
De  Kunst van het kiezen
Masterclass: maandag 11 maart en 1 april 2019

Achtergrond
Als jonge professional sta je vaak voor lastige keuzes. Je promotietraject gaat de laatste fase in. Je wilt 

je specialiseren als arts. Er komen verschillende leuke banen op je pad. Je bent een aantal jaar werkzaam 

binnen een vakgebied en overweegt een overstap. Mogelijkheden te over. Maar kiezen voelt soms ook als 

verliezen. Hoe ga je daarmee om? Wat is dan wijsheid en hoe kom je tot een goede keuze?

Voor wie?
De Masterclass Kunst van het Kiezen is bedoeld voor jonge professionals, die 3 tot 10 jaar werkervaring 

hebben. Voor jonge professionals die voor een lastige keuze staan of willen leren om bewust te kiezen in 

moeilijke vraagstukken.

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel een open leerhouding en de bereidheid en nieuwsgierigheid 

om naar jezelf te kijken en jezelf beter te leren kennen. We werken in kleine groepen van maximaal  

10 deelnemers om een persoonlijke benadering mogelijk te maken. 

Inhoud en werkwijze
In deze Masterclass voor Young Professionals staan we stil bij de ‘Kunst van het Kiezen’. We helpen je 

zicht te krijgen op je loopbaan en andere grote keuzes in je leven. We werken met korte blokjes theorie en 

oefeningen die je diep inzicht geven in jouw talenten en in wat voor jou belangrijk is. Daarmee ontwikkel je 

de competenties om zelf je werk en leven te sturen.



Programma
Het programma van de Masterclass bestaat uit twee (losse) dagen, met een tussentijd 

van twee à drie weken. In de eerste dag reiken we je handvatten aan om je zelfinzicht 

te vergroten. Daarmee kun je zelf aan de slag. Tijdens de tweede dag creëren we 

verdere verdieping en krijg je persoonlijke coaching van de begeleiders. In de training 

komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Arbeidsmarkt anno 2019 (in een VUCA wereld)

• Kan ons brein eigenlijk wel kiezen?  

• De waarde van dilemma’s 

• Verkennen van mijn talenten

• Wat is belangrijk in mijn werk en leven?

• Hoe krijg ik de loopbaan die ik graag wil (wat is daarvoor nodig)?

Trainers 

Maaike Taconis
Maaike Taconis (1979) is coach en begeleider van Young Professionals. Zij begeleidt 

jonge professionals bij uitdagingen in hun loopbaan, hun persoonlijke ontwikkeling en 

het vinden van balans. Zij studeerde scheikunde (MSc) in Utrecht en Coaching (MA) 

in Oxford.

Rombout van den Nieuwenhof
Rombout van den Nieuwenhof (1958) is coach en begeleider van teams en orga-

nisaties in verandering. Hij studeerde psychologie in Nijmegen, psychotherapie in 

Amsterdam en promoveerde op de rol van dialoog in complexe veranderingen in  

organisaties (UvA).

Praktisch
Locatie: De Raadzaal 
 Dorpsstraat 30A 
 3945 BL Cothen

Kosten: € 685,- (2 dagen), vrij van BTW

Groep: maximaal 10 personen 

Inschrijven: zeno-organisatieontwikkeling.nl 
 masterclasscoaching.nl 
 maaiketaconis.com 
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