
	

	

 
 
 

 

 
  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Regisseer je carrière 
2-daagse training vrouwelijk leiderschap voor  

meer grip en focus op je carrière 
 

17 en 24 november 2017 
 

if you can dream it, you can do it – Walt Disney 

De tweedaagse training “regisseer je carrière” is speciaal voor vrouwen ontwikkeld die hun 
zakelijke en persoonlijke ambities nog meer vorm willen geven. 
Je hebt je loopbaan redelijk op orde en je wilt verder groeien. Je realiseert je dat daar meer voor 
nodig is dan het hebben van de juiste opleiding en hard werken. Om meer grip en focus te 
krijgen op je loopbaan is het belangrijk je ambities en je rol in de organisatie in kaart te brengen. 
 
In deze training krijg je niet alleen de handvatten om zelf de regie te nemen over je carrière 
maar je krijgt ook een goed beeld van de structuur van organisaties en wat de kracht is van 
diversiteit in organisaties. 

De “regisseer je carrière” training is een “must” voor alle vrouwen die toe zijn aan de volgende 
stap in hun loopbaan of persoonlijke ontwikkeling 

 
Regisseer je carrière 



	

	

 

 

 

	
	
	
	
	

Regisseer je carrière 
2-daagse training vrouwelijk leiderschap voor meer grip en focus op je carrière	

	

Deze leiderschapstraining is voor vrouwen die geloven in succes op eigen kracht. Vrouwen die 
willen leren in een stimulerende omgeving en hun carrière op eigen wijze willen regisseren. 
Voor vrouwen die een volgende stap in hun loopbaan of persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk 
willen maken en richting willen geven. Om het maximale uit deze training te halen is HBO werk- 
en denkniveau wenselijk. 

Je herkent jezelf in een van de volgende vragen 

• Onze organisatie is aan het veranderen en daarmee ook mijn baan. Hoe ga ik 
daarmee om 

• Ik wil wat anders, maar wat 
• Ik ben de afgelopen jaren van de ene in de andere baan gerold. Wat wil ik nu echt en 

hoe kom ik daar 
• Ik ben het enthousiasme in mijn baan kwijt. Hoe krijg ik de bevlogenheid weer terug 

• Je weet hoe je jezelf in de wereld wilt zetten 
• Met plezier kun je spelen met macht vanuit eigen kracht 
• Je durft jezelf te positioneren en profileren op je eigen, unieke manier 
• Je weet wat je talenten zijn en hoe deze in te zetten 

     Resultaat – een krachtige, zelfbewuste vrouw die haar eigen carrière regisseert 

 
Doelgroep 

 
Wat brengt het je? 



	

	

 

 

 

 

 

 

  

	
	
	
	
	

Regisseer je carrière 
2-daagse training vrouwelijk leiderschap voor meer grip en focus op je carrière	

	

Dag 1 – 17 november 2017  
 
Zicht op je unieke vrouwelijke kracht 
 
• Wat maakt jou authentiek  
• Wat zijn je drijfveren en hoe ga je daar 

mee om 
• Wat wil je bereiken en hoe kom je daar 
• Wat is de kracht van diversiteit en hoe 

ga je daarmee om 
• Wat is je imago en wat wil je uitstralen 
• Wat zijn je netwerken en wat doe je 

ermee 
 

Dag 2 – 24 november 2017 
 
Jezelf profileren en positioneren 
 
• Wat zijn je talenten en hoe zet je die in 
• Hoe word ik trouw aan mijzelf 
• Wat zijn mijn waarden en hoe zet ik die 

gericht en bewust in 
• Vrouwen en zorgtaken en hoe zorg je 

voor de juiste balans 
• Hoe houd je je ambities vast en wie kent 

je ambities 
• Werken aan je personal branding door 

storytelling 
 

 
Programma 

De training bestaat uit theorie en praktijk delen en wordt een beroep gedaan op je creativiteit, 
inzet en zelfwerkzaamheid. 

Dag 1 wordt afgesloten met een huiswerkopdracht.  Deze zal tijdens dag 2 behandeld worden. 
De training wordt afgesloten met een cadeau voor jezelf!  

 



	

	

 

 

 

 

  

	
	
	
	
	

Regisseer je carrière 
2-daagse training vrouwelijk leiderschap voor meer grip en focus op je carrière	

	

Janet Kuiper 
 
 
Janet is een zeer 
bevlogen 
ondernemer die ruim 
20 jaar directeur/ 
eigenaar is van, en 
drijvende kracht 
achter, Alter Ego. Alter Ego is een werving- en 
selectie bureau, gespecialiseerd in functies 
voor vrouwen. Janet heeft ruime 
leidinggevende ervaring. Ze heeft veel 
trainingen en opleidingen gevolgd op gebied 
van leiderschaps-vaardigheden en 
ondernemerschap. Haar kracht is het kunnen 
enthousiasmeren van anderen. Haar kennis en 
kunde wil zij graag delen. Zij geeft deze training 
op haar eigen ludieke en humoristische wijze.  
Haar motto: wie kan delen, kan 
vermenigvuldigen.	
 
 

Nel Taal 
 
 
Nel is een zeer ervaren 
trainer/coach die je prikkelt 
om het beste uit jezelf te 
halen en daagt je uit op een 
zachtmoedige maar 
confronterende manier. Met 
haar vermogen om mensen 
op een natuurlijke manier in verbinding te 
brengen met hun persoonlijke talenten en 
drijfveren ontstaat een nieuwe realiteit. 
Waarover haar klanten met verbazing genieten. 
Door haar deskundigheid in combinatie met 
haar persoonlijkheid weet ze steeds de juiste 
verandering die nodig is, te bewerkstelligen. 
Haar kracht is het goed kunnen luisteren en 
jezelf de oplossing laten bedenken. 
Haar motto: ze zeiden dat een dubbeltje nooit 
een kwartje wordt, maar ik heb goud gevonden. 
 
 

 
Trainers 



	

	

 

   

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

Regisseer je carrière 
2-daagse training vrouwelijk leiderschap voor meer grip en focus op je carrière 

Datum  : 17 en 24 november 2017 
Aanvang : Ontvangst 09.00 uur, 09.30 start training 
Einde  : 17.30 uur 
Locatie : Stadsvilla Sonsbeek, Tellegaan 3, 6814 BT Arnhem 
Niveau : HBO denk- en werkniveau 
Prijs  : € 395,- (incl. koffie/thee, lunch en materiaal), excl. BTW 
 

 
Praktische informatie 

 
Deelnemen 

Wil je deelnemen aan deze unieke training, ga jij met ons deze uitdaging aan?  

Klik dan hier op het aanmeldformulier om je aan te melden. Wil je meer informatie neem 
dan contact op via telefoonnummer 026 20 22 360 of 06 534 728 95 of mail ons via 
info@alterego.nl 

 

Wij zien je aanmelding met veel plezier tegemoet, onder het motto…. 

IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT ! 
 

http://www.alterego.nl/female-executives/brochure-regisseer-je-carriere/
https://www.stadsvillasonsbeek.nl



