Informatie Loopbaan Onderneming
Bestemd voor deelnemers en opdrachtgevers

Programma’s in 2007

Op weg naar de volgende stap in jouw loopbaan...
Je bent of gaat op zoek naar een nieuwe
baan. Daarbij heb je het een en ander gehoord over outplacement programma's. De
inhoud van deze programma's spreekt jou
niet echt aan. Je zou het liever anders aanpakken. Met meer dynamiek en duidelijk
vanuit je eigen kracht.
Hoewel je niet gericht bent op het starten
van je eigen bedrijf, spreekt het ‘runnen van
een eigen toko’ of het ‘eigen baas zijn’ je
wel aan. Ondernemers staan wat anders in
het leven, zijn proactief en nemen risico's.
Om de een of andere reden stralen ze vrijheid uit, hoewel ze natuurlijk elke dag opnieuw weer de zorg hebben voor hun bedrijf
en zichzelf moeten verkopen. Ben je gemotiveerd om je eigen ondernemerschap verder
te ontwikkelen, dan is het programma Loopbaan Onderneming echt iets voor jou !
In het programma werk je actief aan je toekomst maar dan met een aanpak die alle
ingrediënten van een onderneming heeft.
Anders dan anders, verrassend en bijzonder
uitdagend om te doen. Kortom, het doel is
het zelfde (een andere baan) maar de aanpak is niet te vergelijken met de outplacementprogramma's.
In een doorlooptijd van 6 maanden bouw je
als een ondernemer aan je toekomst. Je
werkt daarbij zowel zelfstandig als in een
kleine groep van ca. 6 collega-ondernemers.

Het resultaat is het realiseren van jouw ondernemingsdoelen en potentiële werkgevers
zullen verrast zijn door de originaliteit van je
aanpak. Gedurfd, gemotiveerd, en bovenal
overtuigend.
Vanuit deze gedachten is het programma
ook zeer geschikt voor de wat hogere leeftijdsgroepen. Juist dan hebben potentiële
werkgevers nogal eens last van belemmerende overtuigingen ten aanzien van 'oudere
werknemers'. De uitstraling van deze verfrissende aanpak is uniek en kan bij werknemers twijfels wegnemen. Je doorbreekt eenvoudig het traditionele denkpatroon van een
werkgever door je te focussen op de winwin situatie tussen twee partijen.
De Loopbaan Onderneming is bijzondere
ervaring, zowel gericht op het bereiken van
een nieuwe baan als gericht op jouw verdere ontwikkeling. Het programma is gebaseerd op de ijzeren wet, dat je je pas echt
professioneel en persoonlijk ontwikkelt, als je
zelf risico’s neemt. In 6 maanden krijg je
alle ruimte om jouw ‘onderneming’ op te
zetten en tot succes te brengen: een nieuwe
baan in de door jou gewenste richting.
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Intake gesprek
Voorafgaand aan deelname heeft elke
deelnemer een uitgebreid intakegesprek met
de adviseur.
Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij
jouw levensloop en jouw loopbaan. Daarbij
is er uitgebreide aandacht voor je loopbaanvragen en de loopbaandoelen die je
met jouw loopbaanonderneming wil bereiken. Het gesprek zal ruim 2 uur in beslag
nemen. Bij voorkeur vindt het gesprek plaats
vóór de kennismakingsbijeenkomst. Vervol-

Inhoud:

gens wordt je uitgenodigd om een ondernemerschaptest te doen.
Alle gehouden gesprekken worden door de
adviseur uitgebreid geëvalueerd.
Op basis van de individuele intakes wordt
het definitieve programma vastgesteld.
Dit is om er voor te zorgen dat het loopbaandoel van elke deelnemer goed aan bod
komt.
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Informatie Loopbaan Onderneming
Eerste ontmoeting
Met de groep maken we een gezamenlijke start. Hiervoor organiseren we een
kennismakingsbijeenkomst op een locatie in het midden van het land.
Tijdens de bijeenkomst geven we informatie over het programma en gaan we
in op vragen die er nog leven. De eerste ontmoeting is een tevens een aftrap
om elkaar en de trainer beter te leren
kennen.
Met een presentatie nemen we de stappen door, die je tijdens het programma
zelf en gezamenlijk gaat zetten. De
eerste instructies en het werkmateriaal
worden verstrekt in een rugzak.

