Uitleg voor organisaties

Donderdag
19 november 2020

Hallo, Ik ben Tiffany,

Hoe kun je mij
bereiken?

Wil jij weten wat de Dag van je Loopbaan
voor jouw organisatie kan betekenen?
en hoe je deze dag tot een succes maakt?
Stel jouw vraag aan mij, ik help je graag
verder!

043 - 321 54 51
info@dagvanjeloopbaan.nl
www.dagvanjeloopbaan.nl

Wanneer?

Waarom?

Donderdag 19 november
Wat is de Dag van
je Loopbaan?

Waarom als organisatie meedoen?

Eén dag die in het teken staat van ieders
loopbaan. Het brengt mensen in beweging en
draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

Goed werkgeverschap
Werken aan jouw duurzame inzetbaarheid
Zet jouw bedrijf in de regio op de kaart!
Vergroten van de verbinding tussen werkgevers
Stimuleren van medewerkers

Waarom medewerkers laten meedoen?
Waar?
In Limburg en
Noord-Brabant

Stimuleren van de eigen ontwikkeling van
medewerkers
Inspireert, verfrist, geeft inzicht en maakt leergierig
Netwerk van je medewerker vergroten
Medewerkersbetrokkenheid vergroten
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Diverse organisaties
openen voor één dag
hun deur!

Hoe
werkt
het?

Doet jouw
organisatie al mee?
Nee?

Schrijf hier jouw
organisatie in!
Klik hier
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Verzamel de
werkplekken van jouw
organisatie.

Let op! Er geldt een 1op1
regel; één werkplek staat
gelijk aan één medewerker
die mag meelopen bij een
andere organisatie.

Maak hier de
werkplekken kenbaar!
Klik hier

Laat eigen
medewerkers een
kijkje in de keuken
van een andere
organisatie nemen!

Let op!
Deelnemers moeten
werkzaam zijn bij een
deelnemende
organisatie.

Inschrijven van
medewerkers!
Klik hier
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Gebruik onderstaand
stappenplan om de Dag van je
Loopbaan tot een succes te
maken.

Diverse organisaties
openen voor één dag
hun deur!

STAPPENPLAN (INTERNE) ORGANISATIE VAN DE DAG VAN JE LOOPBAAN
1.
Je organisatie staat nu
ingeschreven!
Wat moet er verder nog
gebeuren?

Verwachtingen?
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.

Iedere organisatie stelt een contactpersoon aan. De lijn met mij blijft zo kort!
Zoek intern naar beschikbare werkplekken waar deelnemers een dag
mee kunnen lopen.

3.

Werf werkplekbegeleiders die de deelnemers meenemen in hun
dagelijkse werkzaamheden.

4.

Zorg dat je intern de Dag van je Loopbaan bekendheid geeft! Zodat er
genoeg medewerkers op de hoogte zijn.

De online activiteiten van de Dag van je Loopbaan 2020

1op1 werkplek
Online sessie van 1,5 uur
Waarin gastdeelnemer een indruk krijgt van een bepaalde functie en organisatie
Voor 19 november ontvangt werkplekbegeleider een uitnodiging om aan te sluiten bij een korte instructiesessie
met tips en tricks om succesvol online zijn/haar werkplek open te stellen.

Meet & Greets
collectieve online sessies van 1,5 uur
Waarin gastdeelnemers worden geinspireerd en geprikkeld door interessante sprekers van deelnemende
organisaties
Binnen de 1,5 uur hebben gastdeelnemers ook uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en digitaal te
netwerken met andere deelnemers
Een ervaren gespreksleider zal zorgen dat alle interacties in deze onine sessie ordelijk en in goede banen blijft.

De online activiteiten van de Dag van je Loopbaan 2020

Online Loopbaanworkshop
NIEUW
Gastdeelnemers kunnen dit jaar uit een ruim aanbod workshops kiezen.
Denk aan workshops 'Hoe hou ik een goed netwerkgesprek?' en 'inspirerend leiderschap'
Alle workshops worden verzorgd door ervaren sprekers die voor een prikkelende en boeiende sessie zorgen.

Dag van je Loopbaan: coaching gesprek
NIEUW
Voor deelnemers die eens willen sparren met een onafhankelijke coach
Coach biedt handvaten aan om eventuele vervolgacties in loopbaan ontwikkeling in te zetten
Ben je zelf loopbaan coach? En zou je het leuk vinden om op 19 november ook een aantal gesprekken te voeren?
Dan horen wij dit graag.

Voordelen van online activiteiten
Een 100 % Covid-19 proof Dag van je Loopbaan
Het biedt meer flexibiliteit voor zowel de gastdeelnemer als
werkplekbegeleider.
Deelnemers kunnen meelopen bij organisaties waar je normaal ver
voor moest reizen.
Door de keuze van 3 online activiteiten kun je zelf een interessante Dag
van je Loopbaan samenstellen.
Werkplekbegeleiders kunnen al mee doen met een tijdsinvestering van
1,5 uur. Uiteraard hopen wij op meer zodat de werkplek meerdere
keren door gastdeelnemers gekozen kan worden.
De gastdeelnemers hoeven niet hele dag of dagdeel te reserveren en je
kunt al mee doen aan de dag door een inschrijving op één activiteit.

Kosten voor deelname
Lid van Schakel
& Baandomein?

Deelname valt onder
lidmaatschap

Geen lid?

€250,- per deelname*
Deelname houdt in:
1 werkplek,
1 werkplekbegeleider,
1 gastdeelnemer laten meedoen.

*De kosten voor deelname worden pas in rekening gebracht zodra een gastdeelnemer vanuit jouw organisatie een match maakt
met een externe werkplekbegeleider.

Welke regels zijn
verbonden aan
deelname?

043 - 321 54 51
info@dagvanjeloopbaan.nl
www.dagvanjeloopbaan.nl

In principe kunnen alleen medewerkers van jouw organisatie meelopen bij
een andere organisatie als je eigen organisatie werkplekken beschikbaar
stelt voor externen (zie 1op1 regel)
Kan jouw organisatie geen werkplekken beschikbaar stellen? Neem dan
contact met mij op voor de mogelijkheden.
Op deze dag zoeken eigen medewerkers de verdieping op in een andere
organisatie. De beschikbare werkplekken zijn niet bedoeld als vacature.

Ik hoop dat deze informatie je
helpt bij het organiseren van
de Dag van je Loopbaan! Mocht
je nog vragen hebben neem
gerust contact met mij op!

