
Uitdagende 

trainingen en 

leergangen 

voor 

Professionals 

die meer 

invloed willen
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Training 
Coaching 
Teaming 
Maatwerk

Hogestraat 12-14
6953 AS Dieren

telefoon
0313-750914

Zet je expertise om 

in toegevoegde 

waarde voor de 

organisatie

Hoe kunnen wij je helpen

Ons aanbod is speciaal gericht op hoog 
opgeleide professionals. 

Wij bieden 3 bijzondere leertrajecten op 
basis van open inschrijving aan. Consulting 
Skills, KOERS en de Impactvolle 
Professional. 

Daarnaast bieden wij workshops, team-
begeleiding en coaching aan. 

Maatwerk is bij ons altijd mogelijk.



Training Consulting SkillsTraining Consulting Skills
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Gemiddelde 

Waardering

8,5
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Altijd telefonische intake

Onbeperkt telefonische en online coaching

Online leerplatform

Consulting Skills: 

Vergroot je invloed

De zes modules 

M1 Principes van Effectieve Communicatie

M2 Invloed in de adviesrelatie

M3 Mijn boodschap overbrengen

M4 De taal van de klant begrijpen

M5 Hoe krijg ik mensen mee?

M6 Mijn potentieel benutten

Gemiddelde 

Waardering

8,5



Specialist Development-Training Consulting Skills

Hoe we werken 

De training is verspreid over 6 losse dagen 
in een periode van 6 weken

Aangevuld met opdrachten waarmee je 
het geleerde in de praktijk brengt
 
We werken in groepen van maximaal 
8 deelnemers

Dat maakt het persoonlijk en intensief
 
We werken in onze prachtige trainings-
ruimte in de Dierense Toren

En kan op verzoek ook op andere locaties 
of Incompany worden georganiseerd

De training gaat altijd door!

•  Bij 1 tot 2 deelnemers 
 tijd: 9.30 - 11.30
•  Bij 3 tot 4 deelnemers 
 tijd: 9.30 - 13.30
•  Bij 4 tot 8 deelnemers 
 tijd: 9.30 - 16.30

Voor wie

Los van de inhoud van je advies is het 
belangrijk om je advies zo goed mogelijk 
over te brengen. Dit is een uitdagende 
opdracht, zeker wanneer je door de inhoud 
van je werk gedreven wordt. 
De leergang consulting skills is ontwikkeld 
voor adviserende professionals  van 
verschillende vakdisciplines.

Wat maakt deze training uniek?!

De Consulting Skills Training is geen 
standaardtraining met een vast onderwerp 
en een vaste spreker/trainer waar je naartoe 
gaat om jezelf een bepaalde “vaardigheid” 
aan te leren. Je komt hier om je vakman-
schap echt naar een volgend niveau te 
brengen! Gedurende 6 dagen komen er 
verschillende facetten aan de orde. 
Al deze facetten hebben te maken met 
jouzelf en hoe je je effectiviteit als adviseur 
kunt verhogen!

GAAT 
ALTIJD 
DOOR!!
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Consulting Skills:  Vergroot je invloed
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Vragen vanuit 

jouw advies-

praktijk

M 3

M 2

M 6

M 5

M 4

M 1

Module 1 
Principes van 
effectieve  
communicatie

Module 2 
Invloed in de 
adviesrelatie

Module 3
Mijn 
boodschap 
overbrengenModule 4 

De taal van de 
klant begrijpen

Module 5 
Hoe krijg ik 

mensen mee?

Module 6 
Mijn 

potentieel 
benutten
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Duur : 6  losse  dagen in  c i rca  6  weken4 6

Specialist Development-Training Consulting Skills
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Principes van 

Effectieve 

Communicatie
Verzanden jouw gesprekken naar je zin te 
vaak in herhaling van standpunten? 
Spelen er dingen in het gesprek die je wel 
bemerkt maar waarvan je niet goed weet 
hoe je daarmee om kunt gaan? Tijdens de 
training kom je in aanraking met de uiteen-
lopende facetten van communicatie. 
Aan de hand van een aantal basismodellen 
leer je jouw eigen patronen in 
communicatie te herkennen en je eigen 
communicatie te verbeteren. Er is ruim 
gelegenheid om te oefenen.

Invloed in de 

Adviesrelatie

Verloopt jouw communicatie weleens stroef 
en vraag je je af hoe dat komt? 
Communicatie is net als schaken. Na de zet 
van de ander zijn er ongeloofl ijk veel 
mogelijkheden om te reageren. 
Toch gebruiken veel mensen in hun 
communicatie bij herhaling hetzelfde 
repertoire. 

Tijdens deze dag leer je jouw reactie-
mogelijkheden te verveelvoudigen. Je krijgt 
meer tijd en overzicht tijdens gesprekken 
om te kiezen hoe en op welke manier je 
reageert. Hierdoor neemt je invloed toe. 
We spitsen dit toe op de specifi eke aspecten 
van de adviesrelatie.

