HAAL HET BESTE UIT JEZELF!

LOOPBAAN
ONTWIKKELING
mogelijk gemaakt met:

45+
subsidie
t.w.v. € 600!

BIJ DRIJFVEERKRACHT

IEDEREEN
HEEFT EEN
LOOPBAAN

in 2019 kan je een loopbaantraject volgen dat
bestaat uit twee individuele sessies en een
groepssessie. Dit traject wordt mogelijk
gemaakt door een subsidie vanuit de
overheid. Werkende vijfenveertigplussers
kunnen hieraan KOSTELOOS deelnemen met
het doel regie van de loopbaan in eigen
handen te nemen. (Dit kan zonder
medeweten van de huidige werkgever.)

Jong of oud, iedereen heeft een loopbaan. Het
is de opeenvolging van maatschappelijke
posities die je bekleed.

Het traject geeft inzicht in het
toekomstperspectief van het huidige werk, de
competenties en toekomstige
loopbaanmogelijkheden. Je gaat nadenken
over hoe je op zo'n vervullend mogelijke wijze
invulling kan geven aan werken tot aan jouw
pensioen. Met als een positief effect het
voorkomen van uitval door ziekte of
werkloosheid.

Er zijn momenten in het leven die als
kruispunten aanvoelen. Welke richting
(studie, baan, promotie) ga ik kiezen? Het kan
ook zijn dat je bij een ‘Is dit alles?’ punt bent
aangekomen. Op zulke momenten kan het
fijn zijn om professionele ondersteuning te
krijgen.
Bij Drijfveerkracht kan je kiezen voor
verschillende mogelijkheden. Geen mens is
hetzelfde, dus de oplossing ook niet.

Lees in deze brochure hoe dit in zijn werk
gaat, of je in aanmerking komt en welke
mogelijkheden er voor jou zijn. Mocht je
vragen hebben, neem gerust contact met
ons op.

CONTACT
Kevelaarsedijk 2
5855 GC Well
085 - 002 0162
info@drijfveerkracht.nl
www.drijfveerkracht.nl

Eliane Reehuis, eigenaar
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10 JAAR
INNOVATIE
EN ERVARING
Drijfveerkracht is vaak
ingehuurd door
bedrijven,
onderwijsinstellingen en
particulieren om te
ondersteunen bij het
vormgeven van de
loopbaan. Tijdens de
trajecten wordt er
gebruik gemaakt van de
door Drijfveerkracht
ontwikkelde set
Resourceful Loopbaan
wat een unieke kijk op de
persoonlijkheid geeft.

VOORWAARDEN
SUBSIDIE

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking wanneer je aan de
volgende voorwaarden voldoet:
- Je bent 45 of ouder.
- Je bent minimaal 12 uur per week in
dienst bij een werkgever.
- Je bent niet werkeloos.
- Er is geen reorganisatie op jouw werk,
waarvoor aparte voorzieningen zijn
getroffen.
Wanneer je langdurig ziek bent zijn er wat
aanvullende voorwaarden, die we samen
met jou bekijken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je meld je via de site van Drijfveerkracht
aan voor het loopbaantraject. Je stroomt
dan in een groep van maximaal vier
personen in. Je krijgt eerst een persoonlijke
coaching sessie waarin je samen met de
coach een online formulier voor de subsidie
invult. Daarna werkt de coach met jou aan
een persoonlijkheidstest. Ook bekijkt de
coach met jou wat jij specifiek nodig hebt.
Elk mens en elke loopbaan is uniek,
daarom ook onze begeleiding voor jou.
In de groepsbijeenkomst werk je met jouw
groepsgenoten aan algemene zaken voor
jouw loopbaan en werk je voor jou
specifieke opdrachten uit. Daarna zullen de
coaches een afsluitende sessie van 1.5 uur
met jou hebben. Aan het einde heb je een
duidelijk beeld van hoe je sturing kan
geven aan jouw loopbaan, weet je wat er
bij je past en wat mogelijk is. Daarnaast
heb je tijd in jezelf geïnvesteerd, een
cadeau voor jezelf!
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Een ruime keuze aan mogelijkheden.
We gunnen jou de kans om met jouw
loopbaan aan de slag te gaan op een
manier die bij jou past.
Hiernaast lees je een kort overzicht. Op de
site is van elke mogelijkheid nog een
aanvullende flyer te vinden en ook in de
agenda staan de bijeenkomsten verder
toegelicht.
Wanneer je graag wordt geadviseerd over
wat het beste bij jou zou kunnen passen,
stuur dan gerust een e-mail naar
info@drijfveerkracht.nl Een van de
medewerkers zal je dan graag
ondersteunen.

EEN INVESTERING
DIE ZICH
TERUGVERDIENT
Kijk op www.drijfveerkracht.nl in de
agenda voor de eerstvolgende groepen
of vraag een individueel traject aan.

Ont-wikkel jezelf door Marianne van
Alphen en Anke Lommen. In een dag werk
je met jouw groepsgenoten aan jezelf leren
kennen en het werken aan jouw
kernkwaliteiten.
Talentenplukken door Dorothé Walraven.
In de pluktuin in Vierlingsbeek keer je
terug naar de natuur en rust en word je
ondertussen ondersteund in jouw
loopbaankeuzes.
ReflAction i.s.m. ruitersportcentrum
Seurenheide in Well. Unieke methode
waarbij het paard als spiegel wordt
gebruikt voor jouw persoonlijk leiderschap.
Kick-start jouw loopbaan i.s.m. Limed Sport
in Horst. Weerbaarheid en assertiviteit in
jouw loopbaan ervaar je middels een
(kick)boksclinic.
Personal branding door Inge van der
Borght. Leer jezelf op een prettige wijze te
presenteren aan toekomstige werkgevers
of jezelf beter neer te zetten in jouw
huidige functie.

Is het werken in een groep niet echt iets voor
jou? Er zijn ook mogelijkheden voor
individuele begeleiding. Dan gaat het om een
dagdeel van vier uur.
De subsidie maakt een onderscheid tussen
werknemers en leidinggevenden. In de
agenda op de site is duidelijk aangegeven
voor welke doelgroep de training bestemd is.

Het grootste deel van ons leven brengen we
door op school of op werk. We zien de
mensen op school of in het bedrijf soms vaker
dan onze familie, vrienden en geliefden.
Dat grote deel van je leven wil je natuurlijk
zo prettig mogelijk invullen. Niets is zo
frustrerend om afhankelijk te zijn van een
baas waar je niet voor wilt werken, werk te
doen wat saai of juist te spannend is of
geen klik te voelen met het doel van de
organisatie en/of de collega's die daar
werken.
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