JobBootcamp staat voor
duurzame oplossingen die de
zelfredzaamheid van uw medewerker
vergroot. Van teambuilding tot
mobiliteitsvraagstukken.
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"Als je doet wat je leuk vind hoef je
n o o i t t e w e r k e n ." - M a h a t m a G a n d h i
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Daarom JobBootcamp
JobBootcamp helpt uw medewerker(s) om het plezier terug

Wilt u samen met een compleet team een nieuwe weg inslaan?

te vinden in hun werk, zowel in een huidige of nieuwe functie.

Ook dan geven we u voorafgaand graag een heldere analyse en

JobBootcamp is gespecialiseerd in mobiliteit, het geven van

advies. Zo kunt u weloverwogen en volledig geïnformeerd een

sollicitatietrainingen, en het verhogen van werkplezier en

passende keuze maken. Door de grote groep gekwalificeerde

effectiviteit binnen iedere functie.

trainers zijn de incompanytrainingen en coaching van
JobBootcamp snel te realiseren.

Onze visie op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Dit vraagt om een

Onze specialisten

beroepsbevolking die zelfredzaam is en zich blijvend ontwikkelt.

Onze specialisten zijn trainer, coach of consultant. Ze zijn

Dit kun je alleen volhouden als je zelf de regie hebt over je

thuis op de arbeidsmarkt en hebben ruime ervaring met

carrière. Een carrière waarin ‘het vinden van de juiste baan’

mobiliteitsvraagstukken. We werken actief aan het up-to-date

centraal staat.

houden van kennis en vaardigheden van onze trainers, middels
ons train-de-trainerprogramma.

Onze werkwijze
JobBootcamp activeert uw medewerker op een duurzame

De WWZ

manier door de eigen motivatie inzichtelijk te maken. Zo ontstaat

JobBootcamp kent de voorwaarden in de Wet werk en zekerheid

er weer energie voor én focus op het werk. We analyseren de

en zal deze – indien van toepassing – meenemen in het advies

oorzaak van het niet optimaal functioneren, we geven op maat

en plan van aanpak.

advies en maken een plan van aanpak om tot het gewenste
resultaat te komen. Doordat we onze trainingen en coaching
continue aanbieden, is het mogelijk om wekelijks aan te sluiten
bij reguliere programma’s voor individuele oplossingen.
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De fases van mobiliteit en onze trainingen
BEWUSTWORDING

PLAN VAN AANPAK

ACCEPTATIE

ORIËNTATIE

VERANDERING IS
NOODZAKELIJK

CONSULTANCY

Problematiek op de werkvloer
maakt duidelijk dat er een
noodzaak is tot veranderen

Consultancy
voor een heldere analyse, advies
op maat en een plan van aanpak

TRAININGEN OP DE
WERKVLOER

TEAM
TRAININGEN

De verandering is een probleem
van een enkeling of van een groep
en is op te lossen binnen de
huidige functie

Serious Gaming
Gedrag en kernkwaliteiten
ontdekken

MOBILITEITSTRAJECT

Team dynamieken en gedragspatronen
Welke aanpassingen in de
gedragspatronen zijn wenselijk en
mogelijk in het team?

De verandering is niet binnen de
huidge functie op te lossen

Theatersport
Snel inzichtelijk krijgen wat je
allemaal wel kan en durft

HULP MET VERANDERING
ACCEPTEREN

COACHING

Acceptatie is niet
vanzelfsprekend, wel
noodzakelijk

Coaching
Begeleid de medewerker naar een
nieuwe baan

HULP BIJ
ORIËNTATIE

TRAININGEN

Wat zoek ik in een baan? Waar ligt
mijn motivatie en inspiratie? Hoe
vind ik een baan die ook echt past
en blijvend energie zal genereren

Jouw Carrièrekeuze
Jij bepaalt de richting van jou
carrière
De Complete
Sollicitatietraining
Van A tot Z leren solliciteren
Coaching
Om de medewerker te helpen met
het maken van de juiste
carrièrekeuze

ACTIVATIE

HULP BIJ
ACTIVATIE

TRAININGEN

Strategie maken,
instrumenten afstemmen op deze
strategie en
vaardigheden aanscherpen

DOEN

ACTIEF AAN DE
SLAG
Daadwerkelijk solliciteren
betekent doen

TRAINING

&

INDIVIDUELE
TRAININGEN
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Fase1 : Bewustwording
Zodra het management van uw organisatie bewust is van
de noodzaak tot veranderen, moet er antwoord komen op
vele vragen. Hierbij kunt u denken aan: Waarom moeten we
veranderen? Wat is de impact op het personeel? Gaat het om
individuen of een groep? Hoe ingrijpend is de mobiliteit? Is de
benodigde verandering er een die de arbeidsrelatie beëindigt
óf gaat het om veranderingen binnen het bedrijf of binnen de
huidige functie?