Module 1 Module 2

Verloopt jouw communicatie weleens stroef 
en vraag je je af hoe dat komt? 
Communicatie is net als schaken. Na de zet 
van de ander zijn er ongeloofl ijk veel 
mogelijkheden om te reageren. 
Toch gebruiken veel mensen in hun 
communicatie bij herhaling hetzelfde 
repertoire. 

Tijdens deze dag leer je jouw reactie-
mogelijkheden te verveelvoudigen. Je krijgt 
meer tijd en overzicht tijdens gesprekken 
om te kiezen hoe en op welke manier je 
reageert. Hierdoor neemt je invloed toe. 
We spitsen dit toe op de specifi eke aspecten 
van de adviesrelatie.

Verzanden jouw gesprekken naar je zin te 
vaak in herhaling van standpunten? 
Spelen er dingen in het gesprek die je wel 
bemerkt maar waarvan je niet goed weet 
hoe je daarmee om kunt gaan? Tijdens de 
training kom je in aanraking met de uiteen-
lopende facetten van communicatie. 
Aan de hand van een aantal basismodellen 
leer je jouw eigen patronen in 
communicatie te herkennen en je eigen 
communicatie te verbeteren. Er is ruim 
gelegenheid om te oefenen.
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Module 4Module 3

De taal van de

klant begrijpen
In taal ligt heel veel informatie besloten. 
Wanneer je gevoelig wordt voor de taal die 
de ander spreekt kun je alert worden op de 
overtuigingen die daarachter schuilgaan. 
De manier waarop je naar de wereld kijkt, 
bepaalt voor een deel hoe je dingen zegt. 
Jouw paradigma’s en overtuigingen kleuren 
de taal die je gebruikt in een adviesgesprek, 
net als die van de klant. 
In deze module gaan we dieper in op 
overtuigingen die jouw gedrag, en specifi ek 
jouw taalgebruik stuurt. Op deze manier 
word je bewuster van het feit hoe jij 
overkomt bij de ander en hoe je, soms 
onbedoeld, iets zegt waarvan je je niet 
bewust bent.

Mijn boodschap

overbrengen
Vind je het lastig om voor groepen te 
spreken? Weet je niet precies hoe je je 
verhaal goed kunt opbouwen? Besef je dat 
je tijdens presentaties soms meer met jezelf 
bezig bent dan met je toehoorders? Weet je 
hoe om te gaan met vragen vanuit het 
publiek? In deze module van 1 dag leer je 
met veel meer zelfvertrouwen te spreken 
voor anderen en de verbinding te houden. 
Dit is ook heel behulpzaam bij een-op-een 
adviesgesprekken.

Vind je het lastig om voor groepen te 
spreken? Weet je niet precies hoe je je 
verhaal goed kunt opbouwen? Besef je dat 
je tijdens presentaties soms meer met jezelf 
bezig bent dan met je toehoorders? Weet je 
hoe om te gaan met vragen vanuit het 
publiek? In deze module van 1 dag leer je 
met veel meer zelfvertrouwen te spreken 
voor anderen en de verbinding te houden. 
Dit is ook heel behulpzaam bij een-op-een 
adviesgesprekken.

In taal ligt heel veel informatie besloten. 
Wanneer je gevoelig wordt voor de taal die 
de ander spreekt kun je alert worden op de 
overtuigingen die daarachter schuilgaan. 
De manier waarop je naar de wereld kijkt, 
bepaalt voor een deel hoe je dingen zegt. 
Jouw paradigma’s en overtuigingen kleuren 
de taal die je gebruikt in een adviesgesprek, 
net als die van de klant. 
In deze module gaan we dieper in op 
overtuigingen die jouw gedrag, en specifi ek 
jouw taalgebruik stuurt. Op deze manier 
word je bewuster van het feit hoe jij 
overkomt bij de ander en hoe je, soms 
onbedoeld, iets zegt waarvan je je niet 
bewust bent.
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Mijn potentieel

benutten
In deze laatste module brengen we al het 
geleerde in de eerdere modules naar een 
dieper level. Je hebt tijdens de trainings-
dagen veel vaardigheden geleerd en deze in 
de praktijk toegepast. Toch zul je nog steeds 
situaties tegen kunnen komen die je uit 
balans brengen. Tijdens deze module gaan 
we in op authenciteit. Door middel van 
oefeningen ontdek je andere mogelijkheden 
van jezelf en leer je om die in te zetten zodat 
je vrijer bent en bewust kunt kiezen voor 
dat gedrag dat past bij jouw doel en de 
relatie.

Hoe krijg ik

mensen mee?
Je hebt je advies klaar, je weet welke 
richting je op wilt bewegen maar hoe krijg 
je anderen nu mee? Krijg jij weleens 
feedback dat je teveel voor de troepen 
uitloopt? Krijg je de indruk dat anderen je 
niet altijd even goed begrijpen? Of wordt je 
advies te vaak naar je zin niet over-
genomen? Dan is het belangrijk dat je meer 
zicht ontwikkelt op wat er speelt in de 
wereld om je heen. Wie zijn er dichtbij of op 
afstand betrokken bij jouw werk. Wie heeft 
welke belangen? Waar zijn ze gevoelig voor? 

