YOUNG PROFESSIONAL PROGRAM

“Dit traineeship heeft mijn leven veranderd. Ik heb me zowel professioneel als
persoonlijk kunnen ontwikkelen, diverse uitdagende werkomgevingen gezien en
leuke nieuwe vrienden ontmoet”
Elke werkgever kent de innovatiekracht van een divers en complementair team.
Dat gaat verder dan elkaar aanvullende teamrollen. Het gaat vooral over het
waarderen van verschil in karakter en perspectief. Maar hoe organiseer je dat?
Niet alleen bij de samenstelling van je team, maar vooral ook blijvend in de
dynamiek binnen het team? En waar haal ik de goede talenten vandaan?
Triple Talent helpt u bij de vormgeving, invulling en begeleiding van uw eigen
traineeprogramma: vanaf de werving van kandidaten tot en met de vorming van
zelfbewuste professionals, specifiek voor uw branche. Daarnaast is het mogelijk
deel te nemen aan één van de brede traineeprogramma’s, waarin meerdere
bedrijven en organisaties participeren: uw kandidaten krijgen zo de kans om
ervaring op te doen in meerdere bedrijven en sectoren en u krijgt zo echt talent
binnen!
Doel van het Young Professional Program is het herkennen, erkennen en inzetten
van toptalenten in onze diverse samenleving. Een toptalent - een Triple Talent is iemand die buitengewone prestaties kan leveren onder grote druk, meerdere
talen spreekt, vertrouwd is met meerdere culturen en invalshoeken en in staat is
om complexe vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke oplossingen.
Het Young Professional Program is een tweejarig programma voor jonge,
bi-culturele high-potentials. Zij krijgen een uitgebreide opleiding,
gericht op persoonlijke ontwikkeling, vakbekwaamheid en
oriëntatie op het werkveld waarin zij gaan dienen.
Met het Young Professional Program heb je
de sleutel in handen om waarde te halen
uit culturele diversiteit!

Aanpak en opzet van het traineeprogramma
De didactische uitgangspunten van Triple Talent kenmerken zich door de ontwikkeling van een leerlandschap voor zowel de trainees als hun leidinggevenden op
hun werkplek, waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit in achtergrond,
leervoorkeuren en denkgewoonten. Zo ontstaat een bedding voor samen leren:
•
Diversiteit is rijkdom - Wat is er mooier dan van elkaar te horen wat ons
raakt, wat ons voedt en wat ons bezighoudt? Om in elkaars ogen te zien waar we
vol van zijn en te horen wat we meenemen uit het nest waarin we geland zijn
naar onze gezamenlijke toekomst? Juist het eren van verschil is een voorwaarde
voor een rijke samenleving.
•
Welkom buiten begint binnen - Alles welkom heten, ook wat ik nog niet
ken, is spannend. Want kan ik ontvangen wat nog vreemd voor mij is? Kan ik in
mezelf welkom heten wat tot op heden nog niet welkom was? Wat denk ik thuis
te moeten laten om zelf welkom te zijn? Wat heb ik op te geven om ruimte te
maken voor iets nieuws? Elkaar ten volle welkom heten, begint diep van binnen.
•
Persoonlijk, ambachtelijk, contextueel – Wij hanteren een drieluik:
‘ken je zelf’, ‘ken je vak’ en ‘ken de wereld’. Het eerste luik is gericht op
persoonlijke ontwikkeling. Het tweede luik bevat kennisoverdracht en oefenen
van specifieke vaardigheden om up to standards te kunnen werken binnen jouw
vakgebied. Het derde luik gaat over maatschappelijks trends en ontwikkelingen.
•
Elke module omvat alle leerstijlen en leervoorkeuren - De manier
van ontwikkelen verschilt van persoon tot persoon. Daarom omvat elke module
elementen van elke leervoorkeur, variërend van de kunst afkijken tot participeren, van kennis verwerven tot beleven, van ontdekken tot reflecteren.
Zo wordt elke deelnemer uitgedaagd tot groei, telkens opnieuw, maar steeds op
een andere laag. Deze leerbeweging wordt gevoed door groepsbijeenkomsten,
intervisie, individuele coaching, simulaties en periodieke open spaces.

