
LoopbaanLink workshops 2020 

•

Planning 1e kwartaal 

donderdag 20 februari    persoonlijk profiel; loopbaanvisie en arbeidsmarktwaarde 
donderdag 27 februari    stoppen met rennen; terugkomen bij jezelf, de kunst om te stoppen 
donderdag 5 maart     vitaliteit; privé en werk in balans 
dinsdag 17 maart     UWV; inzicht in de werkwijze en jouw persoonlijke uitkeringssituatie 
dinsdag 24 maart  solliciteren in deze tijd: hoe doe ik dat ?  
vrijdag 27 maart  netwerken: in 6 stappen naar je doel 

Tijdstip 
Middag 14.00 – 16.30 uur  

Kosten 
Voor cliënten van LoopbaanLink komt de workshop in plaats van 1 gesprek met je loopbaancoach  
Overige deelnemers betalen het particuliere tarief van € 62,41 of het zakelijke tarief van € 79,00 
(inclusief 21% BTW) 

Locatie  
LoopbaanLink – Graaf van Rechterenweg 51 - 6861BP Oosterbeek 

Aantal personen 
Maximaal 4-6 deelnemers 

thema’s kenmerken ingrediënten

• loopbaanontwikkeling • informatief • praktische informatie

• vitaliteit en werkgeluk • persoonlijke aandacht • praktijkvoorbeelden

• drijfveren en solliciteren • inspirerend • zelf aan de slag

• een UWV-uitkering wat betekent dat • interactief • materialen mee naar huis

• netwerken en nog veel meer……. • ervaren workshop-gevers • mogelijkheid tot (tel.) nazorg



Donderdag 20 februari 

Persoonlijk profiel  
loopbaanvisie en 

arbeidsmarktwaarde 

Door Jaimy Leemans (re-integratie coach) 

“ Je hoeft het niet alleen te doen je verdient 
oprechte aandacht ” 

Voor  
Iedereen die bewust bezig is met de vragen wie ben ik, 
wat kan ik en wat wil ik. Met of zonder baan.  

Doel 
Een eigen presentatie als aanvulling op je CV.  
Zodat je vol zelfvertrouwen over kunt brengen waarnaar 
je op zoek bent en welke waarde je hebt voor een 
potentiële werkgever.  
In plaats van teleurstelling en frustratie door de 
zoveelste afwijzing een krachtig gevoel bij  
sollicitatie- of netwerkacties. 

Hoe 
• interactie en inzichten 
• werken aan ieders persoonlijke presentatie 

Resultaat 
A4-met drijfveren, persoonlijkheid en kwaliteiten .  
Een presentatie om aan “de buitenwereld” te laten 
zien wie je bent & wat je zoekt.  
De  basis voor je sollicitatiebrief, Linked-in profiel en je 
netwerk- en sollicitatie gesprek.   
 

Donderdag 27 februari 

Stoppen met rennen, 
terugkomen bij jezelf, de kunst 

om te stoppen 

Door Daniëlle Stroes  (re-integratie/loopbaan coach en 
zijnsgericht coach) 

“ Thuiskomen, een moment van bezinning ” 

Voor  
Iedereen die belangstelling heeft voor een 
kennismaking, er is geen voorkennis of ervaring nodig 

Doel 
Thuiskomen bij jezelf, zodat je weer kunt voelen en 
weten wat goed voor je is. Door een pas op de plaats en 
met aandacht ervaren hoe het écht met je is, hier en nu, 
Gezonde keuzes maken in plaats van op de 
automatische piloot door of afleiding zoeken in het oude 
vertrouwde, maar onbevredigende of zelfs ongezonde 
patronen. 

Hoe 
• meditatieve en lichaamsgerichte oefeningen vanuit 

mindfulness en Zijnsoriëntatie 

• doen en ervaren 

• uitwisselen mag, maar hoeft niet 

Resultaat 
Meer bewustzijn van wat je werkelijk nodig hebt om een 
gezond, evenwichtig en betekenisvol leven te leiden en 
concrete oefeningen om je hieraan te helpen 
herinneren. 
 



Donderdag 5 maart 

Vitaliteit 
privé & werk in balans 

Door Gregie Swinkels   (vitaliteitscoach) 

“ Vitaliteit bevorderen, in beweging”  

Voor  
Iedereen die meer wil weten over vitaliteit 

Doel 
Nadenken over je eigen proces, gewoontes doorbreken 
en delen met anderen 

Hoe 
• vitaliteitsscan 

• bewustwording creëren, handvaten voor vitaliteit  en 
een gezonde leefstijl 

• leren hoe fysieke en mentale balans te bereiken en 
dit in te zetten in werk en privé 

• op een interactieve manier inzicht krijgen in de 5 
BRAVO factoren  Beweging – Roken – Alcohol – Voeding 
en Ontspanning  

Resultaat 
Handvaten voor verandering en motivatie met 
betrekking tot vitaliteit voor werk en privé. Je komt 
letterlijk en figuurlijk in beweging en bent gemotiveerd 
dit vast te houden. 

Dinsdag 17 maart 

UWV inzicht in werkwijze  
en je eigen situatie  

Door Inge van Bolhuis  (re-integratie/loopbaan coach) 

“ Kennis geeft rust ” 

Voor  
Iedereen die een  UWV-uitkering heeft en met re-
integratie aan de slag is/wil, al dan niet in een traject bij 
LoopbaanLink. 

Doel 
Informatie geven over Ziektewet, Wia en Wa-Jong zodat 
er inzicht ontstaat in de persoonlijke uitkeringssituatie 

Hoe 
• informatie over de verschillende uitkeringen en de 

werkwijze van het UWV, 
• het tonen van fimpjes 
• behandelen van casussen 
• individueel advies

Resultaat 
Eigen situatie in beeld en een hand-out met informatie 
en doorverwijzingen waar of bij wie hier meer over te 
vinden is. 

 