Module 6Module 5

In deze laatste module brengen we al het 
geleerde in de eerdere modules naar een 
dieper level. Je hebt tijdens de trainings-
dagen veel vaardigheden geleerd en deze in 
de praktijk toegepast. Toch zul je nog steeds 
situaties tegen kunnen komen die je uit 
balans brengen. Tijdens deze module gaan 
we in op authenciteit. Door middel van 
oefeningen ontdek je andere mogelijkheden 
van jezelf en leer je om die in te zetten zodat 
je vrijer bent en bewust kunt kiezen voor 
dat gedrag dat past bij jouw doel en de 
relatie.

Meer informatie
 
Kijk voor actuele data en meer 
informatie: 
www.specialistdevelopment.nl/
consulting-skills

Aanmelden kan via: 
www.specialistdevelopment.nl/
aanmelden
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Reviews

Jolanda:

Heel leerzaam! 
Veel handvaten gekregen en geoefend 

tijdens de training. 
Leuke groep en een top trainster.

Theo:

Fijne, 
ongedwongen sfeer. 

Ruimte voor eigen inbreng. Training die 
mij aan het denken zet en mij stimuleert om 

de ingeslagen weg te vervolgen. Training waarbij 
wordt stilgestaan bij mij als persoon en 

waarbij de inhoudelijke kant zoveel 
mogelijk wordt losgelaten.

Annelies:

Een zeer 
diverse   

training met een 
verfrissende aanpak

Willemien:

In hoge mate aansluiting met 
zaken waarmee ik in de 

praktijk worstel.
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Specialist Development

Ploeteren in de praktijk

Je brengt leren in de praktijk en de praktijk 
binnen het leren. Leren heeft immers te 
maken met de context waarbinnen je 
opereert. Je kunt je eigen casuïstiek 
inbrengen in de trainingen en er is altijd 
gelegenheid tot coaching en intervisie met 
trainers en groepsgenoten. Ook nadat de 
training is afgerond.

Refl ecteren doet je leren

Je hoeft van ons geen dingen af te leren. 
We dagen je uit om je arsenaal aan 
mogelijkheden te verbreden. Door die toe te 
passen in de praktijk en daarop te 
refl ecteren leer je wat voor jou wel werkt. 
Door te leren refl ecteren wordt je 
uiteindelijk je eigen leermeester.

Over hoe wij 
trainen?!

Leren met je smart brain

Je onderzoekt je overtuigingen, je innoveert 
je denken, Je gebruikt alles wat je in je hebt 
(niet alleen je hoofd). We zijn vaak geneigd 
om informatie die we horen langs de lat 
van al aanwezige kennis te houden. 
Zo missen we soms essentiële nieuwe 
inzichten. Wij helpen je om je oordelen op 
te schorten.

Ervaren van iets nieuws

Je komt in nieuwe, onbekende situaties, je 
ontdekt nieuwe of vergeten kanten van 
jezelf. Door verschillende oefeningen kom je 
in aanraking komt met iets nieuws. 
Daarbij prikkelen we zowel de linker- als de 
rechterhersenhelft. Het gaat niet alleen om 
begrijpen maar ook om ervaren.
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Leergang KOERS: 

Creëer meer 
impact

Gemiddelde 

Waardering

8,5

Opbouw 

 Het impactproject

M1 Persoonlijke kracht : 3-daagse

M2 Ambities & doelen: 2-daagse

M3 Multidisciplinair Samenwerken: 24-uurs

M4 Impact in context: 24-uurs

 Learning on the job: 3 losse trainingsdagen; werk-,  
 train- en refl ectiedag

 Slotdag

Altijd telefonische intake

Onbeperkt telefonische en online coaching

Online leerplatform
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Hoe we werken

De leergang is verspreid over 4 meerdaagse 
modules 
 
Aangevuld met 3 losse werk-, train- en 
refl ectiedagen 
 
Gericht op persoonlijke ontwikkeling
 
En wordt aangevuld met een Impact case 
waarin je het geleerde in de praktijk toepast
 
We werken in groepen van maximaal 16 
deelnemers
 
Begeleid door 2 ervaren trainers
 
Persoonlijk en intensief

Voor wie

KOERS is interessant voor je wanneer je na 
een aantal jaren werken ontdekt dat je 
tegen grenzen aanloopt. Aan je 
professionaliteit ligt het niet, je hebt 
voldoende kennis, maar je hebt het gevoel 
dat je veel meer impact zou kunnen hebben 
met de expertise die je in de loop der jaren 
hebt opgebouwd. Geschikt voor mensen uit 
alle vakdisciplines. 

Zet jezelf op scherp door het volgen van 
deze training, ondersteund door een online 
leeromgeving. In deze training maak je voor 
jezelf concreet wat de impact is die je zou 
willen hebben en ga je vervolgens via een 
impact project aan de slag om dit binnen 
en buiten de organisatie te realiseren. 
Je gaat op onderzoek uit naar jouw manier 
om impact te creëren binnen je werk-
omgeving (en daarbuiten) door jouw visie 
geloofwaardig uit te dragen.