Opbouw Traineeprogramma
Het traineeprogramma omvat 2
studiejaren en ruim 20 modules.
Voor een volledig overzicht van het
traineeprogramma: zie bijgevoegd
inlegvel.
Voor bedrijven en organisaties die het
traineeprogramma volledig willen toespitsen
op het eigen vakgebied is maatwerk mogelijk.
Alle modules kunnen in goed overleg worden aangepast. Triple Talent staat zeer open voor uw ideeën!

Arbeidsmarktpositie Young Professionals
De trainees worden in goed overleg en samenspel met u als opdrachtgever
geworven en geselecteerd. Vervolgens krijgen de trainees gedurende het
programma een tijdelijke aanstelling bij Triple Talent. Op deze manier wordt u
volledig onlast in uw werkgeverszorg.
Gedurende het programma komen de kosten voor het traineeprogramma,
inclusief de werkgeverskosten samenhangend met het tijdelijk dienstverband van
de trainees, voor rekening van de opdrachtgever. Na succesvolle afronding van
het traineeprogramma komen de trainees in de regel als young professionals in
dienst van uw organisatie.

Trainers en opleiders
Aan Triple Talent is een groot team van trainers en opleiders verbonden, allen
met ruimte ervaring op het gebied waarin ze de trainees begeleiden.
De opleiders zijn geselecteerd op basis van hun ervaring, didactische kwaliteiten
en diversiteit in achtergrond, zodat alle relevante kennis en ervaring ruim
voorhanden en inzetbaar is: variërend van psychologie tot
communicatiewetenschappen, van beleids- en bestuurskunde, politicologie en
diplomatie tot economie en financieel management, van ict en informatievoorziening tot programma- en crisismanagement, van leiderschap tot
duurzaamheid…
Uiteraard wordt, indien daar aanleiding toe is, voor door de opdrachtgever
gevraagde thema’s specifieke expertise aangezocht en ingezet.

Waarom kiest u voor de trainingen en opleidingen van Triple Talent?
Triple Talent heeft meer dan 25 jaar ervaring met de valkuilen bij werving &
selectie in het algemeen en van vrouwen en culturele diversiteit in het bijzonder.
Bovendien heeft Triple Talent ruime ervaring met het verzorgen van trainingen
en programma’s, in het bijzonder voor recruiters, selecteurs en management.
Het ontwerp van alle trainingen en programma’s sluit qua leerstijlen en
leervoorkeuren aan bij de diversiteit van de doelgroep. Alle trainingen en
programma’s omvatten zowel persoonlijke, vakinhoudelijke als contextgerelateerde elementen: ken jezelf, ken je vak, ken de wereld waarin je werkt.
Ook zijn alle trainingen en programma’s gericht op het parallel leren en
ontwikkelen op meerdere lagen: zowel vanuit de rationele, de emotionele, de
fysieke als de spirituele dimensie.
Triple Talent biedt haar trainingen in de regel aan als een tweeluik: enerzijds een
specifiek programma voor trainees en young professionals en tegelijk een pakket
trainingen voor het ontvangend management en recruitment- en HR-adviseurs.
Het bevorderen van diversiteit en inclusie vraagt immers niet alleen of primair
een investering in talent met een diverse achtergrond, maar vooral bewustzijn en
oefening van de bestaande organisatie in het verwelkomen van wat nog niet
aanwezig is, inclusief het insluiten van wat dat aan onzekerheid van alle
betrokkenheid vraagt. Bovendien ondersteunt Triple Talent organisaties bij het
managen van diversiteit en het binnenhalen en aansturen van meervoudig
getalenteerde millennials.
Er zijn inmiddels ruim 500 recruiters getraind in inclusief selecteren van hoog
opgeleide millennials, allen met een internationale focus en inclusieve manier van
denken en doen. Daarnaast hebben ruim 200 executives onze trainingen
gevolgd, zodat zij beter geëquipeerd zijn in het creëren van een veilige
werkomgeving en het managen van diversiteit.

Meer informatie
Heeft u interesse en wilt u weten wat triple Talent voor u kan betekenen? Bel of
mail dan geheel vrijblijvend naar +31 6 52825224 / info@tripletalent.nl, of kijk
op www.tripletalent.nl.