De ervaring leert dat werken in een
kleine groep de beste situatie schept
voor je verdere ontwikkeling, namelijk
door met en van elkaar te leren. Tijdens
het programma maken we ook veel gebruik van elkaars creativiteit, support en
feedback.
Het belangrijkste van deze kick-off, is
dat je het doel van het programma voor
ogen krijgt: namelijk na 6 maanden een
presentatie van jouw loopbaanonderneming aan een forum. Daarna kan je
goed toegerust verder werken aan je
einddoel: een nieuwe baan. Samen met
je groep organiseer je nog een aantal
follow-up bijeenkomsten.

Ondernemers programma
Het programma bestaat uit een mix
van ingrediënten die bij een startende
onderneming aan de orde zijn. Het is
een intensief programma dat 10-20
uur per week van je vergt. Je gaat
namelijk jouw eigen virtuele bedrijf
oprichten. Dit betekent tijd en geld
investeren om jouw droom(baan) te
realiseren.
Je gaat aan de slag met het concretiseren van jouw visie en missie. Je zet
verschillende stappen om jouw ondernemingsdoelen te halen, zoals het opstellen van een ondernemingsplan, een
analyse van je sterkten-zwakten, kansen en bedreigingen, marketing en

administratie. Vanuit verschillende
inzichten ga je aan de slag met jouw
businessplan. Met name het marketingdeel van je plan zal uitvoerig worden
belicht, dit is tenslotte het meest belangrijke onderdeel voor het verkrijgen
van betaald werk.
Daarbij vertaal je jouw identiteit en
imago in een handelsmerk en een eigen
logo.

Jezelf op de (arbeids)markt presenteren
geschiedt op een voor iedereen eigen
wijze. Visitekaartjes, brochures, alles is
mogelijk. Als ondernemer maak je een
netwerkplan en ga je actief netwerken,
gericht op jouw businessdoelstelling. En
natuurlijk zijn er de persoonlijke presentaties tijdens het solliciteren bij werkgevers.

Het wordt natuurlijk ook allemaal in de
praktijk gebracht. Je verzint een eigen
domeinnaam en bouwt aan jouw website. De hosting van jouw website is voor
de periode van 1 jaar inbegrepen.

Entrepeneur experience
Ondernemer zijn is een vak op zich. Een
vak ook dat uitsluitend te leren is door
het zelf te doen. In dit programma krijg
je voor jezelf antwoord op de vraag in
hoeverre jij al zelf ondernemer bent. En
dan met name met betrekking tot je
eigen loopbaan.
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Gedurende de trainingsdagen zullen
vele belangrijke zaken die gepaard
gaan met het ondernemerschap aangestipt worden, met nadruk op de praktijk.
Er zal op interactieve wijze aandacht
worden besteed aan de karakteristieken
van jou als ondernemer, je twijfels, je
valkuilen en vooral ook je kansen en
mogelijkheden. Stap voor stap maak je

en presenteer je jouw ondernemersplan.
Je gaat aan de slag met klantenwerving, netwerken, daarbij gebruik makend van diverse marketinginstrumenten.
Je leert kort en krachtig te formuleren
wat je onderneming beoogt. En je leert
te verwoorden wat je onderscheidend
vermogen is. Wellicht lukt het je zo al
om een eerste eigen betalende klant te
vinden. Of een proefklant. De voldoening en de kick die dat geeft, noemen
wij de ‘Entrepreneur Experience’. Dat
zijn de kleine successen die we gezamenlijk zullen vieren. Tegelijkertijd leer
je ook afwijzingen incasseren. Ook dat
hoort bij de ‘Entrepreneur Experience’.

