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Wat is het
Wij bieden in onze training de ruimte en de tijd om net zoals in een sabbatical
afstand te creëren van uw werk en carrièrepad. We bieden daardoor reflectie op
nieuwe mogelijkheden in een volgende carrière- of levensfase. Hierdoor lukt het
nieuwe doelen in kaart te brengen en uit te voeren.
Deze training „Mid-life Career Boost‟ is een goed en soms zelfs beter alternatief
voor een “sabbatical leave”.
Wat gaat het brengen
Gedurende het werkende leven heb je aan het begin allerlei ideeën en wensen over
hoe je carrière gaat verlopen. Vaak is er in het begin van je carrière een sterke
stijging te realiseren op de hiërarchische ladder. In deze fase ben je ook bezig met
belangrijke keuzes te maken die voor het vervolg van je leven van grote invloed zijn:
welke partner past bij je en wat voor soort werk ben je goed in, waar wil je gaan
wonen?
Als dertiger is je carrière wat gestabiliseerd en vlakt de curve van je carrière wat
af. Over het algemeen is er nu in je persoonlijke leven ook wat meer stabiliteit en
ben je bezig met de verdere opbouw daarvan.
Dan volgt een fase, bij de meeste mensen rond de veertig, van consolidatie waarin
er minder uitdaging en vernieuwing is. Deze levensfase valt samen met de verdere
afvlakking in de curve van de carrièreopbouw en dat terwijl er nog een flink aantal
jaren te gaan is. Het is daarom extra belangrijk om uit je werk voldoende
bevrediging en voldoening te kunnen krijgen. Onze training gaat je hierbij helpen.

Mid-Life Career Boost:
mini sabbatical met maximaal effect!
Doel
Tijd om eens even stil te staan bij datgene wat er zich tot nu toe op het
levens- en carrièrepad heeft afgespeeld en vooral ook bij de vraag
hoe je het vervolg “een nieuwe boost” kan geven. Het doel van de
training is dan ook om de blik te verruimen op keuzes die nu gemaakt
kunnen worden.
De deelnemers stimuleren en helpen elkaar om zoveel mogelijk
duidelijkheid over de wensen en doelen te krijgen. Ook helpt de groep
om de voornemens en plannen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.
Voor wie
De training is bedoeld voor mensen die graag een beter en meer
bevredigend perspectief willen voor de tweede helft van hun carrière
en dus ook een helder beeld willen krijgen over wie ze zijn in deze fase
van hun (werkend) leven.
De training verschaft inzicht in wat men eventueel zou willen veranderen
en hoe dit aan te pakken.
Doelgroep
Managers en professionals die zelf een nieuw perspectief zoeken, maar
ook willen leren hoe ze de inzichten kunnen inzetten bij het begeleiden
van hun medewerkers om ze met hernieuwd elan aan het werk te zien
gaan.

De groep bestaat uit max. 12 deelnemers.
Investering in tijd
De training is opgedeeld in 3 dagen.
In deze dagen is er ruimte voor gezamenlijke opdrachten en doelen,
maar daarnaast is er ook aandacht voor individuele wensen en
mogelijkheden.
Om na de training scherp te blijven in de verdere ontwikkeling en in de
praktijk te gaan brengen hiervan zijn er drie avonden met een diner
gepland en de mogelijkheid voor een dagdeel intervisie.

De drie dagen zijn als volgt ingedeeld

Dag 1 Wie ben ik in deze levensfase?
• waar tevreden/niet tevreden mee/over
• wie/wat wilde ik vroeger zijn
• vervulde/onvervulde wensen en dromen
• vastleggen in eigen “document”
Dag 2 Hoe staat mijn carrière er voor?
• wat heb ik bereikt
• mate van tevredenheid
• wat geeft mij wel/geen voldoening
• welke stappen wil ik maken hierin
• hoe wil ik straks terugkijken
• hoe passen eventuele veranderingen in financiële plaatje
Dag 3 Hoe kan ik dit omzetten in plannen/stappen/daden?
• wat ga ik de komende tijd doen
• welke stappen en acties horen daarbij
• hoe ga ik mijzelf scherp houden
• hoe ga ik anderen daarvoor vragen: power map
• maken van “future perfect”
• hoe regisseer ik de stappen
• hoe kan deze groep daarin iets doen

Na afloop van de training optioneel: een diner en intervisie bijeenkomst.

Waar
Hotel 717, op de Prinsengracht te Amsterdam.
Een mooie sfeervolle locatie.

Wie zijn wij?

Leontien Buddemeijer
Leontien Buddemeijer is eigenaar van psychologisch
adviesbureau DPBGroep in Amsterdam.
Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in het zich nog steeds
ontwikkelende vakgebied coaching, opleiding en training.
Gespecialiseerd in individuele coachingstrajecten en in
het werken met teams uit zowel de profit als non-profit
sector. Recent veel bij banken en consultancy‟s en in de
advocatuur.
Zij geeft workshops en trainingen op het gebied
van leiderschap en persoonlijke effectiviteit.
Ook begeleidt en organiseert zij intervisiegroepen.

Hanke Geertsema
Hanke Geertsema heeft een eigen
psychotherapie praktijk in Amsterdam.
Zij is pycho-analytisch psychotherapeute en
daarnaast gespecialiseerd in systematisch werken met
koppels en groepen en coach. Zij is daarnaast docent
op de VU voor studenten psychologie. Zij geeft supervisie
aan mensen in opleiding tot psychotherapeut.
Zij heeft als groepstherapeute veel ervaring met het
werken in groepen en is daarnaast ook
coach voor mensen in het bedrijfsleven.
Zij is verbonden aan DPBGroep te Amsterdam

Aanmelden

Naam:
Organisatie:
Adres:

Postcode en Plaats:
E-mail:
Ik wil een factuur ontvangen op onderstaande naam en adres:

Naam:
Organisatie:

Postcode en Plaats:
Tel. :
E-mail:
Waar:
Hotel Seven One Seven, Prinsengracht 717, Amsterdam.

Aanmeldingsvoorwaarden:
Uw Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling op rekeningnummer:
Rabo 1372 37 219 t.n.v. DPBGroep. Annulering uitsluitend schriftelijk tot 3 weken voor de trainingsdatum.
Daarna niet mogelijk, u kunt zich wel door een collega laten vervangen.
Bij tijdige annulering wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Contactpersoon:
Leontien Buddemeijer
Tel.: 020 – 66 444 10
E-mail: l.buddemeijer@dpbgroep.nl
Jan Luijkenstraat 102 · 1071 CV Amsterdam · tel.: 020 66 444 10
www.dpbgroep.nl

