LOOPBAANCOACHING
Kleinzand 8
5324 EJ Ammerzoden
T. 073 6126095
www.movethecrowd.nl
info@movethecrowd.nl

INTERVISIE NOLOC LOOPBAAN PROFESSIONAL
Algemene informatie:

Doelgroep:

Duur:

De doelstelling van deze
bijeenkomsten is, om verbreding
en verdieping te krijgen in de
aanpak van een werkgerelateerd
probleem.
Door een werkprobleem voor te
leggen aan meerdere collega’s,
wordt de vraagstelling van
meerdere kanten geanalyseerd en
van een mogelijke oplossing
voorzien.

Voor deelnemers aan de basisopleiding
NOLOC Loopbaan Professional is er
gelegenheid om deel te nemen aan een
4-tal gestructureerde intervisie
bijeenkomsten.

4 dagdelen

Move the Crowd:

Investering:

Move the Crowd is NOLOC
gecertificeerd en biedt deze opleiding
aan met 3 zekerheden:

Gratis voor Move the Crowd
deelnemers

De vragen kunnen te maken
hebben met vakinhoudelijke items,
maar ook met vragen die te maken
hebben met het persoonlijk
functioneren binnen de rol van
loopbaanprofessional.

1. PE punten
2. Kort(st)e doorlooptijd
3. Laagste prijsgarantie

Move the Crowd zal deze sessies
faciliteren en voorzien van een
gespreksleider.
Door ervaringen met elkaar te
delen, ontstaat er verdieping in
jouw aanpak en een bredere kijk op
mogelijke oplossingen. Omdat je
gebruik maakt van de ervaringen
en kennis van vakgenoten, neemt
door deze bijeenkomsten jouw
professionaliteit in versneld tempo
toe. Daarnaast lever je jouw
bijdrage aan collega’s door jouw
oplossingen aan te dragen voor hun
vragen en probleemstellingen.

Programma-onderdelen:
• De methode die gehanteerd wordt
is afhankelijk van de
groepsgrootte en de specifieke
vraagstellingen.
• Zijn onder begeleiding van een
ervaren begeleider
• Groepsgrootte van 4 tot 8
personen
• Casuïstiek uit de werkpraktijk van
de deelnemers
• Middels een actieve, helpende rol
van de deelnemers

Vorm:
Klassikaal / óók virtueel te volgen

€ 195,00 voor niet - Move the
Crowd deelnemers
Resultaten:
• Deskundigheidsbevordering
• Nieuwe inzichten op actuele
praktijksituaties
• Doelgericht tot een oplossing
komen in een ervaringsgericht
leerproces
• Reflectie op eigen handelen
• PE-punten