 

Specialist Development-Leergang KOERS
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KOERS: multidisciplinair samenwerken 
vanuit verschillende perspectieven

STAGES STAGES STAGES

IMPACT PROJECT: MIDDEL TOT LEREN = MIDDEL TOT REALISEREN            PRESENTATIEDAG

Duur : 6  maanden4 6

M 1 M 2 M 3 M 4

Module 1 
Persoonlijke 

kracht
3-daagse

Module 2 
Ambities en 

doelen
avond en dag 

inclusief 
overnachting

Module 3 
Multidisciplinair
samenwerken

24 uurs

Module 4 
Impact in 
context

avond en dag 
inclusief 

overnachting

3 x werk-
leer- en 

refl ectiedag

Specialist Development-Leergang KOERS
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Het Impact Project

Uiteindelijk wordt impact zichtbaar tijdens 
het werk, in wat je doet, laat en bereikt. 
Het impact project geldt als middel tot 
leren en presteren. Je kiest zelf een project 
waar je je impact mee kunt verhogen. 
Je kiest ook een sponsor uit je eigen 
organisatie. Alles wat je leert tijdens de 
leergang KOERS ga je toepassen op dit 
project. De vierde module en de losse leer- 
en refl ectiedagen staan in het teken van 
ondersteuning van dit project.

Module 1

16

Persoonlijke kracht:

3-daagse

Om als specialist effectief te zijn is zelf-
inzicht cruciaal. De belangrijkste kennis-
drager ben je namelijk zelf. Tijdens deze 
eerste module werk je aan inzicht in:
• jouw vanzelfsprekende patronen 
• jouw (belemmerende) overtuigingen 
• je (voor)oordelen 
• je drijfveren  
• je kwaliteiten

In deze module worden hoofd (wat weet ik), 
hart (wat drijft me) en handen (wat kan ik) 
met elkaar verbonden.

Om als specialist effectief te zijn is zelf-
inzicht cruciaal. De belangrijkste kennis-
drager ben je namelijk zelf. Tijdens deze 
eerste module werk je aan inzicht in:
• jouw vanzelfsprekende patronen 
• jouw (belemmerende) overtuigingen 
• je (voor)oordelen 
• je drijfveren  
• je kwaliteiten

In deze module worden hoofd (wat weet ik), 
hart (wat drijft me) en handen (wat kan ik) 
met elkaar verbonden.

Specialist Development-Leergang KOERS



Module 3Module 2

Specialist Development-Leergang KOERS
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Multidisciplinair 

samenwerken:

24-uurs

Nu je zicht hebt op jouw next step, je 
ambities, je doelen, je kracht, je hobbels en 
je voor uitdagingen plaatsen, wordt het tijd 
om dit een plaats te geven in je impact 
project. 
We starten ’s avonds met een bijeenkomst 
met de opdrachtgevers, sponsoren. 
Bewustzijn van hoe jij interacteert met je 
omgeving, kan helpen om deze op een 
constructieve manier te beïnvloeden. 
Hoe breng jij jouw kennis over op zo’n 
manier dat anderen graag naar jou 
luisteren? Dat vraagt om bewustzijn van je 
eigen stijl en inzicht in de behoefte aan 
communicatie en informatie van je 
gesprekspartner.

Ambities & doelen:

2-daagse

Tijdens deze module scherpen we je ambitie 
en de doelen die je hebt aan. Je formuleert 
de eerste contouren van jouw eigen impact 
project. 
Daarna heb je nog een deel van de avond 
en een hele dag om een start te maken met 
jouw project. Bezig zijn met de vraag achter 
de vraag. Het maken van een omgevings-
analyse en/of krachtenveldanalyse.

Tijdens deze module scherpen we je ambitie 
en de doelen die je hebt aan. Je formuleert 
de eerste contouren van jouw eigen impact 
project. 
Daarna heb je nog een deel van de avond 
en een hele dag om een start te maken met 
jouw project. Bezig zijn met de vraag achter 
de vraag. Het maken van een omgevings-
analyse en/of krachtenveldanalyse.

Nu je zicht hebt op jouw next step, je 
ambities, je doelen, je kracht, je hobbels en 
je voor uitdagingen plaatsen, wordt het tijd 
om dit een plaats te geven in je impact 
project. 
We starten ’s avonds met een bijeenkomst 
met de opdrachtgevers, sponsoren. 
Bewustzijn van hoe jij interacteert met je 
omgeving, kan helpen om deze op een 
constructieve manier te beïnvloeden. 
Hoe breng jij jouw kennis over op zo’n 
manier dat anderen graag naar jou 
luisteren? Dat vraagt om bewustzijn van je 
eigen stijl en inzicht in de behoefte aan 
communicatie en informatie van je 
gesprekspartner.
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Learning on the job:  

3 x een werk-, train, en 

refl ectiedag

Tijdens het werken aan je impact project 
komen er diverse zaken op je pad. 
Afhankelijk van de fase zullen de volgende 
onderwerpen passeren: 
Omgevingssensitiviteit; Omgaan met 
weerstand; Invloed vergroten; Change; 
Innovatie; Creativiteit; Presenteren; 
Grensverleggend communiceren en 
Refl ecteren. Tijdens de werk- en 
refl ectiedagen is er gelegenheid om 
ervaringen met elkaar uit te wisselen, 
vaardigheden aan te scherpen, te refl ecteren 
en/of voorbereidingen te doen voor het 
impact project. In dit programma stemmen 
we de inhoud en vorm sterk af op de 
behoeftes van deelnemers en is maatwerk 
mogelijk. 

