Back to the future
Deze serie workshops is bedoeld voor mensen die zich willen of moeten bezinnen
op hun loopbaan. Zie het als een menu: pak eruit wat je nodig hebt. Soms is een
bezinning genoeg, soms wil je ook echt de stap maken te solliciteren en wil je
goed voorbereid zijn. Of je hebt te maken met (dreigend) ontslag. Dan volg je
meer workshops. De workshops zijn geschikt voor groepen van 8—18 deelnemers.
Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Workshop 1: Mogelijk ontslag.. en
wat nu?
Duur: 1 dagdeel
Je werk mogelijk verliezen is een
dramatische gegeven. Want werk levert
veel meer op dan alleen je maandelijkse
salaris.
Je verliest dus ook meer dan je inkomen,
waardoor je “future” er ineens heel anders
uit komt te zien dan je gepland had.
We verkennen met elkaar de gevolgen van
het verliezen van werk. En hoe je hier zo
goed mogelijk mee om kunt gaan. Niet bij
de pakken neerzitten, maar aanpakken!

Workshop 2: Make your future
Duur: 1 dagdeel
Als je een andere baan wilt zoeken, of misschien wel moet
zoeken, heb je de mogelijkheid je toekomst opnieuw in te
richten. Dat doe je met wie je bent, wat je wilt en wat je
kunt. Vanuit je succesverhalen, je drijfveren en je dromen
kijken we naar je persoonlijke motivatiefactoren in het
werk. De training is interactief. Je bent in gesprek over
jezelf en over de ander en krijgt daar feedback op. Want
ook feedback geeft inzicht in je kwaliteiten.

Workshop 3: Loopbaanankers
Duur: 1 dagdeel
Als je weet welke waarden voor jou belangrijk zijn in je
werk, ben je in staat een baan te kiezen die deze waarden
in zich heeft. Deze training is ervoor bedoeld scherp in
beeld te krijgen welke waarden voor jou van toepassing
zijn. Daarnaast kijken we naar je ideeën over je ideale
baan en de verhouding met je loopbaanankers.
Aan het eind van deze training weet je welke
loopbaanankers bij voor jou van toepassing zijn.

Workshop 4: Wat voor organisatie past bij mij,
marktverkenning
Duur: 1 dagdeel
Voorwaarde: voor deze workshops moeten de workshops
“Make your future” en “Loopbaanankers” gevolgd zijn.
Resultaten uit deze workshops worden gebruikt in deze
workshop.
Aan de hand van je resultaten uit workshop 2 en 3,
proberen we zo goed mogelijk het bedrijf te bedenken,
waar jij komt te werken. We doen dit aan de hand van je
kwaliteiten, maar ook rekening houdend met je
beperkingen, zoals medische beperkingen, afstand, salaris
enz.

Workshop 5: Netwerken en Social Media
Duur: naar keuze: 1 dagdeel / 1 dag
Een baan vinden is niet eenvoudig. Rechtstreekse
sollicitaties blijken steeds minder effect te hebben.
Meestal worden banen verkregen door netwerken of
open sollicitaties. In deze workshop leer je hoe je
netwerken als Linkedin kunt inzetten voor het krijgen van
een baan. Ook leer je hoe Twitter je hierbij kan helpen.
Verder oefenen we netwerkgesprekken.

Workshop 6: Elevatorpitch
Duur: 2 1/2uur
Een elevatorpitch is een korte presentatie, waarin je
binnen een minuut vertelt waar je enthousiast over bent
en waar je goed in bent en wat je zoekt.
Voorwaarde: voor het maken van een goede
elevatorpitch is vereist dat de deelnemers weten welke
kwaliteiten ze hebben, wat voor soort organisatie
gewenst is en moet men netwerkgesprekken kunnen
houden. Het is dus handig als deelnemers workshop 2 en
3 en/of 4 hebben gevolgd.
Het is mogelijk een tweedaagse training te organiseren
waarin workshop 1 t/m 4 worden gegeven, aangevuld
met workshop 6. Hiervoor geldt een ander tarief.

Workshop 7: Vacatureanalyse

Workshop 9: Talk your future

Duur: 3 uur

Duur: 1 dagdeel

Een vacature lezen is een hele kunst. Hoe haal je de
kernwaarden eruit en wat doe je om meer informatie te
halen uit de advertentie?

Een sollicitatiegesprek is altijd spannend. Het is belangrijk
je bewust te zijn van de manier, waarop je je presenteert.
Je moet niet te bescheiden zijn , maar ook niet te brutaal.
Het is net koorddansen.
Aan het eind van deze training ben je in staat je eigen
kwaliteiten in te zetten voor het voeren van een goed
gesprek. Je bent beter in staat om te gaan met de
spanningen die altijd gepaard gaan met zo’n gesprek.
Deelnemers oefenen sollicitatiegesprekken aan de hand
van door hen meegenomen sollicitatiebrieven en CV’s.

Workshop 8: Write your future
Duur: 1 dag
Een CV is je eerste visitekaartje. De brief is de bijlage
daarbij. Een goed cv en een prima brief zijn de
instrumenten om een uitnodiging voor een
sollicitatiegesprek te krijgen. Maar kies je voor een

Bovenstaande workshops zijn beschikbaar per open
intekening. De investering is € 60 per dagdeel per
deelnemer. Indien er 2 workshops op 1 dag worden
gevolgd, € 110 voor een hele dag.
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of

meerdaagse training te organiseren. Deze is bedoeld voor
medewerkers die zich willen of moeten oriënteren op hun
loopbaan of op ander werk. Ook is het mogelijk deze
training een relatie te laten hebben professionele
ontwikkeling. Met deze training investeert u in uw mensen
functioneel cv of een chronologisch cv? Een traditionele
brief, of een wat uitdagendere?
Aan het eind van de training ben je in staat een goede,
opvallende sollicitatiebrief te schrijven met een interessant
CV. Hierbij wordt een stuk theorie gegeven aan de hand
van praktijkvoorbeelden. Deze kennis gebruiken we om
eventueel meegenomen sollicitatiebrieven, CV’s met
bijbehorende advertentie te verbeteren.

en voert u aantoonbaar goed werkgeverschap!
In overleg kunnen een aantal workshops in deze training
worden ondergebracht. U investeert hiermee € 460 per
dagdeel. (excl. materiaalkosten) voor een groep van 8 tot
18 deelnemers.
Individuele loopbaantrajecten zijn ook mogelijk.
Alle genoemde prijzen zijn geldig tot 31 december 2011.

Averca is opgericht door Ard Verrips.

Andere trainingen bij Averca
“Ik heb bijna 25 jaar in het onderwijs
gewerkt, als leerkracht, adjunct-



AUCTOV, een gesprekstechniek
voor oudergesprekken.



Terug naar school, voor herintreders en zij-instromers in het onderwijs



Collegiale coaching: een training
waarbij collegiale consultatie op
een hoger plan wordt getild.



Verslaafd aan LSD, of de kracht
van luisteren, samenvatten, doorvragen.

directeur, IB-er en directeur. In mijn
werk heb ik veel gebruik gemaakt van
mijn vermogen om te coachen. Diverse
mensen heb ik mogen begeleiden naar
ander werk of heb ik op een andere manier kunnen coachen. Mijn kernwaarden
zijn: integriteit en objectiviteit.
In mijn manier van coachen ben ik luisterend en analyserend. Confronterend
en realistisch. Creatief en uitdagend.
En altijd op zoek naar de kracht en drijfveren van

Graag overleg ik met u over trainingen op maat.

mensen. Hierbij wil ik aansluiten.”
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