
NIEUWE 

KANSEN 

NOORD
ANTONIUSHUIS  

KAMPERFOELIEWEG 207

DATA
DURVEN DOEN

 28-9, 5-10, 19-10, 

26-10, 2-11, 9-11, 23-11

KANSTRAJECT

30-11, 7-12,

14-12, 4-1, 11-1,

18-1 T/M 8-2 STAGE

VAN 9.00 TOT 13.00 UUR



KENNISMAKEN MET BEDRIJVEN
Verschillende bedrijven komen een presentatie geven. Ook gaan we bij bedrijven op 
bezoek. Je kunt kennis maken met een bedrijf dat jou leuk lijkt en jij kunt dan je vragen stellen.

MATCHMAKING
In deze weken ga je samen met ons en je groep persoonlijk kennismaken met bedrijven
die op zoek zijn naar talent, bijvoorbeeld via speeddates en meeloopdagen.

KENNISMAKEN MET BEDRIJVEN

MATCHMAKING

TOT 8 FEBRUARI WERKERVARINGSPERIODE
Alles wat je in de afgelopen tijd hebt geleerd, kun je in de praktijk brengen tijdens je
werkervaringsperiode.Bij het bedrijf dat het beste bij jou past, ga je een aantal weken werkervaring opdoen.

STAP 1: ONDERZOEKEN 

STAP 2: DROMEN

STAP 3: DOELEN STELLEN 

In deze stap kijk je terug op wat je hebt bereikt en hoe je dat hebt bereikt, zodat je dankbaar kunt zijn en

energie krijgt om verder te gaan. Hier kun je de volgende vragen beantwoorden: 'Heb ik bereikt wat ik wil

bereiken?'

Aan de hand van het Levenswiel onderzoek je hoe je ervoor staat. Je vult het Levenswiel in en overziet je

situatie. Op welke levensgebieden is er een noodzaak tot veranderen? Je krijgt hier ideeën over met behulp van

voorbeelden en uitleg. 

In deze stap formuleer je op een positieve manier wat je graag wilt. Je geeft hier antwoorden op vragen als: 'Ik

weet wat ik niet wil, maar wat wil ik dan wel?'

'Wat zijn eigenlijk mijn dromen en welke waarden vind ik belangrijk?'

Deze stap helpt jou om, uitgaande vanuit je dromen, doelen te stellen aan de hand van vragen als: 'Waarop heb

ik invloed en waarop niet?', 'Wat kan ik loslaten en hoe doe ik dat?' Ook vind je uit wat nu prioriteit voor je heeft.

STAP 4: KUNNEN

STAP 5: PLANNEN

STAP 6: DOEN

In deze stap onderzoek je de vraag: 'Kan ik wat ik wil?' Je onderzoekt je motivatie, 

je zelfvertrouwen en je beantwoordt vragen als: 'Wat belemmert me nog?' 

'Welke kennis en vaardigheden heb ik nog nodig en hoe sta ik er mentaal voor?' 

In de opdrachten in deze stap stippel je heel bewust je pad uit. Je beantwoordt hier vragen als: 'Hoe ziet de weg

naar het doel eruit?' 'Hoe verdeel ik mijn tijd optimaal?', 'Welke subdoelen kan ik halen voordat ik bij mijn doel

ben?', 'Hoe maak ik een goede planning?'

In deze stap draait het allemaal om het daadwerkelijke doen. 'Hoe behoud je je 100% inzet?', 'Hoe ga je om

met tegenslag en hoe herken je waarschuwingssignalen?' En niet te vergeten: vier je successen!  

STAP 7: EVALUEREN
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PITCHTRAINING
Tijdens deze training ga je werken aan jouw persoonlijke pitch, die éne krachtige kernboodschap
die past bij jou.
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Aanmelden kan via info@singlesupermom.com
 of bel 06-55141679 voor meer informatie

PLANNING NIEUWE KANSEN NOORD 

http://www.singlesupermom.nl/pakjekans-tilburg

