
summer school

    19  t/m  30 juli 2021

 B R O C H U R E



Beste lezer,

Elan Training is al meer dan 30 jaar van mening dat 
iedereen met een arbeidsbeperking het recht heeft om 
deel uit te maken van onze inclusieve arbeidsmarkt. 
Dát is wat Elan Training drijft. Deze zomer verzorgen 
we onze online Elan Summer School. Online omdat we 
er voor iedereen willen zijn. Ook voor professionals die 
kwetsbaar zijn.

Ons aanbod omvat diverse korte en verfrissende work-
shops van één dagdeel. Verzorgd door vakkundige en 
enthousiaste Elan Trainers die staan te trappelen om 
hun kennis en vaardigheden met jou te delen. 

Zien we je deze zomer tijdens onze Summer School? 
Dan zetten we  jouw persoonlijke en  professionele 
ontwikkeling in het zonnetje! 

Arnold Boender
Directeur Elan Training B.V. 

Voorwoord
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 20 online workshops
Tijdens de Summer School bieden we twintig verschil-
lende workshops aan, onderverdeeld in vijf interessante 
hoofdonderwerpen. Bij ieder hoofdonderwerp kan je 
kiezen uit vier korte en verfrissende workshops van één 
dagdeel. Alle workshops worden verzorgd door vak-
kundige en enthousiaste trainers die staan te trappelen 
om hun kennis te delen. 

  Voor wie?
Voor iedereen die wil werken aan zijn persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Ben je Register Jobcoach? 
Dan ontvang je voor je herregistratie Register Jobcoach, 
per afgeronde workshop, 4 PE punten. 

  Kosten en korting?
Iedere workshop is te volgen voor € 97,50 (vrij van BTW). 
Bij afname van twee workshops krijg je 5%  korting, 
bij drie of meer workshops krijg je 10% korting op de 
 totaalprijs. Deze korting geldt niet in combinatie met 
andere  kortingsacties.

  Inschrijven?
Wil je je inschrijven voor één of meerdere workshops? 
Kies de workshop naar keuze en klik door naar de 
 website voor het inschrijfformulier. 

   19  t/m  30 juli 2021

Workshops  ›  1.  Wet- & Regelgeving  ›  1.1  Participatiewet

summer school

Ze je persoonlijke
en professionele

onwikkeling
in he zonneje! 
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Workshops  ›  1.  Wet- & Regelgeving  

Online workshops (4):
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summer school
www.elantraining.nl/summerschool

Naar de inschrijving   

  Tinneke Herfkens

1.1  Participatiewet
Verdieping en actualiteiten

 
 Dinsdag 20 juli

 De workshop in het kort:
Op 20 juli 2021 verzorgt Tinneke Herfkens een digitale 
bijeenkomst over de Participatiewet. Op haar bevlogen 
wijze praat zij je in één dagdeel bij over de actualiteiten 
in de Participatiewet. Ook zal er ingegaan worden op 
actuele jurisprudentie. 

 Wat leer je?
Na het volgen van deze workshop ben je op de hoogte 
van de ontwikkelingen, die we de komende tijd kunnen 
verwachten binnen de Participatiewet. Daarnaast zal er 
opmerkelijke jurisprudentie uiteengezet worden. 

 Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die werkt met 
de Participatiewet en graag op de hoogte wil blijven. 

Workshops  ›  1.  Wet- & Regelgeving  ›  1.1  Participatiewet

  09:00 - 12:00 
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http://www.elantraining.nl/aanbod/participatiewet/


summer school
www.elantraining.nl/summerschool

  Ton Laenen

1.2  Uniforme loonwaarde 
bepalen
Een realistische loonwaarde is de sleutel naar 
 duurzaam werk

 
 Vrijdag 30 juli

 De workshop in het kort:
Om werkgevers te stimuleren om ook mensen aan te 
nemen met verminderde arbeidsprestatie kunnen deze 
gebruik maken van loonkostensubsidie of loondispensa-
tie. Vanaf 1 juli 2021 wordt de verminderde arbeidsprestatie 
uniform bepaald. Wil je weten hoe? 

