Begeleiders

Locatie

NIVSL is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en persoonlijke
effectiviteit door middel van trainingen voor
middenkader en directies, inspiratie- en
strategieworkshops en (loopbaan)coaching voor alle
niveau’s.

De workshops vinden plaats op jouw eigen locatie,
waardoor alles binnen werktijd kan plaatsvinden

De begeleiding van deze loopbaanoriëntatie
workshop is in deskundige handen van ervaren
coaches. Zij zijn erkend loopbaanprofessionals en
aangesloten bij Noloc.

workshop

Maak werk van je
toekomst!
loopbaanperspectief in een dag

Contact
Arlette Bout:
Eric Stecher:

06-145 988 02
06-288 867 25

loopbaanperspectief
in een dag

Maak werk van je toekomst!

Aanleiding om nu mee te doen

Wat levert het op

• je vindt goed werkgeverschap belangrijk en zoekt
een bewezen inspirerende en praktische manier om
met duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
aan de slag te gaan
• je hebt behoefte aan een compleet en compact
pakket waarmee deelnemers zelf
verantwoordelijkheid leren nemen voor hun
loopbaan
• je wilt medewerkers op een laagdrempelige en
speelse manier vertrouwd maken met de nieuwe
werkelijkheid waarin iedereen persoonlijk
leiderschap toont voor eigen groei en ontwikkeling

• bewuste medewerkers die bewuste keuzes gaan
maken waardoor effectiviteit sterk kan verbeteren
• verhoogde mobiliteit van je medewerkers
• inzicht bij medewerkers in wie zij zijn, wat zij
kunnen en willen
• bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor
eigen loopbaan neemt toe
• energie om nieuwe en gerichte acties met
betrekking tot hun loopbaan te ondernemen
• ideeën en tips om verandering te borgen: blijvende
betrokkenheid

Wat leren je medewerkers

Opzet

Doelgroep

• doorgronden van hun talenten, dromen, taken die
zij graag doen, waar zij energie van krijgen, welke
branches hen interesseren,
• ontdekken wat hun obstakels zijn en hoe zij die
omzetten in succes
• actieplan maken voor hun loopbaan (POP)
• zelf regie houden op hun loopbaan

Maak werk van je toekomst! kent de volgende opzet:

• alle medewerkers van jouw organisatie

In de ochtend in interactie met 6 medespelers onder
deskundige begeleiding van een coach ingrediënten
verzamelen voor het actieplan.

Investering

In de middag verdiepende oefeningen, aanscherpen
loopbaanprofiel en afronden van het actieplan

Werkwijze
Bij het loopbaanspel maken wij gebruik van
inspirerende vragen en opdrachten, zowel individueel
als in tweetallen en plenair. In de middag gaan
deelnemers onder begeleiding van een ervaren
loopbaancoach de diepte in om hun profiel scherp te
stellen.

Mogelijke aanvulling
Maak werk van je toekomst! is eventueel aan te
vullen met assesments en individueel adviesgesprek.
Dit onderdeel vindt plaats enige tijd na het
loopbaanspel. Medewerkers bespreken dan samen
met een ervaren assessment- en loopbaancoach de
uitkomsten uit hun testen. Hiermee krijgen het
loopbaanprofiel en actieplan de benodigde scherpte
en onderbouwing om zelf de regie te houden op de
loopbaan. Dit onderdeel is niet in de prijs
inbegrepen.

€ 1200,- per groep van 6 deelnemers (excl btw)
Inclusief:
• Werkmap en cursusmateriaal