Consultancy
De ervaren mobiliteitsconsultants van JobBootcamp geven
u graag advies om grip te krijgen op ‘de noodzakelijke
verandering’. Een advies dat altijd realistisch en helder is. We
analyseren waar de noodzaak tot veranderen ligt en wat de
consequenties zullen zijn. Vervolgens geven we aanbevelingen
waarbij we kijken we naar de overeenkomsten tussen bedrijf,
functie en medewerker.
Resultaat:
Een helder plan van aanpak toegespitst op de behoefte van de
klant.

Fase2 : Plan van aanpak
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Uit het consultancy rolt een plan van aanpak. Dat kan een
training op de werkvloer zijn, op individueel niveau of een
groepstraining, maar ook een mobiliteitstraject. In het laatste
geval gaan we direct verder met fase 3: acceptatie.

Teamtrainingen
De teamprogramma’s zijn gericht op veranderen. Dat kan
een wisseling van koers zijn binnen uw organisatie, maar
ook een verandering ten behoeve van een betere onderlinge
samenwerking.
We richten ons op houding, gedrag en communicatie binnen

Johari-venster

het team. Met onze programma’s creëren we inzicht en
bewustwording bij de deelnemers, zodat ze inzien dat een
verandering noodzakelijk is en – zeker zo belangrijk - wat
daarin hun rol is.

Per kwadrant kunnen wij diverse trainingen en methoden
inzetten, zoals:

Welke aanpak het beste aansluit bij uw team analyseren we
met behulp van een model: het Johari-venster. Met deze

• Serious gaming

analyse en uw wensen zijn we in staat om onze programma’s

• Theatersport

af te stemmen en te gaan voor succes.

• Teamdynamieken en gedragspatronen

Teamtraining: Serious game
Een ‘Serious game’ is een simulatiespel gebaseerd op het
bestaande proces. Tijdens de simulatie komen de deelnemers
in een omgeving waarin alles nieuw lijkt. Hierbij kunt u denken
aan: nieuwe spelregels, andere rolverdelingen, belangen en
instrumenten. Kortom, even een nieuwe werkelijkheid, waarbij
denken in nieuwe mogelijkheden en het verwerven van frisse
inzichten centraal staat.
Resultaten:
•

Inzicht krijgen in het eigen gedrag en het groepsgedrag;

•

Het verwerven van kennis over de impact van het eigen
gedrag en groepsgedrag;

•

De mogelijkheid om het eigen gedrag aan te passen.

Wij verdiepen ons graag in uw organisatie, zodat we in staat
zijn om een Serious game op maat te creëren dat nauw aansluit
op uw specifieke probleemstelling.

Teamtraining: Teamdynamieken en gedragspatronen
JobBootcamp biedt de training ‘Teamdynamieken en
gedragspatronen’ aan om uw teamleden inzicht te geven in de
verschillende dynamieken binnen het team en het onderlinge
gedrag. Met deze training maken we de deelnemers bewust
van problemen die spelen, geven we ze inzicht in de oorzaken
en laten we zien wat ze zelf kunnen bijdragen om onderdeel
van de oplossing te zijn. Dit alles met het oog op een prettige
en productieve werkomgeving.
Resultaten:
•

Inzicht krijgen in de verschillende dynamieken van het
team;

•

Duidelijke onderlinge afspraken, zowel geschreven als
ongeschreven regels;

•

Teamtraining: Theatersport
Onderwerpen als ‘positief omgaan met veranderingen’, ‘leren
van falen’ en ‘collega’s elkaar succes gunnen’ worden in de
Theatersporttraining op een speelse manier ontdekt. Door
middel van improvisatieoefeningen ontstaat er inspiratie en
positieve interactie, wat het team een energieke boost geeft
die nog lang en positief zal doorwerken.
Elke Theatersporttraining wordt op maat gemaakt en
aangepast op de wensen binnen uw organisatie.
Resultaten:
•

Met meer durf uitdagingen aangaan en plezier halen uit
falen;

•

Groepsleden leren elkaar beter kennen en hebben samen
plezier;

•

Het team stapt zelfverzekerder uit de training door de
opgedane ervaring.