 Wat leer je?
Je wordt meegenomen in de systematiek van uniforme 
loonwaarde bepaling. Je krijgt uitleg over loonwaarde-
begrippen en het stappenplan. Dit alles met als doel 
om de werkgever en werknemer te ondersteunen bij 
een loonwaardebepaling.  

 Voor wie?
De workshop is bij uitstek geschikt voor  professionals 
zoals jobcoaches, trajectbegeleiders, re-integratie 
coaches, klantondersteuners en natuurlijk werkgevers 
die meer inzicht willen krijgen en/of ondersteuning 
 willen bieden tijdens een loonwaarde onderzoek.  

Workshops  ›  1.  Wet- & Regelgeving  ›  1.2 Uniforme loonwaarde bepalen

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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www.elantraining.nl/summerschool

  Ton Laenen

1.3  Wet Verbetering 
Poortwachter
Hoe voorkom je een loonsanctie van het UWV?

 
 Woensdag 28 juli

 De workshop in het kort:
De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel om 
de zieke werknemer zo goed en snel als  mogelijk 
te  re-integreren in werk. Hierbij is de werkgever 
 eindverantwoordelijk. Door niet alleen de procesgang 
te  volgen maar ook de redeneerlijn, kan een loonsanctie 
voorkomen worden. 

 Wat leer je?
Een tijdige en juiste aanpak is belangrijk bij het re- 
integreren van zieke medewerkers. In deze workshop 
leer je wat de redeneerlijn is en hoe deze bij de beoor-
deling van het re-integratieverslag wordt gehanteerd. 

 Voor wie?
De workshop is voor werkgevers (HRM/casemanagers), 
zieke werknemers en iedereen die werknemers onder-
steunt tijdens een periode van langdurige uitval. Ook 
re-integratiebedrijven die invulling geven aan spoor 2 
zijn van harte welkom.  

Workshops  ›  1.  Wet- & Regelgeving  ›  1.3  Wet Verbetering Poortwachter

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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www.elantraining.nl/summerschool

  Ton Laenen

1.4  Wet vereenvoudiging 
Wajong
Wat gaat deze “vereenvoudiging” ons brengen? Is het 
echt zo eenvoudig? 

 
 Maandag 26 juli

 De workshop in het kort:
Meer dan 243.000 mensen hebben een Wajong-uitkering. 
De vele wetswijzigingen hebben het er niet eenvoudiger op 
gemaakt. Of de Wet vereenvoudiging Wajong hiervoor 
gaat zorgen is de vraag.  

 Wat leer je?
Tijdens de workshop word je meegenomen in meer 
dan 20 jaar Wajong-wetgeving. In chronologische 
 volgorde worden de wetswijzingen behandeld en krijg 
je uitleg over de wijzigingen in het kader van de Wet 
 vereenvoudiging Wajong.    

 Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor zowel ervaren als 
 onervaren professionals op het gebied van Wajong-
wetgeving. Ook begeleiders/jobcoaches van de 
 Wajong-gerechtigde of de Wajong-gerechtigde zelf, 
zijn van harte welkom.        

Workshops  ›  1.  Wet- & Regelgeving  ›  1.4  Wet vereenvoudiging Wajong

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/wet-vereenvoudiging-wajong/


Workshops  ›  2.  Begeleiden van bijzondere doelgroepen  

Online workshops (4):
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  Bart Lindner

2.1  Psychische kwetsbaar-
heden
Hoe hanteer je gedrag dat een uitdaging vormt?

 
 Woensdag 21 juli

 De workshop in het kort:
Met de SBCM-begeleidingskaarten als leidraad gaan 
we met elkaar het gesprek aan welk gedrag van kandi-
daten een uitdaging voor onszelf vormt. We staan stil bij 
het subtiel beïnvloeden van gedrag terwijl we de regie 
bij de kandidaat laten. 

 Wat leer je?
Bewustwording over de oorsprong van afzijdig, onaan-
gepast en overaangepast gedrag. Door middel van 
beeldmateriaal en uitwisseling van  praktijkervaringen 
maak je kennis met toepasbare begeleidings- en 
 communicatietips zodat je adequaat kan omgaan met 
‘lastig’ gedrag.

 Voor wie?
Voor professionals die werkzaam zijn in de arbeids(re-)
integratie en die behoefte hebben aan het versterken 
of uitbreiden van hun toolbox ten behoeve van de ar-
beidsondersteuning van kandidaten die een psychische 
kwetsbaarheid ervaren.

