
DRB Coaching
Voor excellerende juristen door persoonlĳke groei

Exclusieve Masterclass
Meesterlijke Groei



Visie DRB Coaching
Wij geloven dat juristen blijven excelleren
door persoonlijke groei. Juristen die hun
potentieel ten volle benutten, leveren met
meer plezier en vertrouwen de beste
prestaties voor zichzelf en hun organisatie.
Door mensen op hun kwaliteiten in te
zetten worden persoonlijke ambities en
gezamenlijke doelen duurzaam behaald.

Exclusieve Masterclass
Meesterlijke Groei
Leiderschap gaat niet alleen over leiding
geven aan anderen. Leiderschap gaat in
eerste instantie over leiding geven aan
jezelf.

Het houdt in dat je bewuste keuzes maakt
over je leven en loopbaan en je eigen
koers uitzet.

• Wie ben ik?
• Wat wil ik?
• Hoe bereik ik dat?

Dit zijn de drie vragen waarmee we in een
exclusieve masterclass van 1 dag samen
met maximaal 6 vrouwelijke advocaten
en/of bedrijfsjuristen aan de slag gaan.

Als je de bovenstaande vragen kan
beantwoorden, kan je met minder moeite
meer bereiken; zowel in je professionele
als je persoonlijke leven.

Wat?
Als advocaat of bedrijfsjurist heb je
geleerd het recht uitstekend toe te passen.

Met je hoofd dingen bedenken kan je als
geen ander. En soms is denken over het
recht en de volgende cliënt alleen niet
genoeg om verder te komen. Het helpt om
te weten wie je bent en wat je wilt.
Pas dan kan je echt groeien in je
professionele en persoonlijke leven.

Iedereen heeft unieke kwaliteiten, maar
soms ben je je daar niet van bewust omdat
je jouw vaardigheden zo normaal vindt
dat je niet meer door hebt dat ze bijzonder
zijn. Als je die kwaliteiten ten volle weet te
benutten, krijg je de loopbaan die echt bij
je past.

Tijdens deze workshop:
• krijg je inzicht in jouw unieke kwaliteiten
(en valkuilen!) en hoe je ze kan inzetten;

• gaan we aan de slag met wat jij
professioneel (en persoonlijk) nog wilt
bereiken; en

• maken we een plan hoe je daar komt.

Hoe?
Tijdens de workshop maken we niet alleen
gebruik van je hoofd, maar ook van
andere technieken zoals NLP en systemisch
werk zodat je de door jouw gewenste
vooruitgang ook kan ervaren.



Resultaat
Aan het eind van de masterclass heb je
een concreet plan voor de volgende stap
in je carrière.

Voor wie?
Voor vrouwelijke senior advocaten en
bedrijfsjuristen die zichzelf de tijd gunnen
om alleen en met elkaar te willen groeien
als professional en als persoon om meer te
bereiken met minder moeite.

Waar?
Het sfeervolle kantoor van Dicke Röell
Breedveld aan de Burgemeester van
Karnebeeklaan 17 in Den Haag.

Inschrijven:
Inschrijven kan via:
• https://www.drbgroep.nl/events/
• roell@drbgroep.nl of
• gerding@drbgroep.nl

COVID-19
Onze locatie in Den Haag voldoet ruimschoots
aan de COVID-19 richtlijnen van het RIVM.

Randvoorwaarden
• Wij zijn verplicht tot geheimhouding van
alle verkregen informatie jegens
derden.

• Alles wat wordt gedeeld tijdens de
workshop is persoonlijk en
vertrouwelijk.

Honorarium
Het honorarium bedraagt per deelnemer
€795,-, dit bedrag is inclusief:
• cursusmateriaal;
• koffie en thee;
• uitgebreide lunch;
• 2 trainers.
De genoemde bedragen zijn exclusief btw..

DRB Coaching
Wij hebben ruime ervaring in het coachen van
zowel individuen als teams.
De coaches van DRB zijn gecertificeerd en
hebben diepgaande kennis van en ervaring in
de advocatuur. Wij hebben onder andere
advocaten, notarissen, fiscalisten,
managementteams, besturen, partnergroepen
en praktijkgroepen ondersteund bij hun
ontwikkeling.

Neem contact op met:
Caroline Gerding
gerding@drbgroep.nl / +31 6 22450030

.

Barbara Röell
roell@drbgroep.nl /m +31 6 148 84 858


