
Gratis loopbaan
ontwikkeladvies met

'NL Leert Door'
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan door de coronacrisis erg snel.

Verandert jouw baan ook? Of ben je (door de coronacrisis) in een onzekere
situatie wat werk betreft gekomen? 

Maak dan gebruik van het gratis loopbaan ontwikkeladvies.



Voor wie?
De ‘NL leert door’–subsidie is voor iedereen tussen de 18
jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die daar
behoefte aan heeft. Dus of je nou een baan in loondienst
hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
In een aantal individuele gesprekken met een coach ontdek je
waar jouw krachten liggen en bespreek je je arbeidsmarktkansen.
Zo krijg je 100% aandacht en maak je echt werk van je toekomst.

Human
potential is

a terrible
thing to

waste
Daar geloven wij in



Een arbeidsmarktscan met inzicht op jouw
arbeidsmarktkansen. 
Individuele coaching met een (online) loopbaancoach rondom
jouw ontwikkelvraagstuk.
Deelname Virtuele coverworkshop 
Professionele fotoshoot in de Bilt (moment zelf in te plannen)
Extra: Door Kairos ontworpen notitie en reflectieboek: Boek
met Ruimte Voor Jezelf t.w.v. € 39,95

Hoe ziet ons 'NL leert door' traject eruit?
Als je ons een beetje kent dan weet je dat wij onze coaching en
advies altijd koppelen aan een tastbaar resultaat. Zo combineren
we 4 uur individuele coaching met een deelname aan een virtuele
coverworkshop, zodat je je persoonlijk en professioneel kan
presenteren met wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. 

Onderdeel van het NL Leert Door ontwikkeladvies bij Kairos 

https://www.kairos-consultancy.com/persoonlijke-ontwikkeling/boek-met-ruimte-voor-jezelf-2/


Wat je zelf moet doen
Wij regelen de aanvraag voor jou. Daar hoef jij je niet druk om te maken.
Zelf moet je alleen een aantal formulieren ondertekenen en een korte
samenvatting geven van wat dit traject je heeft opgeleverd. We maken
samen een ontwikkelplan met concrete acties rondom jouw
loopbaanvraagstuk.

Contact
Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Het is toch echt zo. Direct aanmelden?
Laat je gegevens achter op onze website, dan nemen wij contact met je
op. 
  
Let op: Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus maak
snel je interesse aan ons kenbaar.  

Neem contact op met Annette Looijestijn voor meer informatie.
Annette@kairos-consultancy.com of 06 50 91 97 06

Haal meer
uit jezelf en

je team

https://www.kairos-consultancy.com/Gratis-loopbaan-ontwikkeladvies-met-NL-Leert-Door


Wat is de virtuele coverworkshop?
In de Kairos coverworkshop gaan we aan de slag om de
essentie van jou en je talenten te verwoorden en verbeelden
in de vorm van  een cover van een persoonlijk magazine. Aan
de hand van 5 clinics ga je aan de slag om de kern van jouw
verhaal te vinden en te vertellen. Een virtuele dag voor jou,
door jou en over jou (en je gaat op de foto!). 
 
Hoe ziet de virtuele coverworkshop eruit
Deze start om 10:00 uur en duurt tot 16:00 uur. We zorgen
voor veel afwisselende werkvormen, een lange lunchpauze en
veel interactie. Aan het einde van de coverworkshop lanceren
we jouw persoonlijke magazinecover. 
 
De fotoshoot
Een belangrijk element van de cover is natuurlijk de coverfoto.
Wij bieden een individuele professionele fotoshoot aan in De
Bilt. Tijdens de fotoshoot ontvang je van ons ook het
werkboekje voor de coverworkshop. 
We vragen je om voorafgaand aan de workshop al een paar
dingen voor te bereiden.

Virtuele
coverworkshop