Workshops  ›  2.  Bijzondere doelgroepen  ›  2.1  Psychische Kwetsbaarheden

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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  Arjan van Dam

2.2  Ins en outs van 
 burn-out
Wat zijn de belangrijkste inzichten?

 
 Maandag 19 juli

 De workshop in het kort:
Eén op de zes werknemers heeft last van burn-out-
klachten. Maar wanneer heb je echt een burn-out? En 
wat is het verschil met overspannenheid? Hoe kan je het 
voorkomen? Tijdens de workshop gaan we in op deze 
vragen. 

 Wat leer je?
In deze workshop leer je hoe burn-out ontstaat en 
hoe je het kan herkennen (burn-outsignalen). Ook 
word je meegenomen in de meest recente inzichten 
over  behandeling van burn-out en de relatie tussen 
 zingeving en burn-out. 

 Voor wie?
Voor professionals die mensen begeleiden met 
 burn-out(verschijnselen) en beter willen worden in het 
herkennen van burn-outsignalen bij zichzelf om zo 
 vitaal aan het werk te blijven. Voor iedereen die meer 
wil weten over burn-out. 

Workshops  ›  2.  Bijzondere doelgroepen  ›  2.2  Ins en outs van burnout

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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summer school
www.elantraining.nl/summerschool

  Rahel Gebremariam

2.3  Interculturele 
 communicatie
Waar moet je rekening mee houden bij interculturele 
communicatie?

 
 Vrijdag 23 juli

 De workshop in het kort:
Op 1 maart 2021 had 24,7% van onze bevolking een 
 migratieachtergrond. Tussen 2014 en 2018 zijn er  rela tief 
veel mensen uit Syrië en Eritrea naar Nederland ge-
komen. Welke invloed heeft dit op de manier van 
 omgang met  elkaar op de werkvloer? 

 Wat leer je?
Je krijgt meer achtergrondkennis over de diverse 
 migratiestromen die in de laatste decennia naar 
Neder land zijn gekomen. Daarnaast staan we stil bij de 
 aandachtspunten in de communicatie met mensen met 
een niet-Westerse achtergrond.   

 Voor wie?
Voor iedereen die wil investeren in kennis over andere 
culturen én efficiënter wil leren communiceren met 
mensen met een niet-Westerse achtergrond.

Workshops  ›  2.  Bijzondere doelgroepen  ›  2.3  Interculturele Communicatie

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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  Sophie Houweling

2.4  Succesvol omgaan 
met weerstand
Hoe kun je voor jezelf opkomen én de ander in zijn 
waarde laten?

 
 Donderdag 22 juli

 De workshop in het kort:
Op het werk en in privétijd krijgen we te maken met 
weerstand. Denk aan situaties met collega’s, cliënten of 
binnen je familie, waarbij het lastig is om dicht bij jezelf 
te blijven en grenzen aan te geven.

 Wat leer je?
Je leert respectvol luisteren naar de boodschap van de 
ander en te reageren op inhouds- en  betrekkingsniveau. 
Hierdoor overbrug je de afstand tussen elkaar, hef je 
blokkades op en herstel je de sfeer.  

 Voor wie?
Voor alle professionals die bereid zijn om te  reflecteren 
op het eigen gedrag en geïnteresseerd zijn in een 
 bewezen methode om succesvol om te gaan met 
weerstand.

Workshops  ›  2.  Bijzondere doelgroepen  ›  1.3  Omgaan met weerstand

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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Workshops  ›  3.  Coaching & Begeleiding  

Online workshops (4):
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summer school
www.elantraining.nl/summerschool

  Miranda van der Tholen

3.1  Motiverende 
gespreksvoering
Hoe krijg ik mensen in beweging zonder ze te overtuigen?

 
 Donderdag 22 juli

 De workshop in het kort:
Ken je het gevoel dat jij harder werkt dan je cliënt? 
Dat je “aan een dood paard trekt”? Dat je cliënt niet 
 gemotiveerd lijkt, maar wel hulp nodig heeft? Dan 
is deze workshop een waardevolle aanvulling op je 
werkzaamheden.

