
Training: Volg je hart in je werk
In deze training van 6 bijeenkomsten helpen wij je een nieuwe stap in je ontwikkeling te maken. Je gaat aan de slag 
met je eigen gevoelens en ambities binnen je werk. Zelfstandigheid is het vertrekpunt. Je gaat op zoek naar jouw 
specifieke mogelijkheden. Dit gebeurt in alle open- en eerlijkheid en met behulp van een betrokken en ervaren trainer. 

Je gaat aan de slag met vragen als: 
 � Wie of wat geeft jouw werk en jouw leven betekenis? 
 � Wat heb jij nodig om jezelf te zijn binnen je werk?
 � Welk werk en welke voorwaarden passen het beste bij jou?
 � Wat heb je nodig in deze veranderende wereld ?

Deze training daagt jou uit om je te richten op wat echt belangrijk voor je is en zorgt ervoor dat je anders om kan 
gaan met de dagelijkse gang van zaken binnen je werk. Deze training geeft je handvaten om een zachtaardige 
houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je op weg gaat om je doelen en 
dromen te verwezenlijken.

Deze training vergroot je mentale flexibiliteit.

De 6 bijeenkomsten hebben een opbouw en samenhang. Daarom is het volgen van losse bijeenkomsten niet 
mogelijk. Er is ook een terugkom dag.

Onderdelen
 � FIT-test: startmeting waarbij bepaald wordt hoe je in het leven en je werk staat
 � Mindfulness: een vaardigheid om in het hier en nu te zijn
 � Controle en Acceptatie: hoe ga je om met belemmeringen die je tegenkomt 
 � Defusie: hoe ga jij om met je gedachten
 � Jij Zelf: werken aan je identiteit
 � Waarden: wat is voor jou werkelijk van belang binnen je werk/jouw vakmanschap
 � Kwaliteiten ontdekken
 � In actie komen, op basis van jouw waarden en kwaliteiten en gaan ondernemen binnen je werk
 � FIT-test: eindmeting van de werksessie



Nieuwe Sporen
Nieuwe Sporen is een re-integratiebureau waar preventie hoog in het vaandel staat. We helpen mensen bij het vinden 
van een duurzame passende baan. Elke medewerker is van waarde en voor elke organisatie is het van groot belang 
dat medewerkers na een werkdag weer voldaan naar huis gaan. Onze coaches zijn actief in de regio’s Nijmegen en 
omgeving, Rivierenland, Noordoost-Brabant en Zuid-Brabant, Noord-Limburg en de regio’s Rotterdam en Den haag. 
Meer informatie over ons kun je vinden op onze website www.nieuwesporen.nl

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen per email: office@nieuwesporen.nl 
of telefoon: 024 360 70 34.
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Nieuwe Sporen
Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen
u 024 360 70 34
i office@nieuwesporen.nl
p www.nieuwesporen.nl

� Nijmegen � Arnhem � Ede � Den Bosch � Eindhoven � Venlo � Rotterdam � Den Haag

Data bijeenkomsten
 2 december 2019 
 16 december 2019 
 13 januari 2020 
 27 januari 2020
 10 februari 2020
 2 maart 2020
 11 mei 2020

Tijd
13.00 - 16.30 uur

Locatie
Insoiratiebron La Terlulia
De Hantert 6
5435 XB  Sint Agatha

Contact trainer
Neeltje van Alebeek
i n.van.alebeek@nieuwesporen.nl
u 06 106 419 90


