Loopbaanworkshops in Zweden
Zit je goed op je werk?
■
■
■
■
■

Mix van loopbaanworkshops en coaching
Workshops en ook ontspannen in Zweden
Plan van aanpak maken voor je loopbaan
Analyse van jouw persoonlijke kwaliteiten
Studiekosten zijn vaak ﬁscaal aBrekbaar

Er op uit in Zweden en aan je loopbaan werken?
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 Zweedse natuur. Dat kan met dit
programma, zowel in de zomer als in de winter. Elk jaargeBjde heeC zo zijn
charme en mogelijkheden, van bessen plukken voor je eigen jam in de zomer tot
een tocht door de sneeuw in de winter. Het gaat om een mix van zakelijke
doelen, ontspanning en plezier. Met plezier leren en werken helpt vaak om bij
thuiskomst daadwerkelijk wat te doen met de inzichten die je hebt opgedaan.

Doel
Het doel van het programma is om je vanuit een inspirerend aanbod meer inzicht
te geven in je mogelijkheden om loopbaankeuzes te maken. Wat zijn je sterke
kanten en ontwikkelpunten? Waar krijg je energie van? Waar liggen je ambiBes?
Wat bezit je aan bagage qua capaciteiten, vaardigheden en persoonlijkheid? Het
gaat om antwoord op de vragen: Wat kan ik? Wat wil ik? en Hoe pak ik dat aan?
en Wie of wat heb ik daarbij nodig?

Voor wie?
Voor iedereen die zich wil (her)oriënteren op zijn of haar verdere loopbaan.

Werkwijze
Onze aanpak is persoonlijk, betrokken en direct. Van de deelnemers vragen wij
om acBef mee te doen om er een succes van te maken. Om het eﬀect van de
workshops te vergroten werken wij met opdrachten, vragenlijsten, rollenspellen
en individuele coaching. Een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect
kenmerkt ons en wij gaan strikt vertrouwelijk om met de informaBe die je in de
workshops en coaching naar voren brengt.

InformaIeavond
Medio november organiseren wij een informaBeavond over de loopbaan‐
workshops in Zweden. Je kunt dan de sfeer proeven, kennismaken met de
begeleiders en andere deelnemers en informaBe krijgen over: het programma,
de locaBe, uitstapjes en de verschillende reismogelijkheden met de auto of het
vliegtuig. Samen carpoolen, minibus huren of goedkope vliegBckets boeken?
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Programma
Zondagavond inchecken, maandag t/m donderdag workshops en ruimte voor
individuele coaching met twee ervaren loopbaancoaches en uitstapjes, uitchecken:
vrijdagochtend na het ontbijt.

Onderwerpen
■ Waar sta je in je loopbaan?
■ Jouw loopbaanscenario
■ Drijfveren in je loopbaan.
■ LeersBjlen: wat werkt voor jou?
■ Kwaliteiten en ontwikkelpunten
■ Stressen en tot rust komen
■ BuitenacBviteiten
■ Jouw loopbaanacBeplan

PrakIsche informaIe
■ GroepsgrooWe: minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.
■ Data najaar 2011: 18‐23 december.

Kosten
De kosten voor het traject “Zit je goed op je werk?” bedraagt voor deze workshop
geen € 1.250,‐ maar € 1.000,‐ (excl. Btw, reiskosten, diners en inclusief ontbijt,
lunches en overnachBng in een eenvoudige locaBe, testen en lesmateriaal) voor
parBculieren en € 1.750,‐ voor organisaBes (zelfde condiBes). Info over goedkope
vluchten en carpoolen beschikbaar.

Inschrijven via de website en annuleren
Op de inschrijvingen voor de workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van
toepassing. Tot vier weken voor de aanvang van een workshop kun je kosteloos
(schriCelijk) annuleren. De datum van het poststempel of ontvangst van de e‐mail
geldt als annuleringsdatum. Daarna ben je het volledige cursusgeld verschuldigd,
ongeacht de reden. Je inschrijving is echter meestal wel overdraagbaar.

EvaluaIe
Tijdens en na aﬂoop van de workshops evalueren wij met de deelnemers de
kwaliteit van het programma en de thema’s om de workshops voortdurend te
ontwikkelen en verbeteren.

LocaIe
Nieuwegein (info‐avond) en Zuid Zweden (circa 850 km vanaf Utrecht).

Belangstelling?
Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichBng of een vrijblijvend
intakegesprek. Contactpersoon: Arend‐Jan van Essen, Talent Consultant.
T 06 25 60 50 23 M info@vanessengroep.nl W www.vanessengroep.nl
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