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Neem	  de	  regie	  over	  je	  loopbaan	  en	  bepaal	  je	  eigen	  koers!	  
Loopbaanworkshop	  Zweden

■	  	  Mix	  workshops	  en	  loopbaancoaching	  
■	  	  Wat	  heb	  je	  in	  huis	  aan	  kwaliteiten?	  
■	  	  Naar	  wat	  voor	  baan	  ben	  je	  op	  zoek?	  
■	  	  Solliciteren,	  c.v.	  maken,	  sociale	  media	  
■	  	  Studiekosten	  zijn	  fiscaal	  aCrekbaar!	  
	   	  
Doel	  
Ontdekken	  welke	   loopbaan	  bij	   je	  past?	  Wat	   je	  sterke	  kanten	  zijn	  om	  
bij	   je	   loopbaankeuzes	  te	  benu7en?	  Waar	   je	  energie	  van	  krijgt?	  Waar	  
liggen	  je	  ambi:es,	  drijfveren	  en	  mogelijkheden	  in	  jouw	  situa:e?	  Hoe	  
ziet	  de	  arbeidsmarkt	  er	  voor	  jou	  uit?	  Wil	  je	  de	  :jd	  en	  moeite	  nemen	  
om	  afstand	  te	  nemen	  van	  de	  hec:ek	  van	  alle	  dag	  om	  aan	  je	  loopbaan	  
te	  werken	  en	  naar	  huis	  te	  gaan	  met	  een	  eigen	  loopbaan-‐ac:eplan?	  

Programma	  Loopbaanworkshop	  
• Analyse	  van	  je	  kwaliteiten	  (wat	  heb	  je	  in	  huis?)	  
• Personal	  branding	  (hoe	  zie	  je	  jezelf,	  hoe	  wil	  je	  worden	  gezien?)	  
• Loopbaanoriënta:e	  (welke	  loopbaanprofiel/bedrijf	  past	  bij	  jou?)	  
• Solliciteren	  (brieven,	  c.v.,	  op	  gesprek,	  presenteren,	  sociale	  media)	  
• C.V.	  ‘pimpen’,	  brieven	  schrijven,	  adverten:es	  scannen,	  pitch	  maken	  
• Oefeningen	  om	  op	  een	  ontspannen	  wijze	  te	  solliciteren	  
• Voorbereiden	  en	  trainen	  in	  het	  deelnemen	  aan	  assessments	  

Aanpak	  
Onze	  aanpak	   in	  de	  workshop	   is	  betrokken	  en	  ervaringsgericht	   (leren	  
door	  te	  doen).	  Op	  basis	  van	  de	  intake	  toetsen	  wij	  van	  beide	  kanten	  of	  
er	  een	  ‘klik’	  is	  om	  met	  elkaar	  een	  loopbaantraject	  in	  te	  gaan.	  Wij	  gaan	  
doelgericht	   aan	   de	   slag,	   maar	   houden	   ook	   van	   humor,	   een	   goede	  
sfeer	   en	   directe,	   respectvolle	   feedback.	   Door	   onze	   ervaring	   werken	  
wij	  met	   een	  mix	   van	   intuï:e,	   gezond	   verstand	   en	   beproefde	   testen.	  
Wij	   stemmen	  het	  programma	  af	  op	  de	  deelnemers.	  Wij	  werken	  met	  
acteurs,	  intervisie,	  coaching,	  opstellingen,	  mindfulness	  en	  er	  is	  ruimte	  
om	  de	  natuur	  in	  te	  gaan,	  te	  sporten	  of	  samen	  een	  uitstapje	  te	  maken.	  	  

Waarom	  Zweden?	  
De	  rust	  en	  ruimte	  van	  de	  Zweedse	  natuur	  heeU	  een	  grote	  impact	  op	  
het	  loskomen	  van	  de	  hec:ek	  van	  alledag.	  En	  om	  je	  hart	  of	  buikgevoel	  
te	  volgen	  bij	  belangrijke	  keuzemomenten	  in	  je	  loopbaan.	  Wie	  wil	  dat	  
nou	  niet?	  Meer	   zicht	   op	   ‘wie	   je	   bent’,	   ‘wat	   je	   doet’	   en	   ‘wat	   je	  wilt’	  
combineren	  met	  de	  rust	  en	  ruimte	  van	  de	  prach:ge	  Zweedse	  natuur.
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Het	  is	  een	  mix	  van	  zakelijke	  doelen,	  ontspanning	  en	  plezier.	  Naast	  het	  
werken	  in	  de	  cursusruimte	  maken	  we	  ruimte	  om	  te	  ontspannen	  en	  de	  
natuur	  in	  te	  gaan.	  Dat	  helpt	  om	  afstand	  te	  nemen	  en	  keuzes	  uit	  je	  hart	  
te	  maken.	  Je	  leert	  van	  ons	  als	  trainers,	  maar	  natuurlijk	  ook	  van	  elkaar.	  