Impact in context: 

24-uurs

Impact creëren vindt altijd plaats in een 
context, waarin je communiceert en 
samenwerkt met anderen. Je werkt verder 
aan jouw project. Tijdens deze module ga je 
ontdekken waar je snel wilt en waar je 
hapert. Wat je nog nodig hebt om je doel te 
bereiken. Je leert op een andere manier te 
kijken naar de context waarin je opereert. 
Je brengt de belangrijkste spelers in beeld.  
Met andere woorden: Op weg naar 
waarmaken.

Module 4

Impact creëren vindt altijd plaats in een 
context, waarin je communiceert en 
samenwerkt met anderen. Je werkt verder 
aan jouw project. Tijdens deze module ga je 
ontdekken waar je snel wilt en waar je 
hapert. Wat je nog nodig hebt om je doel te 
bereiken. Je leert op een andere manier te 
kijken naar de context waarin je opereert. 
Je brengt de belangrijkste spelers in beeld.  
Met andere woorden: Op weg naar 
waarmaken.

Tijdens het werken aan je impact project 
komen er diverse zaken op je pad. 
Afhankelijk van de fase zullen de volgende 
onderwerpen passeren: 
Omgevingssensitiviteit; Omgaan met 
weerstand; Invloed vergroten; Change; 
Innovatie; Creativiteit; Presenteren; 
Grensverleggend communiceren en 
Refl ecteren. Tijdens de werk- en 
refl ectiedagen is er gelegenheid om 
ervaringen met elkaar uit te wisselen, 
vaardigheden aan te scherpen, te refl ecteren 
en/of voorbereidingen te doen voor het 
impact project. In dit programma stemmen 
we de inhoud en vorm sterk af op de 
behoeftes van deelnemers en is maatwerk 
mogelijk. 

Specialist Development-Leergang KOERS



Wat levert het op:

Tijdens KOERS leer je:
• Beïnvloeden los van de inhoud
• Je authenticiteit te behouden in het  
 (politieke) krachtenveld binnen en   
 buiten de organisatie
• Omgaan met verschillende belangen
• Flexibiliteit en stijlfl exibiliteit door   
 multidisciplinair samenwerken in   
 verschillende samenstellingen
• Te bepalen welke stakeholders hiervoor  
 het meest cruciaal zijn 
• Mensen mee te krijgen in het bereiken  
 van je KOERS

Specialist Development-Leergang KOERS

19

De Slotdag

De afronding van KOERS bestaat uit een 
project-“presentatie” Daarbij kun je 
sponsoren uitnodigen, collega’s en 
leidinggevenden. Kortom, degenen aan wie 
jij graag wilt laten zien wat je tijdens het 
Koers traject ontwikkeld hebt. 

De afronding van KOERS bestaat uit een 
project-“presentatie” Daarbij kun je 
sponsoren uitnodigen, collega’s en 
leidinggevenden. Kortom, degenen aan wie 
jij graag wilt laten zien wat je tijdens het 
Koers traject ontwikkeld hebt. 

Tijdens KOERS leer je:
• Beïnvloeden los van de inhoud
• Je authenticiteit te behouden in het  
 (politieke) krachtenveld binnen en   
 buiten de organisatie
• Omgaan met verschillende belangen
• Flexibiliteit en stijlfl exibiliteit door   
 multidisciplinair samenwerken in   
 verschillende samenstellingen
• Te bepalen welke stakeholders hiervoor  
 het meest cruciaal zijn 
• Mensen mee te krijgen in het bereiken  
 van je KOERS

Meer informatie

Kijk voor kosten en actuele data 
op de website www.
specialistdevelopment.nl/
koers-compact.

Aanmelden kan via: www.
specialistdevelopment.nl/
aanmelden 
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Reviews

Mariska:

Een goede mix tussen ervaren, 
doen en de link naar de praktijk. 

Goed dat er steeds een beroep werd 
gedaan op je eigen 

verantwoordelijkheid.

Frank:

Voor mij is 
KOERS een bijzonder 

bewustwordingstraject en echt een 
‘cadeau’  om te mogen doen. Heel fi jn dat er 
ook optimale fl exibiliteit is om de training 

naar eigen idee in te richten.

Jolande:

Fijne training, 
zowel toepasbaar op werk als 

privé. Veel individuele aandacht. 
Fijne groep waarin ik me veilig voelde en 

open kon zijn.

Jan:

Wat je tijdens de training leert kun 
je gelijk toepassen in het werkveld. 

De goede begeleiding en de ruimte die er is voor 
zelfrefl ectie zorgen ervoor dat je veel leert 

over degene waar het om gaat: jezelf.