Aanpassingen in het gedrag naar elkaar toe.
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Individuele programma's
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De individuele programma’s zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling binnen de huidige werkplek of het bedrijf van uw medewerker.
Deze programma’s worden op maat gemaakt; ieder mobiliteitsvraagstuk vraagt immers om een andere oplossing.
Door in gesprek te gaan met zowel het management als de medewerker kunnen we de gewenste verandering in kaart brengen en de
situatie analyseren. Met als resultaat een advies op maat dat is afgestemd op de wensen van uw medewerker.
De individuele programma’s bestaan uit een of meerdere trainingen, zoals:
•

Mijn werkplezier, gericht op de eigen motivatie;

•

Mijn gedragspatronen, gericht op het eigen gedrag in een samenwerking;

•

Mijn presentatie vaardigheden, gericht op het verbeteren van houding en gedrag om beter over te komen tijdens de communicatie
met collega’s of met een klant.

Fase 3. Acceptatie
Als de werkgever of werknemer aangeeft dat ‘de verandering’

Training: Coaching

ontslag is, dan zal dit de nodige impact hebben. Ruimte voor

JobBootcamp zorgt voor een coach die aansluit op de behoefte

emotie en verdriet zijn hierin zeker belangrijk, maar wanneer

van zowel de werknemer als uw organisatie. De coach is er om

dit proces (te) lang duurt verliezen beide partijen kostbare

de medewerker inzicht te geven, om duidelijkheid te creëren

tijd. Zowel werknemer als werkgever zijn geholpen met een

en om daadkrachtig verder te gaan. Zo zal uw werknemer

vlotte doorgang naar een nieuwe passende functie op de

(weer) openstaan voor trainingen en nieuwe kansen op de

arbeidsmarkt.

arbeidsmarkt. Kortom, hij wordt zelfredzaam.

Fase 4. Oriëntatie
De oriëntatiefase begint zodra de deelnemer accepteert dat het veranderen van werkplek noodzakelijk is. Deze fase geeft richting aan de
verandering en wordt er duidelijkheid welke nieuwe werkplek past bij uw werknemer(s).
Om de deelnemer hierbij verder te helpen biedt JobBootcamp de volgende trainingen aan:
• Jouw carrièrekeuze
• De complete sollicitatietraining
• Coaching

Training: Jouw carrièrekeuze
Deze training legt de basis voor alle sollicitatieactiviteiten van
uw medewerker; het geeft richting aan de eigen carrière.
Wat bieden we aan?
Met de training ‘Jouw carrièrekeuze’ leert de deelnemer welke
vervolgstap in de carrière aansluit op de eigen wens(en), de
benodigde kennis en passende vaardigheden. Na deze training
is de deelnemer in staat om vanuit een reëel zelfbeeld een
gerichte loopbaankeuze te maken, en deze overtuigend te

Training: De complete sollicitatietraining

verwoorden.

De complete sollicitatietraining is er voor de deelnemer die
snel aan de slag wilt. De training behandelt alle facetten van

Resultaten

het solliciteren.

De deelnemer leert om vanuit de eigen motivatie realistische
keuzes te maken. Concreet betekent dit:

Wat bieden we aan?

•

Het maken van een overtuigende profielschets;

De complete sollicitatietraining bieden we aan als compleet

•

Gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt vanuit een reëel

dagprogramma of, als u dat wenst, in afzonderlijke modules.

zelfbeeld;

We zorgen ervoor dat de deelnemers alle stappen van het

Achterhalen van persoonlijke drijfveren, die mede de basis

sollicitatieproces actief meekrijgen. Het programma is krachtig,

vormen voor het CV, motivatiebrief en LinkedIn-profiel;

juist omdat het zo compleet is.

•
•

Een krachtige pitch waarmee de deelnemer zichzelf
overtuigend introduceert.

