WORKSHOP:
ZOEKPROFIEL OP CREATIEVE BASIS
Rita van der Laan is een combi-professional en weet vanuit
passie een unieke mix te maken van rollen als kunstenaar,
docent en coach.
Haar passie ligt bij creativiteit en het werken met mensen.
Rita’s uitgangspunt is dat mens en creativiteit onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat loopbaanvragen
niet alleen worden benaderd vanuit je verstand, maar ook
vanuit je gevoel en verbeelding; het onderbewuste.
Creativiteit betekent dan ook je openstellen voor het onbekende, speels en op eigenwijze vormgeven aan je leven en werk.
Vanuit deze visie heeft zij een loopbaaninstrument ontwikkeld:

'Zoekprofiel op creatieve basis'
Meer dan alleen uit het voeren van gesprekken leidt inzicht,
verkregen uit kunstzinnig handelen, tot daadwerkelijk veranderen. Door middel van het 'beeldend werken' wordt letterlijk
zichtbaar welke drijfveren, wensen, motieven en idealen de
kandidaten hebben.
Tijdens deze workshop worden kwaliteiten, valkuilen en werkwijzen herkenbaar en bespreekbaar gemaakt. Deze werkwijze
heeft een dynamisch en grensverleggend karakter en wordt
ervaren als intensief, confronterend, verrassend en enthousiasmerend.
Doelstellingen:
- Door zelf geproduceerde beelden scherper zicht krijgen op
het zoekprofiel
- Zoekprofiel kunnen 'dragen'
- Zoekprofiel helder en overtuigend presenteren
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Voor loopbaan- en mobiliteitskandidaten is de workshop
'Zoekprofiel op creatieve basis' een waardevolle aanvulling. Veel kandidaten bevinden zich in een ‘unheimische’
situatie en kunnen hun gevoelens niet altijd omzetten in
‘woorden’. In deze workshop krijgen zij de mogelijkheid
om hun zoekprofiel in ‘beelden’ scherp te krijgen. Weer
een stap verder om het zoekprofiel nog beter vorm te geven om de kans tot een succesvolle match te vergroten.
In de huidige arbeidsmarkt zullen organisaties ‘creatief’
moeten zijn om samen met hun kandidaten een nieuwe
uitdaging te vinden voor deze kandidaten. Durf als organisatie creatief te zijn en zet creativiteit in ter bevordering
van een flexibele en gezonde arbeidsmarkt .
DETAILS:
Datum : donderdag 30 augustus 2012
Tijden : 9.30 – 16.00 uur
Kosten : € 200,- per deelnemer; speciale prijs voor SAM leden € 175,excl. BTW (inclusief materiaalkosten en lunch)
Locatie : St. Michielsgestel (nabij ‘s Hertogenbosch, vlakbij de A2)
(adres en routebeschrijving volgen bij bevestiging)

Deze workshop heeft een beperkt aantal beschikbare plaatsen.
Bij grote belangstelling zal in overleg een tweede workshop worden
ingepland.
Aanmelden vóór 15 augustus 2012 bij:
Contactpersoon Sjaak Verweij

sjaak.verweij@samzon.mobi
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