 Wat leer je?
Na afronding van deze workshop ben je beter in staat 
om cliënten hun eigen proces op te laten pakken. Hier-
door kan je als coach het proces beter bijsturen. Je zult 
ervaren dat je “minder hard aan het werk bent”.

 Voor wie?
Deze workshop is voor iedereen die met cliënten in 
gesprek gaat binnen verschillende vormen van dienst-
verlening/hulpverlening.

Workshops  ›  3.  Coaching en Begeleiding  ›  3.1  Motiverende gespreksvoering

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/motiverende-gespreksvoering-3/


summer school
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  Ramon Blenderman

3.2  Oplossingsgericht 
coachen
Hoe versterk ik het zelfoplossend vermogen van de 
ander?

 
 Donderdag 29 juli

 De workshop in het kort:
Heb jij coachees die focussen op problemen? Is het ver-
leidelijk zelf oplossingen aan te dragen voor je  coachee? 
In deze praktische workshop leer je het denken van een 
ander om te buigen, zonder te adviseren. 

 Wat leer je?
Aan het eind van de workshop ben je in staat om volgens 
de oplossingsgerichte methodiek effectief te coachen 
en anderen van het probleem naar de oplossing te be-
geleiden. Dit doe je door het zelfoplossend vermogen 
te versterken.

 Voor wie?
Voor iedere professional die die zich de basis van het 
oplossingsgericht coachen eigen willen maken.

Workshops  ›  3.  Coaching en Begeleiding  ›  3.2  Oplossingsgericht coachen

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   

16

http://www.elantraining.nl/aanbod/oplossingsgericht-coachen/
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  Miranda van der Tholen

3.3  Systemisch werken
Krijg beeld van het krachtenveld vanuit het netwerk 
rondom de cliënt

 
 Dinsdag 20 juli

 De workshop in het kort:
Systemisch werken richt zich met name op de  omgeving 
en de (familiaire) achtergrond van de cliënt. De cliënt 
wordt niet alleen als individu gezien, maar ook als 
iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende 
 systemen.

 Wat leer je?
In deze workshop leer je zicht te krijgen op de interacties 
van de cliënt met zijn of haar systemen en de samen-
hang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke 
 positie de cliënt heeft ingenomen en welke  belangrijke 
patronen er vanuit het verleden zijn "ingesleten".

 Voor wie?
Deze workshop is voor iedereen die, met meer diep-
gang, zicht wil krijgen op de belangrijke patronen die 
van invloed zijn op het gedrag van cliënten. Je leert deze 
te herkennen en op waarde te schatten.

Workshops  ›  3.  Coaching en Begeleiding  ›  3.3  Systemisch werken

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/systemisch-werken/


summer school
www.elantraining.nl/summerschool

  Bart Lindner

3.4  Mijn kracht als coach
Hoe krijg je zicht op je kernkwaliteiten én valkuilen?

 
 Maandag 19 juli

 De workshop in het kort:
Coachen is een ingewikkeld vak en vergt veel van jezelf. 
Je bent in feite je eigen instrument. Des te belangrijker 
dat je tot in je vezels op de hoogte bent van je eigen 
kerncompetenties en valkuilen. 

 Wat leer je?
Je leert anders naar jezelf kijken in de de rol van 
 coach/begeleider. Deze zelfanalyse levert verrassende 
 persoonlijke inzichten op. Hierdoor kun je tijdens jouw 
coachings- en begeleidingssessies nog beter aansluiten 
bij de ander.

 Voor wie?
Voor alle professionals die cliënten, medewerkers of 
 bewoners begeleiden in een werksituatie en bereid zijn 
om te reflecteren op het eigen gedrag.

Workshops  ›  3.  Coaching en Begeleiding  ›  3.4  Mijn kracht als coach

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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Online workshops (4):

Workshops  ›  4.  Verdieping voor de Jobcoach  19
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  Marie-Thérèse Zuiker

4.1 Werkgeversbenadering 
en Acquisitie
Hoe krijg ik mijn cliënt wél geplaatst?

 
 Vrijdag 30 juli

 De workshop in het kort:
We gaan antwoord krijgen op de vraag : “Hoe krijg ik 
mijn cliënt wél geplaatst?” door gebruik te maken van 
de termen ‘ínteractie’, ‘energiek’,  ‘laagdrempelig’  en 
‘resultaatgericht’.