De complete sollicitatietraining vindt plaats in groepen van
maximaal tien personen. Tijdens de acht uur durende sessie
zijn er minimaal drie trainers aanwezig.
Resultaten
De deelnemers zijn helemaal klaar om aan de slag te gaan. Ze
weten wat ze moeten doen en zijn bekend én bekwaam in:
•

Een eigen strategie om een nieuwe baan te vinden en te
veroveren;

•

Solliciteren vanuit een krachtige en inspirerende basis; de
eigen motivatie;

•

Een sollicitatiebrief en CV pakkend en onderscheidend
maken voor iedere sollicitatie;

•

Training: Coaching
Deze training is voor de kandidaat die behoefte heeft aan

werken en waar een nieuwe baan te vinden is;
•

één-op-één-coaching, om zo snel aan de slag te gaan met
het vinden van een passende baan. Door onder andere de

fase vaak ervaren.

De juiste houding, gedrag en gesprekstechnieken tijdens
een sollicitatiegesprek;

•

kernkwaliteiten naar boven te halen en de interessegebieden
te duiden, creëren we orde in de chaos die kandidaten in deze

De deelnemer weet hoe de on- en offline arbeidsmarkt

Overtuigend

presenteren

door

middel

van

een

persoonlijke pitch;
•

De professionele profielfoto die gemaakt is, werkt
versterkend op CV en LinkedIn-profiel.
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Fase 5. Activatie
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In deze fase gaat uw medewerker aan de slag met het maken van een plan van aanpak om een nieuwe baan te veroveren. JobBootcamp
biedt de volgende trainingen aan in de activeringsfase:
1.

De complete sollicitatietraining

2.

Jouw banenjacht

3.

Jouw CV en motivatiebrief

4.

Het sollicitatiegesprek

Training: De complete sollicitatietraining

Training: Jouw banenjacht

Deze training is er voor de deelnemer die snel aan de slag wilt.

De on- en offline spelregels van de arbeidsmarkt

De training behandelt alle facetten van het solliciteren.

Deze training leert de deelnemer waar hij de nieuwe baan kan
vinden op de on- en offline arbeidsmarkt.

Wat bieden we aan?

Wat bieden we aan?

De complete sollicitatietraining bieden we aan als compleet

We leren de deelnemers welke manieren er zijn om een nieuwe

dagprogramma of, als u dat wenst, in afzonderlijke modules.

baan te vinden en hoe ze deze effectief kunnen inzetten.

We zorgen ervoor dat de deelnemers alle stappen van het

Na deze training weet de deelnemer hoe de on- en offline

sollicitatieproces actief meekrijgen. Het programma is krachtig,

arbeidsmarkt werken en hoe ze deze kunnen beïnvloeden

juist omdat het zo compleet is.

aan de hand van een eigen strategie. Deze drie uur durende
training geven wij in groepen van vier tot zes personen.

De complete sollicitatietraining vindt plaats in groepen van
maximaal tien personen. Tijdens de acht uur durende sessie

Resultaten

zijn er minimaal drie trainers aanwezig.

De deelnemer kan na de training zelf een passende baan
vinden met behulp van de volgende kennis en vaardigheden:

Resultaten

•

De deelnemers zijn helemaal klaar om aan de slag te gaan. Ze

Welke sollicitatiekanalen zijn er en hoe gebruiken we deze
effectief;

weten wat ze moeten doen en zijn bekend én bekwaam in:

•

Vacatures vinden vóór deze (online) gepubliceerd worden;

•

Een eigen strategie om een nieuwe baan te vinden en

•

Het eigen netwerk inzetten als krachtig sollicitatiewapen;

veroveren;

•

Effectief online vacatures kunnen vinden;

Solliciteren vanuit een krachtige en inspirerende basis; de

•

Een volledig ingevuld LinkedIn-profiel effectief gebruiken.

•

eigen motivatie;
•

Een sollicitatiebrief en CV pakkend en onderscheidend
maken voor iedere sollicitatie;

•

De deelnemer weet hoe de on- en offline arbeidsmarkt
werkt en waar een nieuwe baan te vinden is;

•

De juiste houding, gedrag en gesprekstechnieken tijdens
een sollicitatiegesprek;

•

Overtuigend

presenteren

door

middel

van

een

persoonlijke pitch;
•

De professionele profielfoto die gemaakt is, werkt
versterkend op CV en LinkedIn-profiel.
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Training: Jouw CV en motivatiebrief

Training: Houding, gedrag en gespreksvoering

Deze training leert de deelnemers hoe ze een CV en

Tijdens de training ‘Het sollicitatiegesprek’ leert de deelnemer

motivatiebrief moeten maken die leiden tot de uitnodiging

hoe hij een sollicitatiegesprek geslaagd kan laten verlopen.

voor een baan die écht bij ze past.
Wat bieden we aan?

