
SMART in Company

Van baan naar loopbaan 2.0

‘Fluitend naar je Werk, met meer plezier en energie!’

Hoe combineer jij plezier en gezondheid in je loopbaan?
 

Herken je jezelf in de volgende loopbaanvragen?

• Doe ik het werk dat ik wil doen?
• Waar liggen mijn kwaliteiten en mogelijkheden?
• Wat zijn mijn ambities?
• Is er een goede balans tussen werk en privé? 
• Hoe kan ik met meer plezier en minder spanning functioneren?

De loopbaanoriëntatie van Baan naar Loopbaan 2.0 brengt beweging in je loopbaan!
 

coaching, training & advies



Aanpak

Een team van drie coaches geeft inspirerende 
workshops:

Lifecoach: Deze workshop staat in het teken van 
het ontwikkelen van een aangename energiebalans.
Doel: Balans tussen lichaam en geest, innerlijke rust 
en nieuwe inzichten ontwikkelen over je zelf

Loopbaancoach: Een workshop in het teken van 
energie inzetten. Waar liggen je talenten en hoe kun 
je deze inzetten. 
Doel: Opstellen van een persoonlijk profiel

Jobcoach: Een workshop in het teken van energie 
tonen. Onderwerpen zoals social media, opstellen CV, 
netwerken en solliciteren kunnen aan bod komen. 
Doel: Opstellen van een persoonlijk werkprofiel
 
Maximaal 8 deelnemers per groep

Wie een leuke baan heeft hoeft geen 
dag te werken...

Van baan naar loopbaan 2.0 geeft je inzicht in de 
meest passende en energieke stap in jouw loopbaan.

Een e-assessment en een intake zorgt voor een 
vliegende start. De loopbaanoriëntatie duurt 3 dagdelen 
en wordt verzorgd door WorkWell in samenwerking met 
SMART in Company.
 
Feedback deelnemer:
Een praktische workshop waar je energie van krijgt en 
waar je bewust wordt van je talenten en hoe je deze in 
kunt zetten. 

De coaches:

Wanneer?

3 dinsdagavonden
8, 15 en 22 mei
Van 19.00 tot 22.00 uur
of
3 woensdagavonden
11, 18 en 25 april
Van 19.00 tot 22.00 uur
of
3 vrijdagenochtenden
20, 27 april en 11 mei
Van 9.00 tot 12.00 uur

Kosten

€ 295,00 incl. BTW
Via werkgever: 
€ 395,00 excl. BTW

Meer informatie

Neem contact op met
Anne-Mieke Fransen op
06-55348741 of met 
Caroline in ‘t Veld op
06-46056243 of mail naar  
info@workwell.nl

Locatie

Vaartweg 163c
1217 SP Hilversum
telefoon 035 623 53 00
www.workwell.nl
www.smartincompany.nl

Ingrid van Kamperdijk,Caroline in ‘t Veld & Anne-Mieke Fransen