 Wat leer je?
In deze workshop leer je welke keuzes je maakt in het 
benaderen van werkgevers, hoe je dat kan doen en 
hoe je het beste resultaat kan behalen.  Een voor jou 
werkbare manier om de juiste mens op de juiste plek 
te krijgen. 

 Voor wie?
Voor mensen die het spannend vinden om werkgevers 
te benaderen en voor diegene die behoefte hebben 
aan tips en tricks.

Workshops  ›  4.  Verdieping voor de jobcoach  ›  4.1  Werkgeversbenadering

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/werkgeversbenadering-en-acquisitie-2/
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  Miranda van der Tholen

4.2  Functiecreatie voor 
jobcoaches
Hoe creëer je nieuw werk vanuit bestaande werkprocessen?

 
 Dinsdag 27 juli

 De workshop in het kort:
Functiecreatie staat voor het efficiënter organiseren van 
bedrijfsprocessen. Dit gebeurt door werkprocessen te 
analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en 
deze samen te voegen tot nieuwe duurzame banen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 Wat leer je?
Je maakt kennis met de twee hoofdfases van functiecreatie;
• Uitgebreid scannen en analyseren van de verschillende 
bedrijfsprocessen;
• Bedrijfsadvies geven over de te creëren banen, compe-
tenties en tijdspad van het functiecreatieproces.

 Voor wie?
Deze workshop is interessant voor iedere professional 
die verdieping zoekt over het onderwerp functiecreatie. 
Met die kennis zal je van meerwaarde zijn voor werk-
gevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Workshops  ›  4.  Verdieping voor de jobcoach  ›  4.2  Functiecreatie

  09:00 - 12:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/functiecreatie-voor-jobcoaches/


summer school
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  Saar Langelaan

4.3  Melba
Beter zicht krijgen op werktempo

 
 Vrijdag 23 juli

 De workshop in het kort:
“Het Werktempo is te laag” is een veel gehoorde 
 uitspraak van werkgevers. En aan jou vervolgens de 
mooie opdracht om te zorgen dat je het werktempo bij 
je klant verbetert. Ontdek in deze workshop hoe Melba 
je hierbij kan helpen. 

 Wat leer je?
Je leert hoe je kan ontdekken hoe het komt dat het 
werktempo van iemand laag is. Je leert  verschillende 
 factoren die vaak de veroorzaker zijn van een laag 
werktempo. Dit helpt je om vervolgens de juiste bege-
leiding te bieden of interventies te plegen waardoor je 
het werktempo kan opkrikken.

 Voor wie?
Voor jobcoaches en andere professionals die zich 
 bezighouden met arbeidstoeleiding,  arbeidsdiagnos tiek 
of begeleiding van mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt.

Workshops  ›  4.  Verdieping voor de jobcoach  ›  4.3  Melba

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/melba/


summer school
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  Frans van Hout

4.4  Matching en 
 coaching on the job
Hoe creëer je de juiste match op de werkvloer?

 
 Dinsdag 27 juli

 De workshop in het kort:
Een succesvolle en duurzame plaatsing van een 
 kandidaat op de arbeidsmarkt kent diverse  ingrediënten. 
Je neemt kennis van de meest actuele matchingstools 
en begeleidingstips voor jobcoaches. 

 Wat leer je?
Tijdens deze workshop leer je hoe je als jobcoach jouw 
matchingsvaardigheden en begeleidingsstijl aanpast 
aan de huidige veranderende omstandigheden in de 
markt. De huidige arbeidsmarkt vraagt veel van werk-
nemers wat betreft flexibiliteit en   aanpassings vermogen.

 Voor wie?
Deze workshop is interessant voor iedere professional 
die vanuit zijn functie betrokken is bij de matching en 
coaching van kandidaten met een (arbeids)beperking 
en op dit onderwerp op zoek is naar verdieping.