Specialist Development-Leergang KOERS
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Leergang  
De Impactvolle Professional
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Wat levert het op

De impactvolle Professional is een intensief 
leertraject voor professionals die 
meerwaarde willen creëren voor hun 
organisatie. Het is een trektocht waarin 
mensen op pad gaan, samen en 
individueel. Er is een duidelijk startpunt en 
een gewenst eindpunt. 

Door jezelf te ontwikkelen kun je boven 
jezelf en je vakgebied uitstijgen. 
De groep heeft als functie om een bijdrage 
aan elkaar te leveren om dit zeer uitdagende 
doel te bereiken. Je doel pas je toe in je werk 
en is gericht op de ontwikkeling van je rol 
als professional om meerwaarde te creëren 
voor de organisatie

Vanuit de U-theory van Otto Scharmer leer 
je je vaste overtuigingen kennen en 
opnieuw te onderzoeken. Je ontwikkelt 
“voelsprieten” om op een nieuwe manier 
informatie uit je omgeving op te pikken en 
te verwerken. 
Je (her)ontdekt je kwaliteiten en leert 
vertrouwen op een nieuwe, innovatieve 
manier om thema’s op te pakken en tot een 
succes te maken.

Hoe we werken

Het programma bestaat uit meerdere 
modules met overnachting

Intervisie

Individuele coaching en tandem- 
coaching met je leidinggevende

We werken in groepen van maximaal 
16 deelnemers

Onder begeleiding van 2 trainers

Voor wie?

De leergang is ontwikkeld voor senior 
vakspecialisten en “gidsen” met meer 
dan 5 jaar werkervaring uit alle 
disciplines (ICT, Commercie, HR, 
Communicatie, Finance (incl. Risk, 
Actuariaat, Control), Juristen, 
Verzekeringsspecialisten, Facility 
Management, Procurement. etc.).



Impactvolle Professionals: Waarde toevoegen vanuit je expertise

Duur : 6-  7maanden4 6

M 1

Module 1 
Personal 

Leadership
M 2

Module 2 
Sensing

Opdrachten

COACHING

M 3

Module3 
Innovatie en 

Creatie

M 4

Module 4 
Waarmaken
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IN
TE

RV
ISI

E

INTERVISIE
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Intake met 
Leidinggevende
Om succesvol richting te kunnen geven 
vanuit de inhoud is een helder vertrekpunt 
van groot belang. Samen met je leiding-
gevende vindt er een gesprek plaats over 
kennis en kunde, over impact en invloed, 
over ambities en richting. 
Zo ontstaat een afgestemd vertrekpunt en 
het begin van een leercontext.

Personal Leadership

Om als professional effectief te zijn, d.w.z. 
koers bepalen en continueren, is zelfi nzicht 
en zelfbewustzijn cruciaal. Nieuwe wegen 
uitstippelen en gaan bewandelen betekent 
overtuigend kunnen zijn, om kunnen gaan 
met de weerstanden die dat oproept, 
creatief de dialoog over het nieuwe aan 
kunnen gaan. Dat vraagt om een helder 
uitgangspunt, een rots in de branding.  
En om een helder toekomstperspectief.

Om een volgende stap in je ontwikkeling te 
maken is het van belang te weten waar je 
vandaan komt, waar je nu staat en waar je 
voor gaat. Je gaat een verkenning doen van 
je perspectief op de toekomst. 
Welke bijdrage wil/kan ik leveren aan de 
organisatie waar ik voor werk. We gaan 
oefenen met anders kijken en luisteren. 
Kortom: We gaan samen op zoek naar jouw 
authenticiteit! 

Module 1

Om als professional effectief te zijn, d.w.z. 
koers bepalen en continueren, is zelfi nzicht 
en zelfbewustzijn cruciaal. Nieuwe wegen 
uitstippelen en gaan bewandelen betekent 
overtuigend kunnen zijn, om kunnen gaan 
met de weerstanden die dat oproept, 
creatief de dialoog over het nieuwe aan 
kunnen gaan. Dat vraagt om een helder 
uitgangspunt, een rots in de branding.  
En om een helder toekomstperspectief.

Om een volgende stap in je ontwikkeling te 
maken is het van belang te weten waar je 
vandaan komt, waar je nu staat en waar je 
voor gaat. Je gaat een verkenning doen van 
je perspectief op de toekomst. 
Welke bijdrage wil/kan ik leveren aan de 
organisatie waar ik voor werk. We gaan 
oefenen met anders kijken en luisteren. 
Kortom: We gaan samen op zoek naar jouw 
authenticiteit! 

