Training

Succesvol naar een nieuwe baan
1 Dag plus persoonlijke coachingsessies
Sta jij op een belangrijk kruispunt in je carrière? Je weet dat je functie
in de toekomst verdwijnt of verandert. Wat wordt je eerste stap naar
een nieuwe functie? In dit traject start je met een telefonische intake
met de trainer, die ook jouw persoonlijke loopbaancoach is. Tijdens
de trainingsdag onderzoek je waar jouw kwaliteiten liggen, waar je
energie van krijgt en hoe jij met vertrouwen nieuwe kansen aangrijpt.
Als groep inspireer je elkaar en ontstaan nieuwe inzichten. Met een
verruimde blik stap je open jouw persoonlijke loopbaancoaching
in. Tijdens persoonlijke sessies kom je tot gerichte acties om een
nieuwe baan te vinden.

Unieke voordelen

Studiewijze

• Inzichten uit de groepsbijeenkomst zorgen voor efficiëntere
loopbaansessies
• Begeleiding van ervaren loopbaancoaches om tot realistische
acties te komen

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw
carrièreswitch. Daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen
aanpak.

Resultaat
• Je hebt inzicht in jouw kwaliteiten en mogelijkheden los van je
huidige functieprofiel
• Je denkt out of the box over nieuwe carrièremogelijkheden
• Je hebt inzicht in de mooie kansen die deze carrièreswitch jou
brengt
• Je vertaalt jouw ervaring, kwaliteiten en drijfveren naar
realistische loopbaanmogelijkheden
• Je zet de eerste succesvolle stappen naar een nieuwe baan

Doelgroep
Je bent je ervan bewust dat je functie in de toekomst verandert of
komt te vervallen en je wilt hierop actie ondernemen. Je weet alleen
niet hoe je moet beginnen.

Intake | Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vraagt de trainer
in een telefonische intake door op jouw persoonlijke leerdoelen.
Daarmee is het zowel voor jou als voor de trainer helder waarmee je
aan de slag gaat en kun je zoveel mogelijk uit de bijeenkomst halen.
Bijeenkomsten | Tijdens de bijeenkomst zet je gelijk grote stappen
in jouw persoonlijke proces doordat je profiteert van inzichten en
ervaringen van je medecursisten en de trainer. Met afwisselende
werkvormen doe je kennis en inzichten op over jezelf en zoom je in op
je eigen loopbaanvraag. Er is veel ruimte voor de inbreng van eigen
praktijksituaties en -voorbeelden.
Persoonlijke coaching | Je trainer is tevens je persoonlijke (loopbaan)
coach die je helpt tijdens individuele coachsessies uitdagingen te
identificeren en te vertalen in haalbare doelen en concrete acties.
Door de inzichten uit de gezamenlijke bijeenkomst en de ervaring
die de persoonlijke coach al met je heeft, kun je jouw persoonlijke
coachingsessies optimaal benutten en versnel je daarmee jouw
proces.
Groepsgrootte | De maximale groepsgrootte van 10 deelnemers
draagt bij aan een veilige sfeer en biedt veel ruimte om ervaringen uit
te wisselen en waardevolle discussies te voeren.
Blended learning | Bij ICM geloven we in blended leren, waarbij
online leren het klassikaal leren versterkt. Doordat je vooraf kennis
opdoet blijft er tijdens de klassikale bijeenkomst meer tijd over om
te leren van elkaar. Daarnaast ga je tussen de bijeenkomst en de
individuele sessies aan de slag met praktische opdrachten die jouw
gaan helpen in je loopbaanoriëntatie.
ICM-certificaat | Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je
het ICM-certificaat.
Maximale groepsgrootte: 10 personen
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Training

Programma

Investering

•
•
•
•

De investering bedraagt € 995 en bestaat uit:

Jouw kwaliteiten en mogelijkheden
Serieus aan de slag met jouw dromen
Skillcheck: welke vaardigheden en ervaring ga jij inzetten?
Twee individuele coachingsessies

Duur, data en plaatsen

•
•
•
•

Leskosten
Literatuur & materiaal
Online leeromgeving
Individuele coaching

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder

De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat een telefonische
intake, een bijeenkomst en twee persoonlijke coachingsessies. In
totaal duurt de training 1 tot 1,5 maand. De training wordt verzorgd
in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Breda,
Groningen en Arnhem.

voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw.

Training: wo 8 jan 2020

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website:
www.icm.nl/snb

Training: ma 6 apr 2020
Training: wo 2 sep 2020
Training: ma 2 nov 2020
Training: wo 6 jan 2021
Training: ma 12 apr 2021

Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw.

Advies en inschrijving
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/snb
Deze training biedt ICM ook Incompany aan (www.icm.nl/maatwerk).

Gerelateerde trainingen
Persoonlijk leiderschap
Effectief ontwikkelen van je talent
Soft Skills voor professionals
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