Workshops  ›  4.  Verdieping voor de jobcoach  ›  4.4  Matching en coaching on the job

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/matching-en-coaching-on-the-job/


Workshops  ›  5.  Verdieping voor de Loopbaancoach  

Online workshops (4):
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  Ramon Blenderman

5.1  Loopbaancoaching
Keuzes tussen angst en verlangen

 
 Woensdag 28 juli

 De workshop in het kort:
In deze turbulente tijd van schijnbaar onbegrensde 
 mogelijkheden laveren veel professionals tussen angst 
voor het onbekende en verlangen naar een nieuwe 
carrière. Als loopbaancoach kan je met Career Story 
 Interview (CSI) hierin het verschil maken.  

 Wat leer je?
We gaan aan de slag met CSI, een methode waarmee 
we inspelen op de huidige onzekerheid in loopbanen. 
Met CSI help je de coachee de rode draad opnieuw te 
herkennen en om keuzes te durven maken.

 Voor wie?
Voor loopbaanbegeleiders en loopbaancoaches die 
geïnteresseerd zijn in een inspirerende methode om 
blokkades op te lossen en de eigenheid van de coachee 
te versterken. Career Story Interview mag niet ontbreken 
in je coach-toolkit!

Workshops  ›  5.  Verdieping voor de loopbaancoach  ›  5.1  Loopbaancoaching

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   

25

http://www.elantraining.nl/aanbod/loopbaancoaching/


summer school
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  Havva Jongen

5.2  Assessmentinstrumenten 
en -theorieën
Welke instrumenten passen bij mijn kandidaat?

 
 Donderdag 29 juli

 De workshop in het kort:
Herken je dat? Je wil met jouw kandidaat graag aan 
de slag met tests en vragenlijsten, maar er zijn er online 
zó veel te vinden dat je niet precies weet welk instru-
ment nu het beste past. Deze workshop biedt een basis 
in deze materie die, als je eenmaal wat meer kennis & 
inzicht hiervan hebt, o zo verrijkend is.

 Wat leer je?
Je leert waar je op moet letten bij de selectie van 
 instrumenten voor selectie-, ontwikkel- of loopbaan-
vragen en welke instrumenten het beste passen binnen 
het  begeleidingstraject van jouw kandidaat.

 Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor  loopbaancoaches, 
jobcoaches, HR-medewerkers of andere coach-
professionals die de juiste instrumenten willen kiezen en 
inzetten tijdens de begeleiding van hun kandidaten. 

Workshops  ›  5.  Verdieping voor de loopbaancoach  ›  5.2  Assessment instrumenten

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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http://www.elantraining.nl/aanbod/assessmentinstrumenten-en-theorieen/


summer school
www.elantraining.nl/summerschool

  Jolijne van Prooijen

5.3  Levens- en 
 loopbaanfasen
Inzicht in levensfasen als aanjager voor loopbaanregie

 
 Woensdag 21 juli

 De workshop in het kort:
“Ik ben nu even gemotiveerd in mijn werk als toen ik 20 
jaar geleden begon.” 

Op elk moment in hun loopbaan hebben medewerkers 
specifieke kwaliteiten en loopbaanvragen die eigen zijn 
aan de levensfase waarin ze zich bevinden. Ontdek wat 
mensen drijft en hoe jij hen daarin kunt ondersteunen!

 Wat leer je?
In deze workshop maak je kennis met verschillende 
levens- en loopbaanfasen en leer je hoe je hier een 
 loopbaanadvies op aan kunt laten sluiten.  

 Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor nieuwsgierige loop-
baancoaches, jobcoaches, HR-medewerkers of  andere 
professionals die zich bezighouden met duurzame 
 inzetbaarheid van medewerkers.

Workshops  ›  5.  Verdieping voor de loopbaancoach  ›  5.3  Levens- en loopbaanfasen

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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  Saar Langelaan

5.4  Arbeidsmarkt na 
Corona
Met welke loopbaanvraagstukken krijgen we te maken? 

 
 Maandag 26 juli

 De workshop in het kort:
De Coronacrisis heeft enorme invloed gehad op de 
 arbeidsmarkt. Zo werken we massaal vanuit huis en 
vergaderen we online, maar ook hebben veel mensen 
hun baan verloren. Dit werkt door op de vragen waar je 
als loopbaancoach mee te maken krijgt.

 Wat leer je?
In intervisievorm bespreken we de invloed van de 
 Coronacrisis op loopbaanvraagstukken. Hoe kan je 
mensen begeleiden die vanwege de crisis op zoek 
moeten naar ander werk? Hoe ga je om met moge-
lijke rouw ten gevolge van baanverlies? Wat betekent 
het vele thuiswerken voor de werk-privé balans?