Bestemd voor deelnemers en opdrachtgevers
Personal Coach
In dit traject werk je samen met Martin
Verweij en een enkele keer met Perry
Filippini als trainer/coach. Martin is
niet alleen de teamtrainer die de plenaire trainings- en groepsbijeenkomsten leidt, maar ook jouw eigen coach.
Jij zult tussen de vier à zes persoonlijke sessies met hem hebben. Als gecertificeerd Loopbaancoach werkt hij
volgens de beroepscode van het NOLOC, hetgeen o.a. vertrouwelijkheid

garandeert van de uitgewisselde informatie.

weerstand, afwijzing of andere situaties
die lastig voor je zijn.

Samen met de Loopbaancoach concretiseer je jouw leerdoelen.

Kortom, het maximale uit je mogelijkheden halen. De persoonlijke coaching
biedt zo een tweede platvorm om de
resultaten die je gaat boeken wat betreft je persoonlijke en professionele
ontwikkeling, op een dieper niveau te
verankeren. Het zal resulteren in meer
vertrouwen in en controle over je toekomstige werksituatie.

Dit is vaak een combinatie tussen privé
en zakelijke belangen, zoals bijvoorbeeld: doeltreffender communiceren,
beter jezelf presenteren in een 1-op-1
gesprek of voor een groep, effectiever
handelen, beter leren omgaan met

Grande Finale
Je hebt gewerkt aan jouw loopbaanonderneming en je hebt jouw einddoel
wellicht al bereikt (een nieuwe baan).
Toch werken we met de groep naar
een ’grande finale’. Een moment
waarop de ondernemingen worden
gepresenteerd aan een forum. In dit
forum zitten twee leden van LoopbaanProfessionals.nl en minimaal twee
werkgevers.
Iedereen houdt een presentatie van
zijn of haar onderneming en de leden
van het forum moeten worden overtuigd van jouw ondernemingsplan.
Op basis van beoordelingen van de
forumleden zal een winnaar bekend
gemaakt worden. De avond wordt
afgesloten met een gezamenlijk diner.

Inschrijven voor deelname
Om de maand start er een nieuwe groep Loopbaan Ondernemers. Vanuit de nieuwe aanmeldingen worden de groepen gevormd. Omdat deelnemers uit heel Nederland afkomstig zullen zijn, wordt er gewerkt vanuit een centraal gelegen
locatie. Indien mogelijk en gewenst wordt de werklocatie
aangepast aan de woonplaatsen van de deelnemers.

Wij hebben de overtuiging dat we anders dan anderen zijn
en dat we jou een unieke ervaring in jouw persoonlijke levensloop gaan bezorgen.

Het minimum aantal deelnemers per groep is 6 personen.
Maximaal kunnen 8 personen deelnemen aan een groep.
Indien het groepsprogramma niet direct gestart kan worden,
kunnen de persoonlijke begeleidingsactiviteiten wel per direct beginnen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een zelfanalyse en beginnen met je ondernemingsplan.
Voor aanmelding of meer informatie neem je contact met ons
op. Wij verstrekken je graag informatie en zullen daarbij
nagaan of de Loopbaan Onderneming voldoende kan aansluiten op jouw verwachtingen.
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Professionele begeleiding

Kosten deelname

Martin Verweij

De prijs van het programma Loopbaan
Onderneming bedraagt € 5.000,00 per
persoon (exclusief BTW)

