
In een aantal stappen jezelf bewust 
worden van je eigen aardigheden, 
ambities, valkuilen en uitdagingen 
(eigenheid) … doorleefde 
vakkennis en ervaring met elkaar 
delen (wijsheid) … en daar op 
professionele eigen wijze vorm en 
inhoud aan geven in het werk (jouw 
handelsmerk™). 

Dat is waar deze training in essentie 
over gaat … het aanboren van jouw 
eigen(wijs)heid™. 

Het eindresultaat is om trots op te 
zijn … en voor iedereen weer anders. 
Zo hoort het ook.

De training leidt op tot pro-actieve, 
verantwoordelijke en ondernemende 
mensen … door intimi ook wel 
zebra’s met rode strepen genoemd 
… een genot om mee samen te 
werken ...zakelijk en privé. 

Het plezier en commitment waarmee 
een medewerker naar haar1 werk 

gaat, is direct zichtbaar in de 
resultaten. Daarom is het van groot 
belang dat zij zelfbewust is - qua vak 
én persoon - en actief sturing geeft 
aan de eigen verdere professionele 
ontwikkeling, in harmonie met de 
directe (werk)omgeving.

Als werkgever investeer je in je 
mensen. Uiteraard mag je daar ook 
iets voor terug verwachten. In termen 
van productie, maar ook in de wijze 
van samenwerken. Je zoekt een 
professional die verantwoordelijkheid 
durft te nemen en zich op positieve 
wijze inzet voor het bedrijf.

In tegenstelling tot vele anderen 
verkoop ik geen antwoorden ...maar 
juist vragen. De best passende 
antwoorden zitten er immers al in. 
Michelangelo noemde het “Het beeld 
uit de steen bevrijden.” 

Het is de kunst én de uitdaging, een 
werkelijk fascinerend ambacht, om 

die eigen(wijs)heidTM aan te boren en 
mede vorm te mogen geven. 

Mijn bijdrage bestaat uit een 
bijzondere mix van kwaliteit, eenvoud 
en plezier met diepgang.

1 Om de leesbaarheid te vergroten, en op gepaste wijze eigenwijs te doen, zijn in deze brochure over het algemeen de termen ‘zij’ 
en ‘haar’ gebruikt. Overal waar de vrouwelijke vorm ‘zij’ staat, wordt ‘zij én hij’ bedoeld. Overal waar ‘haar’ staat wordt ook ‘zijn’ 
of ’hem’ bedoeld. Verder zeg ik bij voorkeur je, jij en jou. Ook tegen u.

Jaargang Professionaliteit

CC&C Creative
Consultancy & Coaching

Pijlkruid 4
1991 HD  Velserbroek 

Dick van der Vlugt
06 25 51 27 81

dick@ccenc.biz 
www.eigenwijsheid.nl

Het aanboren van je Eigen(wijs)heidTM

“Het beeld uit de steen bevrijden (Michelangelo)”



Jaargang Professionaliteit

De “Jaargang Professionaliteit” 
bestaat uit vier seizoenen: stoeien, 
snoeien, groeien en bloeien. In 
de periode van één jaar gaan we 
12 dagen intensief met elkaar 
aan de slag rondom het thema 
professionaliteit. Met in totaal 52 
modulen geven we achtereenvolgens 
aandacht aan jezelf, je vak, je 
handelsmerk en ‘doen, doen, doen’. 

De twaalf trainingsdagen (26 
dagdelen) kunnen op verschillende  
manieren worden gevolgd: 

• één vaste dag per 4 weken 
• zes 2-daagse bijeenkomsten   
• drie 4-daagse bijeenkomsten 
• twaalf dagen achtereen 

Er geldt een maximum van 12 
deelnemers per groep. Open 
inschrijving en in-company zijn beide 
mogelijk. Om productieverlies op het 
werk te beperken, is het mogelijk 
(een deel van) de training in het 
weekend te genieten. In-company 
trainingen kunnen op maat worden 
samengesteld en eventueel over 
meerdere jaren worden verdeeld.

De bijeenkomsten zijn stevig, 
intensief, leerzaam, persoonlijk en 
een plezier om naar uit te kijken. 
Een goede mix van theorie, oefenen, 
ontspanning, vóór- en achteruit 
kijken. Er is een heldere structuur en 
de eigen(wijs)heidTM is leidend.

De eerste module, “Stoeien”,is 
gericht op het bewust worden wie 
je bent. Kennismaken met elkaar 
én het programma, communicatie, 
grenzen verkennen en ontwikkelen 
op het juiste niveau zijn de 
hoofdonderwerpen. 

Tijdens de tweede module “Snoeien”, 
gaan we nog een stapje dieper en 
staat “het vak” centraal. 

Professionaliteit, vakmanschap – 
volgens de theorie én de eigen visie 
– inclusief jouw plek daarbinnen, 
krijgen allen de benodigde aandacht. 

Jouw eigenheid en wijsheid zijn 
nu in beeld. De derde module, 
“Groeien”, is erop gericht om daar 
je handelsmerk™ van te maken, 
ter voorbereiding op de bloeifase. 
Ondernemerschap, presentatie, 
jezelf verkopen en succes zijn de 
belangrijkste onderwerpen.

De laatste fase is “Bloeien” … en 
dat kun je nu helemaal zelf … in de 
realiteit van het echte (arbeidzame) 
leven. Tijdens de groeifase heb je al 
je eigen stappenplan voor deze fase 
 geschreven. Er zijn geen formele 

gezamenlijke activiteiten meer. De 
training is afgerond. Het is tijd om 
jouw eigen(wijs)heid™ in praktijk 
te brengen. 

Als zebra met rode strepen ben 
je natuurlijk nog steeds onderdeel 
van de kudde … maar wel heel 
anders. 

Ervaar het ook zelf, door deel te 
nemen aan deze bijzondere en 
waardevolle training. 

Je bent van harte welkom … 
met een glimlach.

Programma
Jaargang professionaliteit

zo
m

e
r bloeien

groeien

le
n

te

stoeien

h
e
rf

st

snoeien

w
in

te
r

1 Waarom, hoe en met wie
2 Communicatie
3 Grenzen verkennen
4 Ontwikkelen op het juiste niveau

5 Professionaliteit
6 Vakmanschap
7 Eigenwijsheid
8 Jij en je vak

9 Ondernemerschap
10 Presentatie
11 Jezelf verkopen
12 Successen vieren

op ieder moment op 
eigen wijze vorm te 
geven

21 juni - 20 september

21 maart - 20 juni

21 december - 20 maart

21 september - 20 december