 Voor wie?
Voor loopbaanbegeleiders en –coaches die willen 
 weten met welke vraagstukken ze te maken (gaan) 
 krijgen als gevolg van de Coronacrisis. Wees voorbereid 
en speel in op de behoefte van je klanten. 

Workshops  ›  5.  Verdieping voor de loopbaancoach  ›  5.4  Arbeidsmarkt na Corona

  13:00 - 16:00 

Naar de inschrijving   
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De Elan Summer School wordt u aangeboden door:

Conac
Elan Training B.V.
Postbus 105
5660 AC  Geldrop

076 561 15 30
info@elantraining.nl

© 2021 Elan Training B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Deze brochure is een uitgave van Elan Training B.V.. De in deze 
brochure verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan 
Elan Training B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Ga voor het meest actuele programma van de Elan 
Summer School naar: www.elantraining.nl 

29

mailto:info%40elantraining.nl?subject=


 

studiodamen.nl


	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	3.0
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4.0
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	5.0
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4

	Knop 146: 
	Knop 147: 
	Knop 148: 
	Knop 149: 
	Knop 7: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 441: 
	Knop 442: 
	Knop 443: 
	Knop 444: 
	Knop 445: 
	Knop 393: 
	Knop 394: 
	Knop 395: 
	Knop 396: 
	Knop 397: 
	Knop 398: 
	Knop 399: 
	Knop 400: 
	Knop 401: 
	Knop 402: 
	Knop 403: 
	Knop 404: 
	Knop 405: 
	Knop 406: 
	Knop 407: 
	Knop 170: 
	Knop 171: 
	Knop 172: 
	Knop 173: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 52: 
	Knop 53: 
	Knop 54: 
	Knop 238: 
	Knop 239: 
	Knop 240: 
	Knop 241: 
	Knop 242: 
	Knop 408: 
	Knop 409: 
	Knop 410: 
	Knop 411: 
	Knop 412: 
	Knop 413: 
	Knop 414: 
	Knop 415: 
	Knop 416: 
	Knop 417: 
	Knop 418: 
	Knop 419: 
	Knop 420: 
	Knop 421: 
	Knop 422: 
	Knop 174: 
	Knop 175: 
	Knop 176: 
	Knop 177: 
	Knop 17: 
	Knop 19: 
	Knop 55: 
	Knop 56: 
	Knop 57: 
	Knop 303: 
	Knop 304: 
	Knop 305: 
	Knop 306: 
	Knop 307: 
	Knop 308: 
	Knop 309: 
	Knop 3010: 
	Knop 3011: 
	Knop 3012: 
	Knop 3013: 
	Knop 3024: 
	Knop 3025: 
	Knop 3026: 
	Knop 3027: 
	Knop 3028: 
	Knop 3029: 
	Knop 3030: 
	Knop 3031: 
	Knop 3032: 
	Knop 178: 
	Knop 179: 
	Knop 180: 
	Knop 181: 
	Knop 22: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 3014: 
	Knop 3015: 
	Knop 319: 
	Knop 320: 
	Knop 321: 
	Knop 3033: 
	Knop 3034: 
	Knop 423: 
	Knop 424: 
	Knop 425: 
	Knop 3035: 
	Knop 3036: 
	Knop 426: 
	Knop 427: 
	Knop 428: 
	Knop 3037: 
	Knop 3038: 
	Knop 429: 
	Knop 430: 
	Knop 431: 
	Knop 182: 
	Knop 183: 
	Knop 184: 
	Knop 185: 
	Knop 31: 
	Knop 32: 
	Knop 58: 
	Knop 59: 
	Knop 60: 
	Knop 3043: 
	Knop 3044: 
	Knop 438: 
	Knop 439: 
	Knop 440: 
	Knop 3041: 
	Knop 3042: 
	Knop 435: 
	Knop 436: 
	Knop 437: 
	Knop 3039: 
	Knop 3040: 
	Knop 432: 
	Knop 433: 
	Knop 434: 
	Knop 3022: 
	Knop 3023: 
	Knop 390: 
	Knop 391: 
	Knop 392: 


