
Verdiepingstraject myUpdate Master 
Geef een vervolg aan leven en werken vanuit je kern

Extra stappen nodig op weg naar je eindbestemming?  
Ben je dankzij het traject myUpdate Homerun een andere weg ingeslagen? Hebben de 
5 etappes en 2 gidsgesprekken je op weg geholpen om te leven en te werken vanuit je 
kern? Wil je nog extra stappen zetten om je eindbestemming te bereiken? Als vervolg 
op myUpdate Homerun bieden Ardie en Ton je een intensief verdiepingstraject aan, 
bestaande uit 2 etappes en een gidsgesprek.

https://myupdate.nl/kerntrajecten/myUpdate-Master/3


Vervolg- en verdiepingstraject 
myUpdate Master in vogelvlucht
Je hebt het traject myUpdate Homerun 
succesvol doorlopen. Als individu 
én als groep. Met hart en ziel heb 
je een bestemming gekozen die 
past bij jouw ambities, drijfveren en 
persoonlijkheden. De kans bestaat dat 
jouw finish nog verder weg ligt. Wellicht 
zorgt voortschrijdend inzicht voor een 
andere route. Of je wilt op weg naar je 
eindbestemming nog een aantal stappen 
extra zetten.

Met myUpdate Master geef je een vervolg 
aan de stappen die je bij myUpdate 
Homerun hebt gezet. Wat leveren de 
2 etappes en het gidsgesprek van 
myUpdate Master je op?
• Je krijgt nog meer concrete inzichten 

om te leven en te werken vanuit je 
kern. 

• Je stemt eindbestemming, route en 
behoeftes nog beter op elkaar af. 

• Je leert te vertrouwen op je eigen 
kompas om zelfstandig te navigeren 
naar de eindbestemming die je voor 
ogen hebt. 

• Je komt verder met de inzichten en 
tips die Ardie en Ton je vanaf de 
zijlijn aanreiken. 

Is myUpdate Master iets voor jou?
Durf je als young professional, medior of 
senior opnieuw de confrontatie met jezelf 
aan te gaan? Ben je er klaar voor om 
specifieke uitdagingen, beslommeringen 
en valkuilen te overwinnen? Met de 
inzichten en ervaringen van myUpdate 
Homerun in je bagage kun je deelnemen 
aan myUpdate Master. Begint het weer te 
kriebelen? Ga naar www.myupdate.nl  
voor extra toelichting, reviews van 
tevreden deelnemers of om je aan te 
melden.
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