J.O.O.P.

Jong Oranje Ontwikkel Programma

De tour win je in bed.
- Joop Zoetemelk

J.O.O.P.

Een wijs man, die Zoetemelk. Wie het beste uit zichzelf wil
halen, zorgt naast actieve training en focus voor voldoende
rust en herstel. Alleen zo blijf je in topvorm. Alleen zo zorg je
voor een duurzame impact. Dat geldt voor ieder van ons en
zeker in de topsport.
Je hebt niet voor niks gekozen voor dit werkveld. Een
dynamische, gedreven en gepassioneerde wereld. Continu
in beweging. Net als jij! Als jonge hond wil je het allemaal
meemaken en laten zien wat je in huis hebt. Een uitdagende
en ondernemende fase in je professionele leven, waarin je je
razendsnel ontwikkelt.

Traject

J.O.O.P.
Jouw unieke topvorm en impact

De kunst is dus om op tijd pas op de plaats te maken. Stil te
staan bij jouw eigen drijfveren, talenten en missie. Waar krijg
jij energie van. Wat is jouw toegevoegde waarde. In welke
richting wil je je verder ontwikkelen. En hoe kun je dat vanuit
je passie voor sport vervolgens vormgeven in je dagelijkse
(werkende) leven. Herkenbaar? Dan is het tijd voor JOOP.
Een compact ontwikkeltraject waarin je je in vier etappes
bezint op wezenlijke (loopbaan)thema’s. Die je fundament
verstevigt en richting verheldert. Die zorgt voor jouw unieke
topvorm en impact.

START
De Talentscan is het vertrekpunt. Een diepgravende
en brede analyse van je persoonlijke en professionele
proﬁel. Aan de hand van diverse online testen en
opdrachten worden o.a. jouw unieke eigenschappen,
interesses, talenten, waarden, patronen en ambities
onderzocht. Deze zijn onderverdeeld in vier modules,
die in het vervolgtraject verder uitgediept worden:
1.

Karakteristieken

levensloop, persoonlijkheid

2.

Invloeden

patronen, voorkeuren

3.

Drijfveren

waarden, levensdoel

4.

Toegevoegde waarden

interesses, talenten

Het geeft een compleet beeld van wie je bent, waar
jouw potentieel ligt en waar je ontwikkelkansen.
Na aﬂoop ontvang je een verslag van de resultaten,
die tijdens de nabespreking met jouw coach worden
toegelicht. Dit vormt een leidraad voor de etappes.

Talentscan
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Persoonlijk en professioneel proﬁel
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ETAPPES
De kop is eraf. Met je blauwdruk en leerdoelen op zak, ben
je vol positieve energie klaar voor de vier etappes. Die je
leiden langs diverse, universele en veelal herkenbare
thema’s. In drie individuele coachings en een gezamenlijke
intervisie, diepen we deze verder uit en vertalen dit naar
eﬀectief

gedrag

en

praktische

beoefening

daarvan.

Onderweg zorgen opdrachten voor tussentijdse bezinning,
inspiratie en creatie.

COACHING
In de individuele etappes borduur je met jouw coach voort

Coaching
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op de uitkomsten van de talentscan. Nu je de essentie te
pakken hebt, worden de stappen richting jouw horizon
duidelijker. Je weet steeds beter wat je te doen staat.
In de coaching ondersteunen we je bij de uitdagingen en
barrières die je daarbij tegenkomt. Vanuit een op maat
gesneden, holistische benadering helpen we je alle facetten

Verdieping van jouw thema’s

te belichten en een duurzame doorbraak te realiseren.

INTERVISIE (OPTIONEEL)
Ook al heeft ieder z’n eigen leerweg te gaan, je bent niet de
enige die daarbij de nodige uitdagingen tegenkomt. Het kan
dan prettig en van toegevoegde waarde zijn om een gedeelte
als ploeg af te leggen. Sparrend met gelijkgestemden uit je
eigen werkveld, onder leiding van een coach en/of specialist.
De onderlinge, aanstekelijke energie en peer feedback geven
je weer frisse input voor je eigen tocht.

FINISH
Aan het einde van de rit ben je diep gegaan. Je bent in je
persoonlijke en professionele proﬁel gedoken, weet nog
beter wie je bent, waar je voor staat en welke impact je kunt
en wilt maken. Zelfbewust en duurzaam.

Intervisie
Je weet je passie voor sport op jouw eigen manier om te
zetten in een concreet loopbaanpad. Een aantal nieuwe
stappen zijn reeds gezet. Het heeft je het inzicht, de
motivatie en het vertrouwen gegeven hier zelf op voort te
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bouwen.

Sparren met gelijkgestemden

PRAKTISCH
In het kort bestaat het ontwikkelprogramma uit:
●

een online talentscan met verslag en nabespreking

●

4 individuele coachingsessies
OF

●

3 individuele coachingsessies en 1 intervisie

●

tussentijdse opdrachten en beoefening

Doorlooptijd: 4 maanden.
Locatie: live sessies vinden plaats bij Paluka in Zeist.
Meer informatie

Praktisch
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Meer info en aanmelden

Meer weten over de inhoud van het programma?
Vraag het Paluka via info@paluka.nl.
Aanmelden
Meld je aan via wijzijnjongoranje.nl en enjoy the ride!

