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Summerschool Werk 2021      

Ken je dat: een sluimerend gevoel van “is dit 

het nou, qua werk….?”  
 

Je bent misschien wel OK met je baan, maar 
écht enthousiast word je er niet van….  

Misschien heeft de Corona-crisis je 
sluimerende onvrede wat aangewakkerd. 

Misschien staat je baan op de tocht, en wil je 

dat voor zijn. Of misschien heb je al besloten 
dat het tijd is voor wat anders, maar wat dan 

precies? En hoe realiseer je je plannen? Hoe 
vind je die baan of hoe start je die 

onderneming? 

 
Op deze vragen vind je een antwoord in de 

Summerschool Werk bij Langenberg Advies 
in Verandering. De Summerschool Werk vindt 

plaats in ons kantoor aan de Bergweidedijk 2 
in Deventer, gedurende drie dagdelen. 

 

Doelgroep 
Iedereen die stil wil staan bij (sluimerende?) 

loopbaanwensen en daar actief mee aan de 
slag wil gaan. De groep bestaat uit minimaal 4 

en maximaal 8 deelnemers. Hierdoor is 

persoonlijke aandacht gegarandeerd en 
houden we het, met inachtname van de RIVM-

regels, Corona-proof.  
 

Inhoud 

In het 1e dagdeel werken we aan het 
verhelderen van je doelen, ontwikkel je een 

visie op je loopbaan, en verbeeld je jouw 
wensen op het gebied van werk. Dat helpt 

enorm bij het richting geven aan je plannen. 
 

In dagdeel 2 staan jouw kwaliteiten en jouw 

competenties centraal; wat kun je allemaal? 
Wat heb je te bieden aan een werk- of 

opdrachtgever, en hoe maak je dat duidelijk? 
Je zelfvertrouwen groeit! 

 

In dagdeel 3 staan we stil bij de (arbeids-) 
markt; hoe benader je de markt, hoe zet je je 

netwerk daarvoor in, hoe benut je de vele 
mogelijkheden van Social Media bij het vinden 

van nieuw werk of klussen? We werken aan 
een adequaat CV en besteden aandacht aan 

de manier waarop jij je presenteert in netwerk- 

of sollicitatiegesprekken.  
 

Na de Summerschool Werk heb je een 

concreet plan in handen en ben je in staat om 
dat zelfstandig uit te voeren, op weg naar 

jouw vervolgstap op de (arbeids-)markt.  
 

Na zes weken volgt een digitale 
terugkombijeenkomst met alle deelnemers, om 

te horen welke vorderingen iedereen heeft 

gemaakt. Ook zo verrijk je je netwerk, en leer 
je van & aan elkaar met suggesties en tips.  

 
Data editie 2-2021: 

Dagdeel 1 dinsdag 20 juli   

Dagdeel 2 donderdag 29 juli  
Dagdeel 3 vrijdag 6 augustus  

Tijd:   09:30 tot 12:30 uur 
 

Prijs 
Deelname aan de Summerschool Werk kost 

€ 199,=* exclusief BTW. Daarin is in 

begrepen: Een persoonlijk digitaal 
intakegesprek, 3 dagdelen training in een 

kleine groep, alle materialen en verzorging, 
plus deelname aan de digitale terugkom-

bijeenkomst na 6 weken. 

* Early birds, die zich voor 20 juni a.s. 
aanmelden, betalen slechts € 169,= excl. BTW. 

 
Trainer 

De training wordt verzorgd door Marieke 

Langenberg, erkend loopbaanadviseur/trainer 
en coach. Zij heeft een achtergrond als zowel 

lijnmanager als HR-consultant. Sinds 2002 
werkt zij vanuit haar eigen adviesbureau 

Langenberg Advies in Verandering. Marieke 
heeft jarenlange ervaring als trainer en 

(loopbaan-) coach.  

 
Informatie en opgave 

Voor meer informatie of aanmelding kun je 
terecht bij Marieke Langenberg via  

langenberg@adviesinverandering.nl of 06-53 

314 967. Na de intake krijg je een betaallink, 
en na betaling is je deelname definitief. 

 
Heb je belangstelling, maar ben je op deze 

data verhinderd? Laat het gerust weten; bij 
voldoende belangstelling plannen we een 

tweede Summerschool Werk!  

http://www.adviesinverandering.nl/
mailto:langenberg@adviesinverandering.nl

