


Wij zijn ervan overtuigd dat Plezier Werkt. 
Geluk is bepalend voor succes, niet andersom. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijken 3 fundamentele behoeften voor werkgeluk: 
onderlinge verbinding, competentie en autonomie. 

Met onze learning tracks dragen we hieraan bij. 



BEWEGEN OF STILSTAAN
Veranderingen volgen elkaar sneller op dan ooit en hebben meer impact dan we 
verwachten. Een organisatie kan hier alleen in mee gaan, wanneer haar mensen dat 
kunnen. Een levenlang leren, oftewel jezelf continu blijven ontwikkelen, helpt om 
flexibeler om te kunnen gaan met de steeds veranderende eisen in het werk.

ZELF BEPALEN WAARHEEN
Wanneer medewerkers de regie nemen, zichzelf uitdagen in hun werk en 
persoonlijke doelen en dromen nastreven, vergroten zij hun autonomie en 
competentie. Met meer motivatie, betrokkenheid en productiviteit tot gevolg.



Je wilt medewerkers graag ondersteunen in het volgen van hun eigen pad binnen de 
organisatie. Je wilt hen activeren om gebruik te maken van de vrijheid die er is om te 
groeien en om hun werkgeluk te vergroten. Maar:

o Hoe activeer je medewerkers om in beweging te komen met betrekking tot hun 
persoonlijke ontwikkeling? 

o Hoe schudden we het soms stoffige traditionele beeld los van learning en zetten we 
learning in de spotlight, op een creatieve, verfrissende manier? 

o Hoe helpen we medewerkers om zich voor te bereiden op de toekomst en maken we 
hen enthousiast om een stapje verder te kijken?



Wij hebben honderden medewerkers in verschillende organisaties geënthousiasmeerd 
en succesvol geholpen om de regie te nemen in hun werk. Dit doen we door hen bewust
te maken van het belang van een levenlang leren, hen te helpen in het zien van kansen 
en het stellen van persoonlijke doelen en hen te helpen werken vanuit hun kracht.  

BEWUSTWORDING

o De why van leren
o Een blik op de toekomst
o What’s in it for me?

KANSEN ZIEN

o Invloed en autonomie 
binnen de organisatie

o Wensen en dromen in kaart
o Persoonlijke doelen stellen

WERKEN VANUIT KRACHT

o Inzicht in talenten
o Concrete vertaling naar praktijk
o Job crafting: je loopbaan 

vormgeven



Wij hebben twee learning tracks ontwikkeld die mensen helpen de regie te nemen in hun 
loopbaan. De learning tracks bestaan uit een interactieve workshop, 6 weken on the job 
challenges en een kick forward sessie. 

GAME CHANGER    PERSOONLIJK LEIDERSCHAP IN EEN VERANDERENDE WERELD
We maken leren persoonlijk relevant en geven nieuwe energie om in beweging te komen. We 
activeren mensen om een groeipad uit te zetten binnen de organisatie. We helpen hen om 
hun learning agility te vergroten, wat hen breder inzetbaar maakt. 

WORK YOUR TALENT    JOUW KRACHT ONTDEKKEN EN INZETTEN
Vaste functies maken in de toekomst plaats voor diverse rollen op basis van je talenten. We 
geven mensen inzicht in hun grootste talenten (Strengthsfinder) en hoe zij deze effectief 
inzetten in hun werk. Met job crafting geven zij vorm aan hun loopbaan, wat engagement
verhoogd.

http://jobtraining.nl/producten/challenges/


Ben je op zoek naar een learning programma gericht op het nemen van de regie? 
Of wil je sparren over jullie invulling van de week van de loopbaan?

Wij zetten learning op creatieve en leuke manier bij jullie op de kaart. We 
ontwikkelen samen met jou een programma op maat of helpen om een 
bestaand programma naar een hoger niveau te tillen. 
Altijd passend bij de cultuur en doelstellingen van jouw organisatie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
We kijken ernaar uit. 

020 423 0603
Info@jobtraining.nl


