
Kom volgend jaar in actie met je professionele ontwikkeling 
door met een groep kunstenaars en ontwerpers onder 

begeleiding van Annejet en ondersteunende werkvormen aan 
de slag te gaan!



Met behulp van creatieve interventies begeleid ik 
organisaties, groepen en individuen bij hun ontwikkeling 
om wendbaar en toekomstbestendig te worden. Door 
reflectie en actie te stimuleren help ik mensen al doende te 
leren en al lerende te doen. Om zo te ontdekken wat werkt 
en hoe je zelf verder kunt. 

Dit doe ik afgelopen jaren voor zowel diverse commerciële 
bedrijven, overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties als diverse creatieven.

Vanaf dit jaar bied ik deze intensievere Yeds Talk in Action 
aan voor makers die behoefte hebben om te investeren in 
hun professionele ontwikkeling en dit graag doen in een 
groep “gelijkgestemden”. Met een groep van min. 6 en max. 
8 personen, ga je een jaar lang aan de slag. 

Oprichter YedsYeds Talk in Action
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Wensen en mogelijkheden verkennen.

• Annejet biedt inzicht in het traject; een doorkijkje naar de opbouw, de 
werkvormen die aan bod zullen komen en de tussentijdse opdrachten 
om je in beweging te houden. 

• Vraagverheldering; welke vraag heb je en wat is jouw wens om aan te 
werken?

• We delen en onderzoeken verwachtingen over en weer. 

• Al tijdens deze sessie of na afloop laat iedereen weten of hij/zij 
deelneemt aan het vervolg en dan ontvang je een factuur voor het 
traject. 
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Verkenning 
vragen, 
toelichting 
programma en 
commitment.

Eind januari 2022



Omploegen bestaande grond; werken met alle kennis die er is.

• We gaan de diepte in met ieders vraag en met behulp van de groep en 
de werkvorm wordt helder waar je mee aan de slag gaat de komende 
tijd.

• Iedereen formuleert acties om te komen tot zijn/haar gewenste 
resultaat voor dit jaar en de komende tijd. 

• Met de groep wisselen we de plannen uit en op basis van de 
ideeën/adviezen uit de groep scherp je je plan aan.

Aan de slag 
met ieders 
vraag.
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eind maart 2022



Al doende leren, al lerende doen.

• Met behulp van een passende werkvorm reflecteren we op hetgeen 
de afgelopen tijd is gedaan/bereikt. 

• Op basis van de inzichten vanuit de reflectie formuleren we 
vervolgstappen.

• We wisselen met elkaar uit en door de opkomende ideeën en 
adviezen uit de groep verrijk je je vervolgstappen.

• Iedereen krijgt een zomeropdracht mee.

Reflectie en 
vervolgstap-
pen.
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eind juni 2022



Op weg naar je gewenste resultaat.

• We delen ervaringen en inzichten van de afgelopen tijd waarin we 
bezig zijn geweest om te werken aan de dingen die we willen 
bereiken. 

• We geven en ontvangen feedback aan elkaar.

• We formuleren met behulp van een werkvorm de focus voor de 
komende periode.

Uitwisselen 
inzichten 
zomer-
opdracht en 
delen focus 
komend 
kwartaal.
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Eind sept 2022



Vieren inzichten en resultaten, inspiratie opdoen voor 2022.

• We sluiten het jaar feestelijk met elkaar af door stil te staan bij 
wat we hebben bereikt, geleerd en gedaan dit jaar. 

• We zetten de inzichten van dit jaar om in een wens en focus voor 
2022.

Sessie 4

Terugblik op 
2022 en 
vooruitkijken 
2023.
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begin dec 2022





06-17350224 ~ annejet@yeds.nl ~ www.yeds.nl

De sessies duren 2u per keer en worden in overleg gepland 
op een moment dat voor iedereen goed uitkomt (overdag of 

avond beiden mogelijk). In principe in Het Archief in 
Rotterdam (Robert Fruinstraat 52) of online indien nodig.

De 5 sessies kosten € 35,- per keer. De totale kosten van dit 
traject zijn € 175,- ex BTW.

Voor creatieven is er een subsidieregeling voor het 
investeren in je professionele ontwikkeling, hiermee kun je 

een deel van de investering vergoed krijgen: 
https://werktuigppo.nl/
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Stuur een mailtje met de vraag die jij dit jaar wilt 
inbrengen en op basis daarvan word je gematcht
aan een groep andere makers. Je ontvangt per 

mail verdere informatie. 
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