
Meer   dan   ooit   wordt   van   je   verwacht   dat   je   actief   je   eigen   loopbaan   regisseert.     
De   samenleving   en   de   arbeidsmarkt   vragen   om   duurzaam   inzetbare,   flexibele     
en   participerende   medewerkers.   Om   hierop   in   te   spelen   is   het   van   belang   dat    

je   weet   wat   je   beweegt,   wat   je   kwaliteiten,   wensen   en   ambities   zijn.     
De   CH-Q   training   helpt   je   daarbij!   

  

  
Wat   gaan   we   doen?   
Tijdens   deze   training   ontdek   je   waar   jij   competent   in   bent.   Je   leert   je   vaardigheden   en   
kwaliteiten   herkennen   en   hoe   je   deze   kunt   opschrijven   en   kunt   presenteren   aan   
anderen.     
Door   middel   van   oefeningen   en   opdrachten   werk   je   toe   naar   een   persoonlijk   portfolio   
wat   je   na   de   training   kunt   gebruiken   tijdens   gesprekken   met   bijvoorbeeld   een   
(nieuwe)   werkgever,   voor   een   stageplek,   een   eerste   of   vervolgfunctie   en   of   overstap   
naar   een   ander   beroepsveld/vakgebied.     
Gedurende   de   training   onderzoek   je   je   kwaliteiten   binnen   alle   levenservaring.   Je   kijkt   
naar   je   privé   leven,   je   (bij)baan,   je   studie   en   vrijetijdsbesteding.   

  
Resultaat  
Gedurende   de   training   wordt   het   steeds   duidelijker   waar   je   goed   in   bent,   waar   je   blij   
van   wordt,   wat   je   wilt   verbeteren   en   waar   je   naartoe   wilt   groeien.   Zo   vergroot   jij   je   
zelfkennis   en   je   zelfvertrouwen.     
Ook   leer   je   hierdoor   welke   vacatures   het   beste   bij   je   passen   voor   stage-   of   werk.   Het   
helpt   je   tijdens   sollicitaties:   je   kunt   goed   duidelijk   maken   waarom   jij   geschikt   bent.     

  
Dit   resulteert   in   het   maken   van    je   eigen   skillspaspoort   (portfolio)   en   een   concreet   
actieplan   voor   de   korte   en   lange   termijn   waarmee   je   direct   aan   de   slag   kunt!   

  
  

Het   OntwikkelTeam   is   in   Noord   Holland-Noord     
een   van   de   aanbieders   van   de   CH-Q   methode.     

  
Wij   zijn   gecertificeerd   om   de   training   te   geven     
en   om   het   assessment   bij   de   deelnemers   af   te   
nemen.     

  
Bij   voldoende   inzet   ontvangen   de   deelnemers     
een   certificaat   van   CH-Q   Nederland.   

  

Marjan   en   Linda   
Het   OntwikkelTeam   

  

CH-Q   is   ontwikkeld   in   Zwitserland   (1998)   voor   
mensen   die   zich   willen   (her)oriënteren   op   hun   
loopbaan   en/of   studiekeuze..      

  
Sinds   2005   is   CH-Q   Nederland   actief   om   
persoonlijk   ondernemerschap   te   stimuleren   bij   
zelfstandigen,   werknemers,   werkzoekenden,   
herintreders,   jongeren   en   studenten.   



Praktische   informatie   
Tijdens   de   training   leer   je   je   vaardigheden   en   kwaliteiten   herkennen,   
benoemen   en   vast   te   leggen   in   je   persoonlijke   skillspaspoort.     
De   training   kent   de   volgende   krachtige   elementen:   

● Het   is   een   interactief   programma   met   veel   verschillende   
opdrachten.   Alle   opdrachten   zijn   gericht   op   doen   en   ontdekken;   

● De   training   wordt   gegeven   in   kleine   groepen,   waarbij   deelnemers   leren   van     
en   met   elkaar;   

● De   focus   ligt   op   reeds   behaalde   successen,   waardoor   zelfvertrouwen   en   
zelfwaardering   worden   vergroot;   

● Er   wordt   gekeken   naar   alle   facetten   van   het   leven:   werk,   vrijwilligerswerk,   
studie,   hobby’s,   zorgtaken,   rol   in   het   gezin   en   interesses;   

● De   training   kenmerkt   zich   door   de   concrete   aanpak:   je   werkt   toe   naar   je   eigen   
skillspaspoort   (portfolio)   en   actieplan   die   je   bij   je   vervolgstappen   in   werk   en   
studie   kunt   gebruiken.   

Tijdinvestering   
6   trainingsbijeenkomsten   van   3   uur    iedere   week   
1   dagdeel   voor   de   assessments    ca.   3   weken   na   de   laatste   bijeenkomst   
Huiswerkopdrachten    Iedere   week,   gemiddeld   2   uur   per   week   

  
Certificering   
De   training   sluit   je   af   met   een   presentatie   aan   de   groep   en   de   assessor.     
Bij   voldoende   inzet   ontvang   je   het   CH-Q   certificaat   van   Stichting   CH-Q   Nederland.   

  
Investering   
Particulier:    €750,00   incl.   btw.     
Zakelijk:    €750,00   excl.   btw   
Kosten   zijn   per   deelnemer,   inclusief   locatie   koffie/thee,   lesmateriaal   en   certificaat   
wanneer   de   training   bij   Het   OntwikkelTeam   wordt   gegeven.   

  
Locatie   en   contact   
Het   OntwikkelTeam 06   -   5474   5550    Linda   Nieuwenburg   
‘De   Letterbak’ 06   -   5430   3034    Marjan   van   Rhoon   
Edisonweg   10 mail@hetontwikkeltam.nu   
1821   BN   Alkmaar hetontwikkelteam.nu   

  

Steeds   vaker   zien   we   de   term   skills-paspoort   voorbij   komen,   maar   wat   is   dat   precies?   
  

“Bij   skills   gaat   het   om   zowel   vaardigheden,   competenties   als   om   werkhouding.   Een   
skills-paspoort   is   actueel   en   geeft   een   beter   beeld   van   de   actuele   arbeidsmarkt-   
waarde   en   vergroot   de   matchings-kansen.   Ook   is   het   een   manier   om   te   erkennen   wat   
er   al   is.   Geloof   in   eigen   kunnen   en   zelf-effectiviteit   is   een   enorme   stimulans.   Mensen   
die   bijvoorbeeld   niet   sterk   zijn   in   het   maken   van   toetsen   bulken   vaak   van   de   skills,   
maar   hebben   niet   zoveel   diploma’s.     

  
Het   skills-passport   is   een   nieuwe   manier   van   bewijsvoering   om   aan   te   kunnen   tonen   
wat   je   in   huis   hebt.”                                                          (Bron:   hrcommunity)   


