
Hét 
ontwikkelprogramma 
voor impact in de  
energietransitie

Talent voor Transitie biedt 
jou de unieke mogelijkheid 

om samen met andere jonge 
mensen kennis op te doen, 

vaardigheden te ontwikkellen 
en coalities te bouwen om 

de energietransitie  
te versnellen.

www.talentvoortransitie.nl
Ga jij mee op reis naar versnelling?



Hoe helpt dit  
programma mij?

De vier ontwikkellijnen 
van het programma

In twee jaar tijd ga jij met andere jonge mensen aan de slag om de energietransitie te 

versnellen. Je bent onderdeel van onze community waarin je kennis en ervaring over 

de energietransitie uitwisselt. De ontwikkeldagen volg je in een groep van acht tot 

twaalf deelnemers. Onder leiding van onze trainers experimenteer je met nieuwe 

modellen en theorieën. Je ontwikkelt beïnvloedingsvaardigheden en voorziet elkaar 

van feedback. Zo krijg je inzicht in hoe jij jouw impact vergroot.  

Aan het einde van ons programma:

• Heb je een netwerk van andere jonge, bevlogen, versnellers

• Ben jij een professional die alle belangrijke vaardigheden en kennis in huis heeft 

om impact te hebben en te versnellen

• Heb jij een steile leercurve doorgemaakt omdat je steeds experimenteert met 

nieuwe werkwijzen, handelt op basis van nieuwe inzichten en daarop reflecteert

• Weet jij hoe je impact maakt in jouw organisatie

• Heb je inzicht in werkwijzen van andere mensen en organisaties

• Begrijp jij hoe de belangen van stakeholders samenhangen

• Heb jij versnelling gerealiseerd in een coalitie

• Blijf jij onderdeel van onze community en word je uitgenodigd voor  

jaarlijkse events

Het doel van het ontwikkelprogramma is:

Jou een leeromgeving bieden waarin jij jezelf ontwikkelt tot een impactvolle professional die een 

betekenisvolle bijdrage levert aan het versnellen van de energietransitie. 

Dit bereik je door de vier ontwikkellijnen te volgen van ons programma:

Tijdens de reis...
... zijn wij continu bezig om in korte feedbackrondes met onze deelnemers en trainers ons programma 

op maat te snijden afhankelijk van de behoeften van de groep. 

Wij zijn onafhankelijk en verbinden trainers en partners die een warm hart toedragen aan de 

energietransitie.

Jouw reis leidt naar een 'Impact Project'. Dit is een project dat je samen met de andere deelnemers 

van jouw groep kiest omdat jullie geloven dat dit hèt verschil maakt in de energietransitie. Je bouwt 

een coalitie om de impact van je project zo groot mogelijk te maken. Uiteindelijk presenteer je het 

impact project tijdens een event.

Coalities bouwen
Je maakt gebruik van jouw creativiteit en grensverleggend vermogen om coalities binnen 

de energietransitie teweeg te brengen. Daarbij leer je omgaan met de verhoudingen en 

belangen van de verschillende stakeholders. 

Energiekennis opbouwen
Wij reiken kennis aan op gebieden als techniek, regulering en marktwerking.  

Ook houden wij je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de energie-

transitie. Hiermee word je een energieprofessional. 

Impact hebben
Je ontwikkelt vaardigheden om in een complexe omgeving impact te hebben doordat  je 

reflecteert op jouw talenten, drijfveren en interactie met jouw omgeving. 

Veranderen en Experimenteren
Je experimenteert met modellen en aanpakken om projecten en veranderingen in goede 

banen te leiden. Hierbij leer je te co-creëren, omgaan met weerstand en draagvlak te 

organiseren. 

"De uitdagingen in het programma 

hebben mij veel nieuwe inzichten, 

tips en aanpakken opgeleverd die  

ik nu in mijn werk toepas." 

Leon Robbers

"De tweedaagse sessie had een 

prettige mix tussen groeps-

opdrachten, bewegen, vertragen, 

persoonlijke dingen delen en 

gezelligheid. Ik leerde mijzelf en  

de anderen beter kennen." 

Els van der Roest
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Hoe 
werkt 
het?

Het ontwikkelprogramma 

richt zich op HBO en WO 

talent met 0 tot 3 jaar 

werkervaring. 

Vier keer per jaar start een groep van 8-12 deelnemers. Met je groep volg 

je gedurende 2 jaar gezamenlijk het ontwikkelprogramma. Het Talent 

voor Transitie ontwikkelprogramma bestaat uit:

• Twee jaar met 20 ontwikkeldagen per jaar

• Om de drie weken één dag training

• De ontwikkeldagen zijn in het kader van de thema’s: Energiekennis 

opbouwen, Veranderen & Experimenteren, Impact hebben en  

Coalities bouwen

• Jaar 1 richt zich op: ‘Ontdekken en experimenteren’, jaar 2 richt zich op: 

‘Impact in de Energietransitie’

• Meerdere tweedaagse sessies om diepgang te vinden in persoonlijke 

verdieping, drijfveren en impact maken 

• Vier intervisies per jaar

• Drie ontwikkeldagen naar keuze

Met de deelname aan het ontwikkelprogramma word je onderdeel 

van onze Learning Community. Dit is een netwerk van alle deelnemers 

uit het ontwikkelprogramma. Met onze community organiseren wij 

bijeenkomsten zoals energiecafés met sprekers van buiten, klantevents, 

maar ook zomer- en kerstborrels.

  

Als je interesse hebt in ons programma kun je rechtstreeks contact 

opnemen via  info@talentvoortransitie.nl of bel 085 130 75 30.

“In het ontwikkelprogramma leer ik veel over de kijk van andere mensen 

en organisaties. Dit verbreedt mijn ervaring en inzichten. Bovendien is 

het inspirerend om met andere bevlogen jonge mensen te leren, samen te 

werken en bij events te zijn. Dat maakt het programma ook gewoon leuk."

Maud Schoute 

Transitieversneller

www.talentvoortransitie.nl
Ga je mee op reis naar versnelling?