Ik ben geboren in 1962 en opgegroeid in Utrecht.
Na mijn studie psychologie ben ik bij ABN AMRO
Bank gaan werken als concern trainee. In de 15 jaar
die ik bij de bank heb gewerkt heb ik diverse functies
vervuld, zoals marketeer, accountmanager, afdelingshoofd zakelijke relaties en projectleider. Als bankier
heb ik veel ondernemers gefinancierd. In 1998 maakte ik een interne overstap naar Human Resources,
omdat dit toch meer aansloot bij mijn oude vak psychologie en mijn passie om direct met mensen te werken. Vervolgens heb ik gewerkt als HR-Adviseur, Talent Resource Manager
en Loopbaancoach. Als gecertificeerd loopbaancoach heb ik groot aantal
mensen begeleid van werk-naar-werk. Naast mijn dienstverband ben ik in
2001 begonnen met incidenteel zelf workshops te geven. Ik heb hele positieve resultaten bereikt door mensen met dezelfde vraagstelling met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar kunnen gebruiken in hun ontwikkelingsproces. In 2004 werd mijn functie bij de bank ge-outsourced. Ik
heb dus persoonlijk ervaring met wat het betekent om een goede baan
kwijt te raken en van daaruit nieuw werk te zoeken. Eind 2004 ben ik als
zelfstandig ondernemer gestart met mijn droom: een eigen bureau voor
training en coaching. De naam van mijn bedrijf en tevens mijn motto is: BE
THE CHANGE! Mijn passie is het ontwikkelen en geven van bijzondere trainingen met bijbehorende spannende en onvergetelijke ervaringen. Eigen
verantwoordelijkheid durven nemen, risico nemen, jezelf presenteren en
entrepreneurship vormen daarbij een steeds terugkerend thema. Dit is
precies ook waar LoopbaanProfessionals.nl voor staat en daarom werk ik
met veel plezier in dit netwerk.

Perry Filippini
Ik ben geboren in Brabant (1963) en ben op jonge leeftijd gestart met
mijn loopbaan in de horeca. Tijdens een administratieve baan ben ik vervolgens weer gaan studeren.
Vele jaren ben ik werkzaam geweest in het HRMvak waarbij ik op relatief jonge leeftijd Hoofd Personeel & Organisatie werd van een grote onderneming in personenvervoer. In 1999 maakte ik de
overstap naar het werkveld van loopbaanadvies en
outplacement bij Smart Group Mobiliteit BV. In
2001 werd ik directeur en mede-eigenaar van dit
bedrijf en heb ik me met veel plezier verder ontwikkeld op dit vakgebied. Loopbaanvraagstukken werden daarbij een passie
waardoor ik nieuwe oplossingen kon ontwikkelen. Vele mensen heb ik
bijgestaan in hun loopbaanvragen waarbij het voor mij telkens een uitdaging is om bij dit deze belangrijke evaluatiemomenten een goede sparringpartner te zijn.
In de zomer van 2006 besloot ik mijn loopbaan bij Smart te beëindigen en
een nieuw bedrijf op te zetten: LoopbaanProfessionals.nl. Met bijzonder
veel energie en enthousiasme geef ik leiding aan een netwerk van professionals en werken we aan nieuwe, verassende concepten voor loopbaanvraagstukken die een onvergetelijke ervaring opleveren.
In het programma Loopbaan Ondernemer ben ik gasttrainer en back-up
voor Martin zodat bij eventuele verhindering de begeleiding gegarandeerd kan worden.
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Bij deze prijs zijn inbegrepen:
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ruim 80 uur begeleiding:
− Intakegesprek
− Ondernemerstest
− 6 trainingsdagen
− 4 groepsbijeenkomsten
− 4-6 persoonlijke consults
Professionele begeleiding door jouw
persoonlijke loopbaancoach, gespecialiseerd in ondernemerschap
Trainingsmateriaal, CD Ondernemersplan
en cursusmap in een rugzak met logo
ondernemersgroep
Diverse aanvullende testmogelijkheden
Locatiekosten trainingen & gesprekken
Persoonlijke visitekaartjes (250 stuks)
Persoonlijke website inclusief eigen
domeinnaam, webhosting,
contentmanagementsoftware.
Persoonlijke brochure, fullcolour op 4
pagina’s A4 (50 stuks).
Bijeenkomst ‘Grande Finale’ met forum
Afsluitend diner met de groep
Terugkommeeting na ca. 6 maanden

Niet inbegrepen:
−

Reiskosten naar bijeenkomsten

Contactgegevens
LoopbaanProfessionals.nl
Werveld 3
5441 PE Oeffelt
Telefoon: 0485-340120
Mail: info@loopbaanprofessionals.nl
Internet: www.loopbaanprofessionals.nl
Perry Filippini
06-22786188
Martin Verweij
06-26104632

