
KweeK verdieping in je leven

Volg ons unieke kweektraject 
en ga op zoek naar antwoorden! 

Start 25 september
7 dinsdagavonden
19:00 – 21:30 uur

ontwikkeltraject
van de kwekerij

PLEK VOOR 7 DEELNEMERS

MELD JE AAN VOOR 12 SEP

Je loopt wel eens rond met vragen... 
Wie ben ik eigenlijk?
Wat is belangrijk voor mij? 
Hoe kan ik een verschil maken? 

Identiteit
werk

&

met diner & drank
in LAB111



Het programma

1 De aftrap
Tijdens deze avond leer je jezelf, elkaar en de wereld een beetje beter
kennen. We introduceren onszelf aan de hand van ons levensverhaal
en delen onze motivatie. Dat belooft wat!

2 De trends
Deze avond zoomen we uit en verdiepen ons in de actuele trends. Wat
kenmerkt onze tijd en waardoor laten we ons (onbewust) leiden?
Bereid je voor op een spraakmakende avond!

3 Wat raakt?
Wat helpt? Waar moeten we zijn voor hoopvolle perspectieven en wie of 
wat biedt ons inspiratie? We trekken alles uit de (boeken)kast. Hier kan iets 
nieuws gaan bloeien!

4 de inspiratie
Wie ben jij in dit verhaal? Het is tijd om de balans op te maken. Wat past bij 
jou en waar wil jij werk van maken? Na feedback en persoonlijke reflectie is 
de volgende stap aan jou!

5 En IK?
Wie en wat brengt mij verder? We werken samen aan een duurzame
inbedding van het ontwikkeltraject, zodat de opgedane kennis en
ervaring niet vervliegt. Ga zo door!

6 samen werken
Van de grote verhalen weer terug naar jezelf. Wat raakt jou en roept op
tot actie? Bij deze sessie vorm je je jouw uitdaging voor de komende tijd. 
Wat ga jij uitdiepen en doen?

7 De Klap
Het zit erop. Zes avonden vol commitment worden feestelijk afgesloten. 
Waar ben je trots op? Welke verandering heeft het traject bij jou teweeg 
gebracht? Dat gaan we vieren!



over het ontwikkeltraject

een jaar lang
Heb je de smaak te pakken? Ons tweede ontwikkeltraject start in 
januari en gaat in op de grotere vragen van het leven. Tenslotte 
volgt in april het traject over liefde en relaties.

Materiaal
Ter voorbereiding op de avonden ontvang je artikelen, filmpjes en 
opdrachten. Dit kost gemiddeld een uur per week.

Begeleiding
Coördinatie en begeleiding is in handen van het kweekteam, Maarten 
en Guy. Voor- en achteraf vindt er een gesprek plaats over je motivatie, 
vragen en leerdoelen.

Maarten Vogelaar Guy Wijnen

Meedoen
Heb je interesse om je te verdiepen?
Wil je je persoonlijk ontwikkelen?
Ben je bereid om te groeien met de groep en de 
verdieping mede vorm te geven?

Meld je aan via kwekerijamsterdam.nl/verdieping!

Data: 25 sep, 9, 23 okt, 6, 20 nov, 4,18 dec | Kosten: student €125 werkend €175


