
De Career Design Experience (CDE) is een persoonlijk ontwikkeltraject vol ontdekkingen,  
actie en fun. En nog belangrijker: de resultaten mogen er zijn. Oud Career Designers  geven 
de training een gemiddelde 9.2! Of je nu meer uit je baan wilt halen, sterker in je schoenen 
wilt staan of op zoek bent naar de perfect volgende loopbaanstap: CDE is jouw lifechanger. 

Wat is het
CDE draait om het creëren van een te gek leven. Niet van 1 naar 100 in 4 seconden, maar het 
stap-voor-stap ontwerpen van een toekomst waar jij blij van wordt. Van droom naar plan 
naar werkelijkheid. Het is een training waarin je gaat leren, ervaren en spelen. Op zoek naar 
wat jou energie geeft en je persoonlijke kracht vergroot. 

Wat kun je ermee
Na de training sta je stevig in je schoenen en ben je in staat keuzes te maken waar jij blij van 
wordt. Kortom, je hebt de wil én skill om te werken aan een te gek leven.

Haal het beste uit jezelf
CAREER DESIGN EXPERIENCE

www.potentiality.nl



Potentiality is een trainings- en coachingsbureau met een geheel eigen manier van werken. Door een combinatie van leren 
en beleven aan te bieden, maken we veranderen leuk. Wij halen het beste uit mensen. Altijd. www.potentiality.nl

www.careerdesignexperience.nl

Career Design Experience
Een persoonlijke ontdekkingsreis van 12 weken met als doel om jou in staat  
te stellen je leven/werk zo vorm te geven dat je het beste uit jezelf kunt halen.  

 Vijf geheel verzorgde trainingsdagen op een fantastische locatie. 

 Verrassende activiteiten om je te verwarren, vermaken en je te laten in- en ontspannen. 

 Je maakt deel uit van je eigen kick-ass design team, want met meer mensen zie én weet je meer. 

 Online sessies met je designteam om je te ondersteunen, inspireren en voor de gezelligheid. 

 Onbeperkte 1-op-1 coaching gesprekken met jouw persoonlijke coach gedurende het programma. 

 Veel persoonlijke aandacht met 2 trainers voor een groep van maximaal 10 deelnemers. 

 Je hebt exclusieve en levenslange toegang tot onze online Helden Community. 

Programma

Week 1 (2-daagse): Bewust zijn en Bewust worden
Week 4 (2-daagse): Creatie en Concretiseren
Week 6 en 9: Online sessies met je designteam en coach
Week 12 (1 dag): Reflecteren en Verankeren

Kosten  
De Career Design Experience kost € 2.495,-*.  
Scan de QR code voor meer informatie én om je op te geven  
Bel je liever? 070-7857958.

*bij CDE Outdoor Edition zijn de kosten exclusief eventuele arrangementskosten.
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