Sterk in je werk Loopbaaninspiratie-middag op locatie
In het kader van goed werkgeverschap en het behoud van medewerkers voor zorg en welzijn kunnen
werkgevers hun medewerkers een Loopbaaninspiratie-middag aanbieden. Landelijk is er vanuit het
ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor het project ‘Sterk je Werk’. Met deze subsidie
kan Transvorm haar leden deze inspiratiemiddag geheel kosteloos aanbieden.
De middag wordt georganiseerd in samenwerking met loopbaancoaches die verbonden zijn aan het
project. U zorgt voor de locatie en de promotie van deze middag onder uw medewerkers. Wij
verzorgen twee inspirerende workshops en bieden daarna de medewerkers de mogelijkheid
persoonlijk in gesprek te gaan met een loopbaancoach.
Aantal deelnemers: 20-24 deelnemers per middag
Datum: in overleg met de werkgever
Interesse? Neem contact op met het Supportteam Zorg & Welzijn via supportteam@transvorm.org
Wat is er nodig?
 Ruimte voor gezamenlijke start en afsluiting
 Twee ruimtes waar de verschillende workshops plaatsvinden (beamer en flipover aanwezig)
 Mogelijkheid tot napraten en netwerken na afloop voor medewerkers
Hoe ziet de middag eruit?
 Inloop vanaf 12:30 uur
 Start 13:00 uur korte inleiding
 13.15 uur start eerste workshopronde
 14.15 uur pauze
 15.00 uur start tweede workshopronde
 16.30 uur afsluiting en mogelijkheid om na te praten en te netwerken
Workshops
In overleg met de werkgever kunnen de coaches van Sterk in je Werk twee workshops per middag
aanbieden. De medewerkers melden zich vooraf aan en volgen 1 of 2 workshops. O.a.:
 Talent inzicht
 Teken je toekomst
 Aan de slag met jouw loopbaanwaarden
 Met plezier blijven werken, zelf aan het stuur
 Effectieve communicatie
Individueel loopbaangesprek
Naast het volgen van de workshops is het mogelijk om op een ander moment persoonlijk in gesprek te
gaan met een loopbaancoach. Deze gesprekken kunnen in overleg met de coach in de regio ook op
de locatie van de werkgever plaatsvinden en worden in onderling overleg met de coach en de
medewerkers gepland.
Hoe werkt het?
 Samen met u stemmen we af waar en wanneer de Loopbaan- inspiratiemiddag plaatsvind.
We bekijken welke twee workshops u graag wilt aanbieden.
 U zorgt ervoor dat uw medewerkers op de hoogte worden gebracht van de Loopbaaninspiratiemiddag.
 Medewerkers melden zich aan door een mail te sturen naar supportteam@transvorm.org
o.v.v. Loopbaaninspiratie-middag, naam, organisatie en datum.
 Na aanmelding bij Transvorm verstuurd Transvorm een e-mail het verzoek zich aan te melden
via www.sterkinjewerk.nl (zie uitnodiging inspiratiemiddag). Dit is noodzakelijk om in
aanmerking te komen voor de subsidie.

