Opleiding

ICMYoung Professional Excellence Programme
5 Maanden
Wil je die sterke gesprekspartner zijn voor management en directie?
Wil je draagvlak creëren voor je ideeën en je invloed binnen de
organisatie vergroten? Hiervoor is het belangrijk te weten wie je
bent, waar je talenten liggen en hoe je die optimaal benut. In het
Young Professional Excellence Programme leer je onder de juiste
begeleiding werken vanuit je passie en talenten, om je ambities te
ontdekken en waar te maken. Je bent zelfbewust, valt op, vergroot je
impact en je weet je doelen te bereiken. Je ontwikkelt jezelf tot een
onmisbaar talent en daadkrachtig professional.

Unieke voordelen
•
•
•
•
•

Persoonlijke e-coaching
Oefenen met een acteur
Business Challenge in je eigen praktijk
E-learning naar keuze
4YoungPeople workshop naar keuze

Resultaat
• Je handelt daadkrachtig vanuit je persoonlijke invloed en
overtuigingskracht
• Je weet wat je drijft en je leert authentiek keuzes te maken
• Je bent je bewust van je eigen gedrag in interactie met anderen
• Je weet hoe je om wilt gaan met onverwachte situaties en
uitdagingen
• Je hebt zicht op je rol in je team, organisatie en andere
strategische werkrelaties
• Je weet hoe je een goede work-life balance realiseert
• Je leert weerstand om te buigen en draagvlak te creëren voor
verandering
• Je bent in staat om effectiever te communiceren en te
beïnvloeden

Doelgroep
Het Young Professional Excellence Programme is voor jonge
professionals die 0 tot 5 jaar op weg zijn in hun carrière en zichzelf
persoonlijk en als professional verder willen ontwikkelen.

Studiewijze
Tijdens het ICM Young Professional Excellence Programme word je
uitgedaagd het beste uit jezelf en je werk te halen. Dit gebeurt tijdens
de bijeenkomsten in de vorm van praktijkgerichte oefeningen, maar
ook tijdens je dagelijkse werk. Je oefent en verankert wat je leert in de
praktijk voor een optimaal leerresultaat.
In een online intake worden persoonlijke thema’s, ontwikkelpunten
en motivaties in kaart gebracht. Tijdens de verschillende modules is
er ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke reflectie. Het ICM Young
Professional Excellence Programme wordt verzorgd door docenten
met ruime ervaring en affiniteit met het begeleiden van Young
Professionals.
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Programma
Module 1: Ik & Persoonlijk leiderschap
•
•
•
•
•

Werken vanuit passie en talent
Inzicht in eigen overtuigingen, drijfveren en waarden
Belemmerende patronen doorbreken
Authentiek kiezen en verantwoordelijkheid nemen
Work-life balans

Module 2: Ik & Mijn krachtenveld
•
•
•
•
•

Communicatie en beïnvloedingsstijlen
Gesprekstechnieken
Verbale en non-verbale communicatie
Lastige gesprekken oefenen en doorbraken maken
Communicatieniveaus (inhoud, proces en relatie)

Module 3: Ik & veranderingen waarmaken
•
•
•
•
•

Omgaan met weerstand en verschillende belangen
Omgaan met onzekerheid en niet weten
Transitiefases
Persoonlijke veranderingsinitiatieven
In eigen kracht blijven tijdens sterk veranderend krachtenveld

Doorlopend: Ik & mijn carrière
• Persoonlijke e-coaching (2 individuele sessies online)
• Business Challenge in je eigen praktijk
• ICM E-Learning naar keuze: o.a.Time Management, Overtuigend
Presenteren, Breintraining, Persoonlijke Effectiviteit
• 4YoungPeople Workshop naar keuze: o.a. Business Model You,
Eenvoudig & Doeltreffend Coachen, De Kracht van de Lach,
Mindfulness, Nieuwsgierig Leiderschap, Warrior Spirit (kijk voor
het actuele aanbod op: www.4youngpeople.nl)

Vooropleiding
Een afgeronde HBO- of WO-opleiding.

Studievoorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist 4 tot 6 uur studievoorbereiding. Daarnaast
werk je tijdens het programma aan een Business Challenge binnen je
eigen organisatie.

Opleiding

Studiemateriaal

Diploma

Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt tijdens het ICM
Young Professional Excellence Programme.

Het ICM Young Professional Excellence Programme biedt je de
mogelijkheid om het diploma te behalen:
•

ICM Young Professional Excellence Programme – diploma

Duur
ICM verzorgt ICM Young Professional Excellence Programme als
dagopleiding. De dagopleiding is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat
6 lessen. De lessen zijn opgedeeld in drie modules van elk
2 opeenvolgende dagen, te weten vrijdag en zaterdag.
Tussen de modules plan je samen met jouw docent twee e-coachingsessies in. De ICM E-Learning en 4YoungPeople Workshop kun je naar
eigen inzicht en op basis van beschikbaarheid inplannen. In totaal
duurt de opleiding 5 maanden.
In oktober 2020 en maart 2021 start de opleiding.

Investering
De investering bedraagt € 3.795 en bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Leskosten
Materiaal
Business Challenge
E-Learning naar keuze (inclusief)
Twee e-coaching sessies (inclusief)
Deelname aan een 4YoungPeople Workshop (inclusief)

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het
avondarrangement. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele

Dagopleiding
Amsterdam – vr – za

informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Arnhem – vr – za
Breda – vr – za
Eindhoven – vr – za

Advies & inschrijving

Groningen – vr – za

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Rotterdam – vr – za
Utrecht – vr – za

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/ypep

Zwolle – vr – za
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan als maatwerk
traineeprogramma.
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