professionele ontwikkeling
Inhoudelijke kennis van jouw vakgebied is belangrijk
in je werk. Echter jouw professionele vaardigheden
bepalen of je ook gelijk krijgt als je, inhoudelijk, gelijk
hebt. In de training professionele ontwikkeling van
MaakBaan, wordt individueel op maat bepaald
welke ontwikkeling jouw gaat helpen in je werk.
Wil je bijvoorbeeld:
• Je eigen stijl van leidinggeven ontdekken, met
gemak neer durven zetten en daarin excelleren;
• Gezien worden als een expert op jouw vakgebied;
• Bijdragen aan zinvolle doelen vanuit je kracht,
authenticiteit en jouw eigen talenten;
• Ervaren worden als een motiverend en inspirerend
professional of leider;
• Meer energie krijgen van je werk en ook weten hoe
je daar zelf invloed op kan uitoefenen;
• Beter om willen gaan met je eigen emoties en
adequater reageren op de emoties van anderen;
• Beter jouw gevoelens onder woorden kunnen
brengen in een discussie of vergadering;
• Jouw samenwerking en communicatie verbeteren;
Waar voor jou op dit moment de te maken stap is op
gebied van professionele ontwikkeling, wordt
bepaald in het vrijblijvende intake gesprek. Eventueel
wordt de EQ analyse gebruikt, die op basis van
wetenschappelijk onderzoek, in kaart brengt waar
jouw professionele ontwikkeling, kansen geeft tot
groei. De training wordt daarna op maat
samengesteld.
Prijzen ex BTW en locatie-kosten. Afhankelijk van het
aantal deelnemers is de training 2 dagdelen en €
1199,- (individueel) of 3 dagdelen en € 999,- (2 tot 6
personen). Bel voor data.
MaakBaan, Diane Koster
Individuele coaching en organisatie ontwikkeling
KvK: 32105736

MaakBaan werkt met professionele
instrumenten, waarmee je snel inzicht
krijgt in diverse aspecten van jouw
persoonlijkheid. Diane Koster helpt je bij
de vertaalslag van deze instrumenten
naar jouw situatie. Het voordeel van
deze methodische aanpak is dat met
een neutrale taal over gevoelige zaken
gesproken kan worden refererend aan
de methodiek. Dit helpt jou en jouw
bedrijf om meer te halen uit jezelf en
met meer plezier (samen) te werken.
Klanten over MaakBaan:
“Met Diane’s coaching en analyses,
gaan mijn intake gesprekken bij de
klant een stuk beter. Ik snap mijzelf
beter en heb een praktische manier
gevonden om beter te communiceren,
met de klant, met collega’s en ook
thuis. (ICT test-specialist)
“Op basis van de MaakBaan training,
kon van alle teamleden een soort
gebruiksaanwijzing gemaakt worden.
We werken er nog steeds mee. En we
hebben bereikt dat we nu onze
verschillen als pluspunt
beschouwen.” (Interim manager)
“Met één teamlid had ik steeds
irritaties, terwijl het toch een goede
vriend van mij is. Met de analyse van
de gedragsstijlen heb ik meer begrip
voor zijn gedrag gekregen en kon ik
hem er op een opbouwende manier
mee confronteren.” (ICT manager)
"Ik kan nu beter bepalen wat er in mijn
leven echt toe doet. Daar krijg ik
energie van!" (Directeur basisschool)
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