DEZE TOOLS DELEN WE GRAAG MET JE:
•

bewezen internationale succesvolle trainingen:
-

Core Values Index

-

Business Model You

-

Best Year Yet

-

Zelfmanagement

•

individuele coaching

•

trainers met praktijkervaring

•

een inspirerende groep mede-cursisten

DE DETAILS:
•

groepstraining

•

6 modules verdeeld over 16 blokken.

•

doorlooptijd 3 á 4 maanden

•

tot 8 maanden na de training ondersteuning

•

bevat 4 internationaal erkende trainingen met bewezen succes

•

privacy en een veilige leeromgeving

•

hoog scoringspercentage: 89% van onze deelnemers is na het volgen 		
van de training ‘AAN’, hiervan heeft 68% zijn plek gevonden (bestaande baan, eigen 		
onderneming of nieuw werk) en 13% is hard op weg om hun plek snel te vinden.

IEDERE REIS DIE JE MAAKT BEGINT MET EEN EERSTE
KLEINE STAP, AAN JOU DE KEUZE WELKE JE KIEST.

AAN IN JE BAAN

WIST JE DAT:

•

schrijf je in: op www.team3punt0.nl/aaninjebaan

Iedereen droomt er wel eens over, de ideale

•

•

volg de workshop ‘Aan in je baan’ waarin je in twee uurtjes kunt

baan. En vaak is deze ideale situatie net even

proeven van de kennis uit de training.

iets anders dan de werkelijkheid.

neem contact op voor persoonlijk advies over jouw specifieke situatie

Maar waarom zou je daar genoegen mee ne-

•

men? Je besteedt tenslotte meer tijd aan werk

slechts 2% zijn talent weet te
benoemen?

•

8% in een flow zit, maar zijn talent
niet ten volle benut?

•

dan aan je privé-leven.

20% zijn werk als prettig ervaart
maar het gevoel heeft dat er meer
uit te halen valt?

Een bekende uitspraak is: geef mij een baan
die bij me past en ik hoef nooit meer te
werken. Alleen… de kans dat iemand jou
die baan zomaar geeft, blijkt in de praktijk
bijzonder klein. Wacht niet langer, maar ga
zelf op zoek, creëer zelf de perfecte omstandigheden. Je zet jezelf letterlijk aan. Daar gaat
Mail: info@team3punt0.nl
URL: www.team3punt0.nl

deze training over!

•

70% niet happy is op de plek waar
hij nu zit?

ALS JE EEN CONNECTIE MAAKT MET JEZELF EN JE TALENT
DAN KRIJG JE ENERGIE OM DINGEN AAN TE PAKKEN

SUCCESSEN

BEZINNEN

TELEURSTELLINGEN

ONDERWEG GEBEUREN ER
MOOIE DINGEN

DIT GA JE BEREIKEN:

• Bezinnen: je ontdekt je drijfveren, leert met

•

emoties omgaan, blikt nog even terug op het

‘aan’ kunt zetten.

verleden om de belangrijke lessen mee te nemen.

•
•

perspectief op de toekomst.

•

• Beter/buiten: aan de slag, stap voor stap, met

•

je huidige werkgever of in een nieuwe uitdag-

•

‘aan in je baan’.

DROOMBAAN
TALENTDOEL

NEE

JA
KIEZEN VOOR JE EIGEN SUCCES

DEZE TRAINING IS GESCHIKT
VOOR JOU ALS:

Het besluit om te kiezen voor je eigen succes

•

je op zoek bent naar werk

en plezier is best een pittige. Je kiest ervoor

•

je een baan hebt waarbij je het idee

om bestaande zekerheden (hoe negatief soms
ook) op te geven en gaat een onzeker pad op.

hebt dat er meer uit te halen valt
•

Ons talent is om je op deze weg te begeleiden.
Spannend? Zeker! Maar ook een bijzondere

je de overstap wilt wagen naar een 		
andere baan

•

ontdekkingstocht. Wij weten de weg en lopen

je boventallig bent / je bedrijf gaat 		
reorganiseren

hem samen met jou. We moedigen je aan,

•

je een burn-out hebt

geven je alle tools die je nodig hebt.

•

je terugkomt van een langdurig 		

MAAK EEN
VERANDERING

BLIJF
DOEN WAT
JE DOET!

WIL JE
GELUKKIG
ZIJN?

JA

ziekteproces
•

je een eigen onderneming hebt 		
waarvan je de resultaten wilt 			
verbeteren

je bewandelt het pad naar 		
jouw droombaan

BEN JE
GELUKKIG?

BUITEN BETER

je weet hoe je negativiteit kunt
ombuigen

•

LEERVRAAG

je hebt de tools om richting, focus
en actie te bepalen

ing. En de eindstreep wordt gehaald, je bent

BOUWEN

je weet de oorzaken waardoor je
‘uit’ gaat.

ondersteuning op weg naar je droombaan. Bij

TALENT

je kent je kracht en weet je 		
persoonlijke belemmeringen.

• Bouwen: je maakt een plan.

DRAAK

je weet wat je persoonlijke 		
drijfveren zijn

• Beginnen: je (her)ontdekt je talent en krijgt

BEGINNEN

je weet hoe je jouw talent

NEE