Om succesvol richting te kunnen geven Om succesvol richting te kunnen geven 
vanuit de inhoud is een helder vertrekpunt vanuit de inhoud is een helder vertrekpunt 
van groot belang. Samen met je leiding-van groot belang. Samen met je leiding-
gevende vindt er een gesprek plaats over gevende vindt er een gesprek plaats over 
kennis en kunde, over impact en invloed, kennis en kunde, over impact en invloed, 
over ambities en richting. over ambities en richting. 
Zo ontstaat een afgestemd vertrekpunt en Zo ontstaat een afgestemd vertrekpunt en 
het begin van een leercontext.het begin van een leercontext.
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Gewaar worden
Presencing is het resultaat van het 
leerproces van de gewaarwording en het 
loslaten. Het gaat om afstemmen en 
handelen vanuit je beste toekomstig 
gerichte talent. Je bouwt aan de connectie 
met jezelf, wat je kunt en wat je wilt 
bereiken. Een belangrijk aandachtspunt is 
de verbinding tussen intelligentie, emotie 
en wil.
In de tweede module gaan we onderzoeken 
wat jouw vaste patronen en overtuigingen 
zijn en hoe dat je handelen als professional 
beïnvloedt. Ook naar dat wat je inspireert 
en datgene wat je nog wat klein of 
verborgen houdt, omdat je er nog niet zo 
zeker in bent. 

Intervisie
Tijdens de eerste module doe je veel 
indrukken op, waardoor je tot andere 
inzichten en waarnemingen komt. 
Hier wordt in de intervisie tussen de eerste 
2 modules bij stil gestaan. 
Wat is de betekenis van het anders kijken 
en luisteren? En welk voordeel heeft dat 
voor het creëren van impact?

Module 2

Presencing is het resultaat van het 
leerproces van de gewaarwording en het 
loslaten. Het gaat om afstemmen en 
handelen vanuit je beste toekomstig 
gerichte talent. Je bouwt aan de connectie 
met jezelf, wat je kunt en wat je wilt 
bereiken. Een belangrijk aandachtspunt is 
de verbinding tussen intelligentie, emotie 
en wil.
In de tweede module gaan we onderzoeken 
wat jouw vaste patronen en overtuigingen 
zijn en hoe dat je handelen als professional 
beïnvloedt. Ook naar dat wat je inspireert 
en datgene wat je nog wat klein of 
verborgen houdt, omdat je er nog niet zo 
zeker in bent. 

Tijdens de eerste module doe je veel 
indrukken op, waardoor je tot andere 
inzichten en waarnemingen komt. 
Hier wordt in de intervisie tussen de eerste 
2 modules bij stil gestaan. 
Wat is de betekenis van het anders kijken 
en luisteren? En welk voordeel heeft dat 
voor het creëren van impact?

Specialist Development-Impactvolle Professional
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Innovatie & creatie
Je zult merken dat niets gemakkelijker is 
dan de geijkte paden bewandelen.
Je denkt dat je succes bepaald wordt door 
hoe je in het verleden altijd hebt geacteerd.
Einsteins quote is hier van toepassing:
“Als je doet wat je deed, krijg je wat je 
kreeg.”
Helaas denkt de omgeving vaak ook zo, 
waardoor je merkt hoe lastig het is om als 
specialist nieuwe wegen te gaan be-
wandelen. 
Deze module gaat over het herkennen van 
deze patronen en over het zoeken van de 
ruimte. Dus nieuwe en alternatieve 
strategieën ontwikkelen. Vanuit een nieuw 
paradigma nieuwe oplossingen 
tevoorschijn laten komen.

Specialist Development-Impactvolle Professional

Module 3

Je zult merken dat niets gemakkelijker is 
dan de geijkte paden bewandelen.
Je denkt dat je succes bepaald wordt door 
hoe je in het verleden altijd hebt geacteerd.
Einsteins quote is hier van toepassing:
“Als je doet wat je deed, krijg je wat je 
kreeg.”
Helaas denkt de omgeving vaak ook zo, 
waardoor je merkt hoe lastig het is om als 
specialist nieuwe wegen te gaan be-
wandelen. 
Deze module gaat over het herkennen van 
deze patronen en over het zoeken van de 
ruimte. Dus nieuwe en alternatieve 
strategieën ontwikkelen. Vanuit een nieuw 
paradigma nieuwe oplossingen 
tevoorschijn laten komen.

Tandemcoaching
Na de 2e module is het moment 
aangebroken om met je leidinggevende de 
voortgang in leren/ontwikkelen te 
bespreken en een toekomstperspectief te 
maken over de ambities die jij hebt in 
relatie tot het bedrijf. Welk resultaat wil jij 
gaan neerzetten.
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Outtake met 

Leidinggevende
Om een  succesvol vervolg  te kunnen geven 
aan dit ontwikkeltraject starten we aan het 
eind met een gesprek met je leidinggevende 
om samen de koers te bepalen die jij vanuit 
jouw ambitie wilt neerzetten. De kroon op 
het werk.

Waarmaken

Uiteindelijk gaat het voor elke organisatie 
en dus ook de professional om het 
waarmaken van het resultaat. Dus scherp 
hebben wat de werkelijke vraag is, welke 
(politieke) krachtenvelden zijn er, welke 
samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk.  
En het gaat ook over lef hebben om nieuwe 
wegen in te slaan, mensen mee te nemen 
naar een nieuwe horizon. 
Met andere woorden: Verkennen op weg 
naar waarmaken.

