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Waarom deze training? 
Wij weten: everyone is a natural. Werken vanuit je eigen, meest krachtige natuur. Maar hoe doe je 
dat en wat betekent het voor jou als persoon en als professional? Als jij weet waar je professioneel 
“thuis” bent, kun je bewust je natuurlijke kracht inzetten en op jouw unieke manier betekenisvol 
zijn voor de wereld om je heen. Jouw natuurlijke kracht ligt besloten in je diepste drijfveren, 
talenten, en eigenheid. Tijdens deze eendaagse zet je de eerste stappen op weg naar het 
(her)ontdekken van de ‘natural’ in jou en maak je kennis met de verschillende bouwstenen van ons 
Natural Professional Program.  

 
Wat brengt de training je? 
Na afloop van deze dag:  

- heb je zelfkennis opgedaan die je persoonlijk fundament verstevigt, professioneel en privé.  
- heb je ervaren wat werken vanuit je natuur voor jou kan betekenen en de eerste stap op dit 

pad gezet.  
- heb je een duidelijk beeld van de fundamentele bouwstenen van het Natural Professional 

Program: energiegevers en -nemers, werken vanuit je kern en talentenergie.  
 

Wat gaan we doen?    
Energiegevers en -nemers 
We starten de dag met je natuurlijke energiegevers en -nemers. Welke soorten energieën zijn er en 
hoe werkt dat van nature voor jou? Wat betekent dat ten aanzien van je werk? Vanuit dit zelfinzicht, 
kun je die activiteiten ontplooien, die van nature bij je passen. 
 
Werken vanuit je kern 
In deel 2 van de training gaan we aan de slag met je innerlijke familie; doelgerichtheid (man), 
wijsheid en bezinning (vrouw), verbinding en voelen (meisje), en spelen en ontdekken (jongetje). 
Hoe ziet jouw jongentjesenergie eruit? Hoe zorg je voor verbinding, welke normen en waarden 
gelden voor jou en hoe zet je je wijsheid in? 
 
Talentenergie 
Tot slot zetten we een eerste stap in de richting van jouw talentwoord. Dat ene woord waarin voor 
jou alles samenvalt: jouw natuurlijke energie, de dingen waar je goed in bent en dat waar je blij van 
wordt. Dat woord waarvan jij ‘AAN’ gaat en dat jouw (professionele) leven duurzaam verandert.  
 

Investering 

Type kosten Bedrag 

Opleiding incl. trainingsmaterialen € 399 

Accommodatie € 50 

Totaal  € 449 
Onze tarieven zijn incl. versbereide lunches, tussendoortjes, koffie, thee, water en excl. BTW. 

 
 

 1-Daagse ‘Werken vanuit je natuur’ 
 
 
 
  