Wat bieden we aan?

De deelnemer kan na de training de sollicitatie-instrumenten

De training leert de deelnemer om een overtuigend

doordacht, verzorgd en onderscheidend inzetten. Deze

sollicitatiegesprek te voeren gericht op de toekomstige

trainingssessie duurt drie uur en wordt gegeven in groepen

werkgever, zodat die in de deelnemer zijn nieuwe medewerker

van vier tot zes personen.

herkent. Deze drie uur durende training geven wij in groepen
van vier tot zes personen.

Resultaten
De deelnemers leren dat vorm en inhoud van belang zijn en

Resultaten

dat de sollicitatie-instrumenten per sollicitatie moeten worden

De deelnemer leert het sollicitatiegesprek te versterken aan de

aangepast. Concreet betekent dit voor een werknemer:

hand van de volgende punten:

•

•

Het vinden van de juiste informatie die verwerkt wordt in

voorbereiding;

de motivatiebrief;
•

Informatie uit de vacaturetekst beoordelen en verwerken

•

•

Het schrijven van een motivatiebrief met een duidelijke

•

Krachtig pitchen;

opbouw en heldere formulering;

•

De STARR(T)-methode gebruiken;

De eigen motivatie en vaardigheden goed afstemmen op

•

Het inzetten van verschillende gesprekstechnieken en de
sturende werking hiervan;

de vacature;
•

Het maken van een CV met een logische opbouw die kort,

•

Het matchen van een eigen social-mediaprofiel met CV en

Toverwoorden uit vacatureteksten halen en zo herkend
worden als nieuwe medewerker;

krachtig en to-the-point is;
•

De boodschap versterken door een overtuigende houding
aan te nemen;

in de sollicitatie-instrumenten;
•

De regie houden tijdens het gesprek dankzij een gedegen

•

Omgaan met zenuwen voorafgaand en tijdens het
gesprek;

motivatiebrief.
•

Voorbereid

zijn

op

de

meest

voorkomende

sollicitatievragen met eigen passende antwoorden.

Fase 6: Doen
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In deze fase gaat uw medewerker het gemaakte plan van

Resultaten

aanpak uitvoeren.
Iedere

deelnemer

werkt

vanuit

de

eigen,

leidende

Training: Actief solliciteren

sollicitatiestrategie wekelijks aan het veroveren van een

Stel, de deelnemer weet welke baan hij zoekt en in welke

nieuwe baan. Ieder sessie werkt de deelnemer aan de volgende

functies hij geïnteresseerd is. Het CV en motivatiebrief zijn

punten:

volledig maar vallen nog niet voldoende op. De deelnemer

•

van een sollicitatie-expert;

denkt er helemaal klaar voor te zijn en toch gaat het moeizaam
en loopt hij vast. Dan is het programma ‘Actief solliciteren’ echt

Verbetering van de eigen vaardigheden onder begeleiding

•

Gefocust solliciteren zonder afleiding in een inspirerende
en rustige omgeving;

iets voor hem.
•

Werken aan professionele uitstraling van CV, motivatiebrief
en LinkedIn-profiel;

Wat bieden we aan?
JobBootcamp biedt een professionele en inspirerende

•

Actief bellen met toekomstig werkgevers;

werkplek aan. Daar wordt in een kleine groep gewerkt aan het

•

Gebruik maken van elkaars netwerk;

solliciteren, onder begeleiding van een sollicitatie-expert.

•

Ritme en groepsdruk om vier aaneengesloten weken door
te gaan!

Deze in totaal zestien uur durende wekelijkse training (in totaal
vier weken, vier uur per week) geven wij in groepen van zes tot
acht personen.

Meer weten?
Heb je nog vragen over onze trainingen of wil je weten wat JobBootcamp specifiek voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen? Wij
geven graag antwoord.
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | info@jobbootcamp.nl | www.jobbootcamp.nl | 030 227 03 96 17
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