Vergelijking Get Real en Talent Ontwikkelings Programma
Get Real

TOP

Indicatie leeftijd
doelgroep

< 30 jaar

tot 35 jaar

Werkervaring

Minimaal een half jaar

Minimaal 2 jaar
maximaal 2 jaar leidinggevende ervaring

Duur*

Intake, 1 module van 2 dagen + 1
coachingsgesprek na 2 maanden

4 modules van in totaal 9 dagen gedurende 6 maanden

Prijs

€ 1.950,

€ 4.600,

Arrangementskosten incl. logies € 406,00
Arrangementskosten excl. Logies € 170,00

Arrangementskosten incl.logies € 1098,75
Arrangementskoten excl.logies € 498,25

Focus

Persoonlijke ontwikkeling die
starters helpt hun potentieel
zichtbaar te maken.

Professionele ontwikkeling in combinatie met
persoonlijke ontwikkeling met focus op je context, jouw
rol in het team en de organisatie waarin je werkt.

Resultaat

Is zelfbewust, kan meer hebben en
kan meer aan en is daardoor
effectiever. Toont initiatief en uit
wat hij vindt en ziet. Heeft impact, is
zichtbaar en zet zichzelf stevig neer.

Brengt vanuit talent/kracht en stevigheid taak naar next
level, sensitief voor context van de organisatie.
Zichtbaarder binnen de organisatie, Deelnemer heeft
goed beeld van eigen toekomst en maakt hier stappen
in.

Werkvormen

Ervaringsgericht leren vanuit
performing arts, acteurs, training en
coaching.

Organisatieopdrachten, eigen casuistiek, peertopeer
consult, intervisie, feedback, improvisatietheater,
training.

Suggesties
vervolgprogramma’s

Talent Ontwikkelings Programma,
Leren Leiden, De Informele Leider

Young Executives Program, Management van Mensen

Get Real

TOP

Persoonlijke Effectiviteit en Persoonlijke Kracht

x

x

Communicatie en Invloed

x

x

Talent en authenticiteit inzetten

x

x

Stevigheid en autonomie

x

x

Vaardigheden

x

Leiderschap

x

Samenwerking in en tussen teams

x

Organisatiesensitiviteit, krachtenveld analyse,
organisatiecontext

x

Carrière perspectief/personal branding

x

Verandering, wendbaarheid en draag en daadkracht

x

Twijfel je welk programma het beste aansluit bij jouw leerbehoefte?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs op 0343-556369.
Voor specifieke vragen over de programma’s:
Get Real
Ralph Blom
r.blom@debaak.nl
06-42519946

Talent Ontwikkelings Programma
Miranda Huiden
m.huiden@debaak.nl
06-24529497

