-4473925. 
Stuur een korte motivatie (max. 100 woorden) en je CV voor 31 
augustus. 
 

Organisatoren/trainers 
De missie van Squarewise is het versnellen van de transitie naar een 
duurzamere samenleving. Wij geloven dat ambitieuze starters daar een 
belangrijke rol in spelen, waar zij ook werken. Juist door hen samen te 
brengen, zorgen we voor inzicht in elkaars rollen en belangen en creëren we 
samen nieuwe duurzame oplossingen.  
 
Lanser Coaching richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemers. Dit gebeurt door bewustwording en inzicht in eigen patronen, 
emoties en gedrag. Gekoppeld aan het oefenen van nieuw gedrag en met 
aangereikte inzichten en handvatten. Hierdoor is de jonge professional in 
staat al zijn talenten te benutten, om zo gemakkelijker het verschil te maken 
in zijn of haar omgeving.  

Opleidingsprogramma voor Young Professionals 

Lanser coaching  

 vanuit je kracht 
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