Ontwikkeladvies 45+
Onderwijsstichting KempenKind wil investeren in haar medewerkers -de kracht van onze
organisatie-, zodat men duurzaam, vitaal en met werkplezier de functie uit kan blijven
voeren.
Voor medewerkers van 45 jaar en ouder biedt Kempenkind hierbij de mogelijkheid om deel
te nemen aan het Ontwikkeladvies. Dit wordt uitgevoerd door Myriam en Julius de Roo van
‘De Gelukkige Professional’ (voorheen Trivalent, zie www.degelukkigeprofesssional.nl).

Voor wie is het bedoeld?
Je herkent je in:
•
•
•
•
•
•

Je wilt graag de komende tijd met enthousiasme en werkplezier aan het werk blijven
en daar zelf actief aan bijdragen,
Je werkt in een werkveld waarin veel verandert en wilt ook met deze veranderingen
goed om kunnen blijven gaan,
Je wilt weten hoe je ervoor kunt zorgen dat je inzetbaar blijft met een goede balans,
Je vraagt je misschien wel eens af of je nog op de juiste plek zit en of je wel alles uit
jezelf haalt,
Je wilt hierin investeren door hier met een professionele loopbaanbegeleider eens
over van gedachten te wisselen, ervaringen te delen met en te horen van
KempenKind collega’s en hiervoor ook tijd en energie vanuit je zelf in te stoppen,
Je bent 45 jaar of ouder en werkt minimaal 12 uur per week voor KempenKind.

Voor al dit soort vragen (en nog veel meer) kun je meedoen met het Ontwikkeladvies.
Wat levert het op?
•
•
•
•
•

Je ontdekt je talenten, je drijfveren en je ontwikkelpunten
Je wordt je bewust van waar je als mens en als professional staat
Waar liggen je kansen op de arbeidsmarkt?
Je weet wat er nodig is om in de toekomst inzetbaar te blijven
Een helder actieplan waarmee je je toekomstige loopbaan verder vorm kunt geven

Waar bestaat het Ontwikkeladvies uit?
-

-

Een persoonlijk intakegesprek (1,5 uur) met Myriam of Julius de Roo (maart 2019)
Deelname aan het online loopbaanprogramma Maak je sterk voor werk.nu’ van ‘De
Gelukkige Professional’.
24/7 e-mailcoaching gedurende het Ontwikkeladvies,
Toegang tot het uitgebreide netwerk van De Gelukkige Professional,Voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten,
Deelname aan een gezamenlijke trainingsdag met KempenKind-collega’s. Aan bod
komen thema’s met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, afhankelijk
van de intakegesprekken (nog te plannen: april 2019)
Een persoonlijk loopbaangesprek van 1,5 uur waarbij jouw persoonlijk
ontwikkeladvies/plan besproken wordt voor de korte en langere termijn. (mei/juni
2019)

Wil je meer weten over dit programma en persoonlijk kennismaken met Myriam de Roo,
dan ben je van harte welkom om de informatiebijeenkomst op 21 februari om 16 uur op het
bestuursbureau van KempenKind.
Inschrijven voor deze informatiebijeenkomst (vóór 21-02), of meteen voor het programma
(vóór 28-02) kan door het inschrijfformulier op de website van KempenKind/kempenkind
academie.
Contactpersoon KempenKind: Josita van den Eertwegh, jvdeertwegh@kempenkind.nl
PS: Dit Ontwikkeladvies wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Dit betekent dat je aan het begin en aan het einde van het Ontwikkeladvies
samen met de loopbaanbegeleider een aantal formulieren dient in te vullen. Benieuwd welke dat
zijn? Kom dan naar de informatiebijeenkomst; we laten je het graag zien!