Module 4

Om een  succesvol vervolg  te kunnen geven Om een  succesvol vervolg  te kunnen geven 
aan dit ontwikkeltraject starten we aan het aan dit ontwikkeltraject starten we aan het 
eind met een gesprek met je leidinggevende eind met een gesprek met je leidinggevende 
om samen de koers te bepalen die jij vanuit om samen de koers te bepalen die jij vanuit 
jouw ambitie wilt neerzetten. De kroon op jouw ambitie wilt neerzetten. De kroon op 
het werk.

Uiteindelijk gaat het voor elke organisatie 
en dus ook de professional om het 
waarmaken van het resultaat. Dus scherp 
hebben wat de werkelijke vraag is, welke 
(politieke) krachtenvelden zijn er, welke 
samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk.  
En het gaat ook over lef hebben om nieuwe 
wegen in te slaan, mensen mee te nemen 
naar een nieuwe horizon. 
Met andere woorden: Verkennen op weg 
naar waarmaken.

Specialist Development-Impactvolle Professional
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Meer informatie

Kijk voor actuele data en meer 
informatie: 
www.specialistdevelopment.nl/
impactvolle-professionals

Aanmelden kan via: 
www.specialistdevelopment.nl/
aanmelden

Specialist Development-Impactvolle Professional

Albert-Jan

Het voordeel van deze 
leergang is dat je het programma voor 

een groot gedeelte kunt afstemmen op de 
behoefte van jezelf en de groep. Hiermee heb 

je ook directe invloed op het 
uiteindelijke resultaat.

Geesje:

Het is leuk om te zien dat zoveel 
specialisten van verschillende onderdelen met 

dezelfde problematiek te maken hebben. Vaak denk je 
dat je de enige bent die tegen een aantal zaken aanloopt. 

Al gauw kwam ik erachter dat dit niet zo is. Hoewel 
allemaal uit verschillende disciplines zijn de 

problemen vaak hetzelfde. 

Ingeborg:

Als specialist ben je begaan 
met de inhoud maar ik zie nu ook het 

belang van het proces en de context. Daarna komt 
de inhoud wel weer. Ik kan nu meer vanuit een 

strategisch denkkader bezig zijn. Ik heb geleerd 
hoe ik als vakman leider kan zijn voor 

mijn onderdeel.

Reviews



Loopbaan voor professionals

Voor professionals is veelal niet zo’n helder 
loopbaan pad als voor managers. Na je 
studie ga je werken, je verdiept je verder in 
je vak, van junior wordt je senior en dat is 
het dan meestal wel. Dit doet geen recht 
aan de ontwikkeling die je als professional 
doormaakt. Vraag jij je af hoe je je werk leuk 
kunt houden, hoe je te veel routine 
tegengaat, hoe je je invloed vergroot en 
meer impact creëert? Wij hebben daar 
jarenlange ervaring in en een passend 
aanbod.

Expertized!

Naast trainingen biedt Specialist 
Development door een nauwe samen-
werking met Expertized! ook Consultancy 
trajecten aan. 
Expertized! richt zich op het halen van meer 
waarde uit de expertise van de organisatie. 
Samen helpen we meer en beter te 
innoveren vanuit expertise en verbeteren de 
slagkracht van expert teams. We inspireren 
en ontwikkelen experts om meer resultaat 
te halen uit hun kennis en kunnen. 
We begrijpen wat experts en expert teams
drijft tot beter presteren.

Kijk voor meer informatie bij 
www.expertized.nl

Over Specialist

Development

Visie op leren

Leren en ontwikkelen gaat in onze ogen 
niet om het afl eren van dingen of het 
aanleren van nieuwe dingen. Wij geloven 
dat leren en ontwikkelen gaat over het (her)
ontdekken van jezelf, het mild leren kijken 
naar jezelf. Je hebt succes behaald met 
bepaald gedrag maar op een gegeven is de 
magie daarvan uitgewerkt. Je vervalt in 
herhaling. Meer van hetzelfde helpt je dan 
niet verder in je ontwikkeling. Wil je als 
professional naar next level?

Specialisatie

Wij zijn volledig gespecialiseerd is in 
(persoonlijke) ontwikkeling van 
professionals. De drijvende krachten is 
Hanna Wierts. Maar er zijn nog veel meer 
mensen bij betrokken. Wij zijn zelf 
professionals en hebben allemaal een lange 
ervaring met het coachen, begeleiden en 
faciliteren van leerprocessen. Het gaat bij 
ons nooit om de inhoud van je vak maar 
juist om wat je met deze inhoud, kennis 
kunt bewerkstelligen.30



Specialist Development

Locatie
Wij beschikken over een bijzondere 
eigen trainingslocatie “In de 
dierense toren”.

Trainingen met overnachting 
worden op andere locaties 
georganiseerd.

De trainingen kunnen ook 
incompany en op een andere locatie 
worden gegeven.

In de Dierense Toren
Hogestraat 12
6953 AS Dieren
www.indedierensetoren.nl

0313 750914

Gratis parkeergelegenheid achter 
de toren en elders in de wijk.
Binnen 5 minuten lopen van 
Intercitystation Dieren.

www.specialistdevelopment.nl
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In samenwerking met:


