HERONTDEK JEZELF IN JE LOOPBAAN!
“Je bent je eigen instrument. Samen zorgen we
ervoor dat jij hiermee de mooiste muziek gaat spelen.”

ZES DAGEN OP REIS MET ALS BESTEMMING WETEN WIE JE BENT.

DE TRAINING
De Jonge Helden Academie bestaat vijf
jaar. In die tijd hebben we ruim 150
jongeren geholpen om zichzelf te leren
kennen. Om hun uniciteit en innerlijke
kracht te ontdekken, zodat ze gerichte
keuzes maken voor een succesvolle
toekomst. En daarmee voor een gelukkig
leven, waarin ze volledig tot bloei
komen. In hun werk en studie, maar ook
privé.

JOUW PERSOONLIJKE
HANDLEIDING
Veel mensen vragen ons ‘Is de zesdaagse
wel iets voor mij?’ Het antwoord is bijna
altijd ‘ja’. Want iedereen is gebaat bij een
moment van reflectie. Zeker als je jezelf wel
eens de volgende vragen stelt:
Zit ik wel op mijn plek bij mijn huidige
werk?
Hoe haal ik het beste uit mezelf?

Vanuit het bedrijfsleven horen we steeds

Hoe haal ik het beste uit de

vaker de wens voor dit traject. En ook

samenwerking met collega’s?

voor onze incompany trajecten, waarbij we

Hoe ga ik professioneel en privé om met

ons richten op een specifiek thema

mensen die anders denken dan ik?

dat speelt bij een organisatie. Vanuit deze

Hoe ga ik om met de veranderende

behoeften starten we een zesdaagse,

samenleving?

bedoeld voor iedereen die zichzelf wil

Hoe ga ik om met de verwachtingen

herontdekken in zijn loopbaan.

van anderen?

De zesdaagse staat als een huis, maar
gaan we eerst testen tijdens een pilotfase.
En we nodigen jou uit om deze pilot met
ons te doorlopen.

DEELNAME
Deelnemen aan onze pilot betekent dat:
Je

deelneemt

aan een

ontwikkelprogramma op maat;

jezelf leert kennen ;
Je tools krijgt voor gerichte
loopbaankeuzes ;
Je ons helpt met het finetunen van onze
Je in zes dagen

zesdaagse.
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ONZE AANPAK: VAN
ONTDEKKEN NAAR
OOGSTEN

De zesdaagse is een traject dat volledig
draait om jou. Om jouw unieke ik en jouw
toekomst. We werken stap voor stap aan de
volgende punten:
1.

Ontdekken

We maken een persoonlijke handleiding samen
met en voor jou, die we uitgebreid toelichten.
Hierbij zoomen we in op je talenten, karakter

Interesse in deze ontdekkingstocht in je
loopbaan en heb je nog vragen? Neem gerust
contact met ons op!
Kosten : De kosten bedragen € 2495,- (excl.
btw). We attenderen je op de mogelijkheid

en doelen.

2.

PRAKTISCHE INFO

om via je persoonlijk opleidingsbudget of de

Ontwikkelen

belastingaangifte een bijdrage in de kosten

Als deelnemer aan de zesdaagse formuleer je

te realiseren.

doelen die je wilt bereiken. Het startpunt is je

Locatie :

persoonlijke handleiding, die je het inzicht en

Honig-terrein in Nijmegen.

de instrumenten geeft om deze doelen te

Groepsgrootte :

bereiken.

personen.

3

Jonge Helden Academie op het

Trainers :

. Organiseren

Met de opgedane inzichten gaan we
organiseren hoe jij jouw doelen gaat realiseren.
Stap voor stap richten we je persoonlijke

Minimaal 8 en maximaal 12

Marieke van Baars en Rogier van

Aanholt.

Data : Zie onderstaand programma.
Catering en overnachting : Voor de

lunch

wordt gezorgd en

ontwikkelingsplan in.

overnachtingsmogelijkheden zijn op
4

. Oogsten

loopafstand. Neem contact met ons op voor

Na de zesdaagse kun je met jouw persoonlijke

meer informatie.

fundament direct oogsten door jouw eigen

Aanmelden :

instrumenten in te zetten. Om je voortgang te

rogier@jongeheldenacademie.nl. We nemen

monitoren, maken we een tweetal afspraken.

daarna zo snel mogelijk contact met je op

Zo blijven we je ook na de zesdaagse

voor het maken van een afspraak voor een

ondersteunen, zodat je oogst zo groot en

kennismakingsgesprek.

Stuur een mail naar

kwalitatief mogelijk is.

Dag 1:

PROGRAMMA

Dag 4:

Persoonlijke verhalen en doelen.

Motiverende werkzaamheden en omgevingen.

Introductie in 'De Persoonlijke Handleiding'.

Jouw persoonlijke handleiding in zijn geheel.

Dag 2:

Dag 5:

Maak kennis met jouw natuurlijke manier van

Jouw levenslijn en toekomstperspectief.

leren. Maak kennis met jouw mentale en fysieke

Jouw ambities en loopbaan stappen.

aanleg.

Dag 3:

Dag 6:

Jouw talent in luisteren en spreken.

Ervaringsexperiment. Jouw eindpresentatie en

Jouw duurzame motivatiesoorten.

afsluiting met borrel en diner.
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