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IN SAMENWERKING MET:
Boertien Vergouwen Overduin is dé specialist in het verzorgen
van trainingen in soft en business skills voor het bedrijfsleven. De
trainingen worden gegeven door ervaren trainers, soms met onder
steuning van acteurs. Als geen ander maken zij de vertaling van
wetenschappelijke inzichten naar praktische trainingstechnieken.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is dé specialist als
het gaat om inhoudelijke vakken voor energietechniek. De gedreven
trainers zorgen voor een inhoudelijk sterk verhaal omdat ze allemaal
jarenlang succesvol actief zijn geweest binnen de energiewereld.

WAAROM HET TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME?
JJ

Instroom van gedreven talentvolle starters voor uw organisatie

JJ

Een tweejarig opleidingsprogramma met direct in de praktijk toepasbare intervisie en trainingen

JJ

Steile leercurve van young professional voor een snelle persoonlijke en professionele ontwikkeling

JJ

Persoonlijke begeleiding van young professional door NIP-geregistreerde arbeidspsycholoog van YER

JJ

Vakinhoudelijke trainingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk

JJ

Werkvoorbereiders met een post-hbo-certificaat na twee jaar

WAAROM VIA YER?
Het vinden, binden, boeien en behouden van professionals; daar draait het tegenwoordig om! Elke
organisatie heeft haar eigen specialisme. YER is gespecialiseerd in de bemiddeling van hoogopgeleide
professionals via haar omvangrijke netwerk. Deskundige consultants, met jaren ervaring binnen de
arbeidsbemiddeling, hebben uitgebreide kennis van de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen de
technische sector. YER weet dat iedere organisatie vraagt om andere oplossingen, vooral wanneer het
gaat om het aantrekken, ontwikkelen en behouden van jong talent. De missie, visie en bedrijfscultuur
van uw organisatie nemen we dan ook graag mee in de ontwikkeling van een structureel succesvol
Talent Development Programme. Hierover gaan we graag met u in gesprek!

UW ORGANISATIE, ONZE FOCUS
Talent Development Programme Energietechniek
KENNIS | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Tijdens het Talent Development Programme leer je alle fijne kneepjes van het vak energie
techniek. Als je het programma succesvol afrondt ontvang je een post-hbo-certificaat.
Vakken die aan bod komen:
JJ Wiskunde en Complex Rekenen
JJ Opwekking
JJ Netwerktheorie
JJ Transport en Distributie
JJ Elektromechanica
JJ Cases en Gastcolleges
JJ Elektrische Machines

VAARDIGHEDEN | Boertien Vergouwen Overduin
Jaar 1: Soft skills
JJ Effectief Communiceren &
Samenwerken
JJ Timemanagement & Assertiviteit
JJ Training naar keuze
JJ Intervisie

Jaar 2: Business skills
JJ Commerciële Business Skills &
Effectief Beïnvloeden
JJ Projectmatig Werken & Presenteren
met Impact
JJ Training naar keuze
JJ Intervisie

PERSOONLIJK | Coach van YER
JJ
JJ
JJ

NIP-geregistreerde arbeidspsychologen
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Focus op persoonlijke en professionele ontwikkeling

