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Effectieve en authentieke profilering 
 

Wilt u eens een spiegel voorgehouden krijgen omtrent uw eigen profilering? Ontstaat er wel eens bij u 
de behoefte om te weten hoe u bij anderen overkomt en/of anderen beïnvloedt? Klopt uw zelfbeeld met 

het beeld dat anderen van u hebben? Hoe kunt u uw profilering in contact met anderen effectiever 

ontwikkelen? Wilt u meer energie en zelfvertrouwen uitstralen in uw persoonlijk optreden, zowel zakelijk 
als privé? Wilt u uw persoonlijkheidskenmerken niet alleen leren kennen, maar ook sterker hanteren? 

Wilt u winnen aan zelfvertrouwen waardoor u zich authentieker kunt handhaven in uw omgeving?  
 

Dan is de training ‘Effectieve en authentieke profilering’ absoluut iets voor u ! Deze training geeft u een 
frisse en vernieuwende blik op uzelf en uw effectiviteit in verschillende (professionele) situaties. Het is 

een persoonsgerichte, confronterende leerervaring, vol feedback. Hierdoor krijgt u zicht op uw sterke en 

minder sterke punten in uw huidige profilering. Deze balans maakt u voor uzelf op. Het kan dienen als 
vertrekpunt voor verdere aanscherping van competenties en voor het écht bewerkstelligen van 

gewenste gedragsveranderingen. U kunt u beter profileren én toch authentiek blijven. 
 

Resultaat 

 U heeft duidelijk en verhelderend inzicht in de onderdelen van uw huidige profilering; 
 U bent in staat dit inzicht om te zetten in effectieve persoonlijke doelstellingen en acties; 

 U bent zich bewust van wat u in uw profilering wilt veranderen; 
 U bent in staat om uw verandering vervolgens zelfstandig vorm te geven; 

 U heeft gekozen voor authentieke zingeving in uw dagelijks handelen, zowel zakelijk als privé; 
 U straalt in uw persoonlijke profilering meer energie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen uit. 

 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 durf 
 omgevingsbewustzijn  

 sensitiviteit 

 assertiviteit 
 overtuigingskracht 

 reflectief vermogen 

 
Doelgroep 

Mensen die willen weten en ervaren hoe zij op anderen overkomen en daar eventueel verbetering op 
willen doorvoeren door bewuster inzetten en gebruik te maken van hun persoonlijke profilering. 

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 
plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. U krijgt het lesmateriaal 

en de achtergrondinformatie vooraf toegezonden. Aan het einde van de training heeft u een aanzet 
gemaakt tot een actieplan met te ondernemen activiteiten om uw persoonlijke profilering effectief in 

veranderd gedrag om te zetten. Gedurende 6 maanden na de training kunt u contact opnemen met de 

trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 1 dag 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: €  495,- all in, exclusief BTW  

 