PrakHsche	  informaHe	  
■Aankomst:	  zondagavond	  voor	  20:00	  uur,	  vertrek	  vrijdag	  na	  ontbijt	  
■Groepsgroo7e:	  minimaal	  8,	  maximaal	  14	  deelnemers	  
■Eerstvolgende	  workshop:	  25	  -‐	  30	  oktober	  2015	  (en	  data	  in	  overleg)	  
■Partnerprogramma	  is	  een	  op:e	  +	  advies	  over	  een	  langer	  verblijf	  

LocaHe	  
Axevalla	   Folkhögskola,	  Axevalla.	  Goed	  bereikbaar	   vanaf	  Göteborg	  en	  
er	  kunnen	  busjes	  gehuurd	  worden	  om	  de	  deelnemers	  op	  te	  halen.	  

Loopbaancoaches 
Drs.	  Arend-‐Jan	  van	  Essen,	  Senior	  Consultant	  en	  Onderwijskundige.	  Als	  
coach	  werk	   ik	   vanuit	   een	  mix	   van	   doelgericht,	   zakelijk	   pragma:sme	  
(de	  wil	  om	  het	  beste	  in	  mensen	  naar	  boven	  halen),	  betrokkenheid	  en	  
intuï:e.	  Als	  trainer	  help	  ik	  teams	  om	  effec:ever	  te	  gaan	  func:oneren.	  
Drs.	   Gerda	   Spruit,	   Psycholoog	   NIP,	   lichaamsgericht	   coach	   en	   loop-‐
baanbegeleider.	   Als	   coach	   s:muleer	   ik	   de	   combina:e	   van	   voelen-‐
denken	  bij	  loopbaankeuzes	  met	  o.a.	  mindfulness.	  Ik	  heb	  ruim	  15	  jaar	  
ervaring	   met	   assessments	   en	   gewerkt	   bij	   en	   voor	   diverse	  
adviesbureaus	  en	  als	  docent/trainer	  communica:eve	  vaardigheden.	  

Kosten	  
De	  kosten	  voor	  de	  Loopbaanworkshop	  Zweden	  zijn	  €	  1.200,-‐	  (excl.	  btw)	  
voor	  medewerkers	  van	  wooncorporaties	  met	  2	  Flow	  Vouchers	  (korting	  	  
€	  475,-‐).	  Dit	   is	   inclusief	   cursusmateriaal,	   testlicentie,	   zaalhuur,	  gebruik	  
sportzaal,	   fietsen	  en	  volpension	  op	  basis	  van	  een	  tweepersoonskamer	  
(toeslag	  eenpersoonskamer	  €	  90,-‐).	  Reiskosten	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  
Wij	  adviseren	  over	  voordelige	  vluchten.	  De	  kosten	  gericht	  op	  het	  vinden	  
van	  nieuw	  werk	  fiscaal	  aUrekbaar	  (min	  de	  	  reis-‐	  en	  verblijfskosten).	  	  

Bij	  2	  of	  meer	  deelnemers	  uit	  een	  wooncorporatie	  geven	  wij	  10%	  korting	  
op	  de	  cursusprijs	  (excl.	  btw).	  

InformaHe-‐avond	  of	  afspraak 
Wij	  organiseren	  regelma:g	   informa:e-‐avonden,	  maar	  komen	  ook	  bij	  
u	  langs	  om	  het	  concept	  toe	  te	  lichten	  en	  uw	  vragen	  te	  beantwoorden.	  

Belangstelling?	  
Neem	  dan	  contact	  met	  Arend-‐Jan	  van	  Essen.	  Hij	  bezit	  een	  passie	  voor	  
Zweden	   en	   kan	   u	   wegwijs	   maken	   in	   de	   Zweedse	   taal	   en	   cultuur.	  
Contactpersoon:	  Arend-‐Jan	  van	  Essen	  
T	  	  	  	  030	  75	  14	  273	  (kantoor),	  06	  25	  60	  50	  23	  (mobiel)	  	  	  	  
M	  	  info@vanessengroep.nl,	  W	  	  www.vanessengroep.nl	  
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