face your future
Mensen de kracht en het lef geven om regie te nemen
over eigen gedrag en loopbaan. Dat is onze missie.

Wat we voor organisaties kunnen betekenen
CVinSpe coacht en traint uw medewerkers bij het maken van passende
(loopbaan)keuzes en het verhogen van hun persoonlijke effectiviteit.
Tevens adviseert CVinSpe u bij het inzetten en ontwikkelen van uw
human capital. Waarom we dat doen ziet u in dit filmpje.

Onze gouden tip
De meest wezenlijke arbeidsvoorwaarde die u een medewerker kan bieden
is de wetenschap dat wat hij doet, er toe doet. Een medewerker kan van
betekenis zijn als hij doet waar hij goed in is, en zijn talenten kan ontwikkelen
in werkzaamheden die voor hem belangrijk zijn. Daarover samen in gesprek
blijven is essentieel. Hoe?

CVinSpe, voor individu én voor groepen
Onze resultaatgerichte begeleiding leidt tot een concreet actieplan,
welke u helpt in gesprek te gaan over ambities en inzetbaarheid, ook op
lange termijn. Wij doen dit middels ‘blended coaching’. Intensieve coachsessies worden op speelse wijze online voorbereid in de unieke CVinSpe tool.
Opgedane inzichten worden vastgelegd waardoor ze beter beklijven. Met
op maat gemaakte trainingen coachen wij ook teams naar een CVinSpe.
Een indruk van de online CVinSpe tool.

Wat levert dit uw organisatie op?
Intrinsiek gemotiveerde medewerkers die zelf de regie over hun
loopbaan nemen
De ruimte om afspraken te maken met uw medewerkers over:
- inzicht en actieplan bij disfunctioneren; een verbeterplan
- talentbenutting; toewijzen passende projecten
- mobiliteit en re-integratie; volgende carrièrestappen intern én extern
- ontwikkeling; zinvolle opleiding
- afscheid zonder conflicten; einde dienstverband
Kostenbesparing op bovenstaande gebieden

Are you ready to face your future?
Kennismaken? Bel voor een afspraak!
www.cvinspe.nl
Hoofdkantoor
Sugar City Halfweg
0618790289 of 0629238337
info@cvinspe.nl

Programma’s
We bieden 4 op maat gemaakte coachprogramma’s. Altijd afgestemd op de specifieke coachvraag.

CVinSpe TM
Loopbaan
Programma

CVinSpe TM
Persoonlijk leiderschap
Programma

CVinSpe TM
Leven in balans
Programma

CVinSpe TM
Van werk naar werk
Programma

Organisatiethema’s
Talent management, loopbaanplanning, juiste mdw/-plek/-tijd,
duurzame inzetbaarheid,
aantrekkelijk werkgeverschap.

Organisatiethema’s
Verhogen productiviteit en performance, talent development,
leiderschapsstijl ontwikkeling,
voorkomen verzuim.

Organisatiethema’s
Gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Terugdringen verzuim. Burn- &
bore-out. Re-integratie.

Organisatiethema’s
Reorganisatie, boventalligheid,
disfunctioneren, (dreigend) arbeidsconflict, ontslag, als onderdeel van
een VSO.

Coachvraag
Next step in kaart brengen, inzicht
(lange termijn) ambitie, keuze
passende opleiding, inzetbaarheid
op soorten projecten, wegnemen
onrust.

Coachvraag
Vergroten zelfinzicht en persoonlijke
effectiviteit, bij disfunctioneren, verlies van controle, leren delegeren/
loslaten.

Coachvraag
Bij terugkeer na (langdurig) verzuim.
Bij uitval door stressklachten, overbelasting, disbalans. Bij gevoel van
onmacht.

Coachvraag
Voor diegene voor wie het tijd is
buiten de organisatie een nieuwe
uitdaging te zoeken.

Resultaat programma
Zicht op talenten, zicht op ‘ideale
plek’. Creëren van focus, lange
termijn loopbaanplan.
Goed gesprek met werkgever over
concreet actieplan.

Resultaat programma
Bewustwording gedrag en het effect
ervan op jezelf en jouw omgeving.
Verhogen persoonlijke effectiviteit,
effectieve gedragsverandering.
Authentieke leiderschapsstijl.

Resultaat programma
Zicht op aanleiding situatie, inzicht in
eigen thema’s, vergroot bewustzijn
en zelfvertrouwen, inzicht in behulpzaam gedrag, betere balans en
focus, zicht op wat heb ik nodig.

Resultaat programma
Positief aanwenden van de situatie,
terug in je kracht, zicht op wat je
precies zoekt, ook op lange termijn,
blik gericht op de toekomst, regie
in eigen hand, juiste keuzes kunnen
maken, vinden nieuwe passende uitdaging a.d.h.v. concreet actieplan.

Opbouw
• Gebruik CVinSpe tool
• 7 coachsessies
• Terugkoppelingsgeprek
werkgever

Opbouw
• Gebruik CVinSpe tool
• 8 coachsessies
• Terugkoppelingsgeprek
werkgever

Opbouw
• Gebruik CVinSpe tool
• 9 à 10 coachsessies
• Terugkoppelingsgeprek
werkgever
• 1 à 2 terugkomgesprekken

Opbouw
• Gebruik CVinSpe tool
• 8 à 9 coachsessies
• 8 uur begeleiding
arbeidsmarktbenadering

