AAN HET STUUR VAN JE EIGEN LOOPBAAN
In-company opleiding

Heeft jouw carrière nog richting?
Ben je er van overtuigd dat je op de juiste plek zit?
Zit je vol energie of ben je uitgeput?
Sta even stil en neem je loopbaan onder de loep. Wat zijn jouw talenten nu eigenlijk en zet
je ze wel goed in? Van welke taken word je enthousiast? In welke omgeving voel jij je goed?
En wat gaat met je energie lopen?
Ga aan het stuur van je eigen loopbaan zitten.
In twee halve dagen zetten we je aan het werk. Je krijgt inzicht in wie je bent, wat je kan en
waar je naartoe wil met je carrière. Je komt buiten met antwoorden op je carrièrevragen en
je hebt een concrete aanzet om aan jouw toekomstdroom te werken.

Concreet
Twee workshops van telkens 3 uur onder begeleiding van twee loopbaancoaches.

Doelgroep
Leidinggevenden en/of medewerkers.
Het is een meerwaarde om medewerkers van verschillende afdelingen en hiërarchische niveaus samen
te brengen. Hierdoor verwerven zij inzicht in de job en werksituatie van collega’s en stijgt de wederzijdse
appreciatie. Dit bevordert dan weer het algemeen gevoel van vertrouwen binnen de organisatie.
Maximum 14 deelnemers per workshop.

Aanpak
ΨΨ korte introductie van de modellen waarop de workshops
gebaseerd zijn
ΨΨ intensieve oefeningen per 2 met opvolging van
loopbaancoaches
ΨΨ voldoende reflectietijd

Inhoud
Workshop 1: “wat zit er in mijn rugzak?”
ΨΨ Wat zijn mijn kerntalenten?
ΨΨ Wat zijn mijn energiegevers/-vreters?
ΨΨ Welke context heb ik nodig om die
kerntalenten te laten groeien?

Workshop 2: “wat wil ik met die rugzak?”
ΨΨ Welke werkgerelateerde droom heb ik?
ΨΨ Wat is mijn strategie om die droom te
realiseren?
ΨΨ Wat zijn mijn eerste stappen om deze droom
waar te maken?

Belangrijk is dat
«« deelnemers beide workshops volgen
ΨΨ de leidinggevende op de hoogte is van de deelname (ifv vervolggesprekken)

Wat is het voordeel van groepscoaching boven individuele coaching?
ΨΨ
ΨΨ
ΨΨ
ΨΨ
ΨΨ

De engagementen die deelnemers uitspreken zijn krachtiger en minder vrijblijvend.
Deelnemers kunnen hun bevindingen delen met anderen in een vertrouwelijke sfeer.
Inzicht in de job/werksituatie van collega’s en hierdoor meer appreciatie voor het werk van collega’s.
Ontstaan van netwerken binnen de organisatie.
Goedkoper.

Wat zeggen deelnemers?
“Deze opleiding helpt om je
carrière in perspectief te zetten.
Een aanrader.”

“Heel leuk materiaal en veel
ruimte voor reflectie.”

“Door de werkvormen wordt er
een fijne dynamiek gecreëerd in
de groep.”

Te voorzien
Lokaal met losse tafels en stoelen
Koffie, thee en water
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