
GEEF JOUW CARRIÈRE EEN BOOST!

Gratis trainingsprogramma voor werkzoekenden



Wat is The Boost? Waarom is The Boost gratis? Voor wie is The Boost?

Het vinden van een baan is niet voor 

iedereen even makkelijk. Bijvoorbeeld 

omdat je twijfelt welke baan bij je past 

of het lastig vindt om werkgevers te 

overtuigen.

Met de opdrachten en workshops 

van The Boost onderzoek je welke 

baan bij je past en hoe je jouw kansen 

vergroot. Daarbij word je ondersteunt 

door een buddy die jou motiveert en 

uitdaagt om je doelen te bereiken.

Wat zijn die doelen dan?

In het programma leer je bijvoorbeeld:

✓ hoe je een baan kiest die bij je past;

✓ wat jouw kwaliteiten zijn en wat de  

    toegevoegde waarde hiervan voor  

    een werkgever is;

✓ hoe je jezelf profileert met je  

    cv, brief en LinkedIn profiel; en

✓ hoe je werkgevers overtuigt  

    tijdens een netwerk- of  

    sollicitatiegesprek.

The Boost is een initiatief van de  

Flanderijn Foundation. We kunnen 

dit programma gratis aanbieden  

omdat de Flanderijn Foundation  

en haar partners alle kosten  

financieren. 

Wel verwachten we dat je je 100% 

inzet. Dat betekent dat je de online 

opdrachten maakt, aanwezig bent  

bij de trainingen en wekelijks 

contact hebt met je buddy.

Wanneer is The Boost?

Wij zoeken deelnemers:

✓ tussen 20 en 40 jaar

✓ met een mbo, hbo of wo diploma; en

✓ die op zoek zijn naar een leuke baan.

Gemiddeld ben je hier zo’n 8 uur per 

week mee bezig. In de weken met 

trainingen op locatie ligt dit aantal hoger.  

Ben jij gemotiveerd om 7 weken actief 

aan je eigen loopbaan te werken? Dan 

zoeken we jou! 

Wat         Wanneer                  Waar
Aanmelden voor                 8 oktober          www.flanderijnfoundation.nl

Start programma       25 oktober        online

Vierdaagse boostcamp *      11 t/m 14 november      Kloosterhoeve, Biezenmortel

Terugkomdag *       10 december       Rotterdam

Bekijk het volledige programma op de volgende pagina. 

* Alle reis- en verblijfskosten worden vergoed.



online opdrachTen

1
Donderdag 28 oktober, 10.00 - 12.30 uur
Introductie en kennismaking
Onderzoeken wat jij wilt bereiken

Donderdag 4 november, 10.00 - 12.30 uur
Hoe kies je een baan die bij je past?

Donderdag 25 november, 10.00 - 12.30 uur
Overtuigend solliciteren I 

11 - 14 november, vierdaagse Boostcamp
Do     Welkom, fotoshoot, schrijflab
Vr       Jouw kwaliteiten en waarden
Za      Jezelf overtuigend profileren 
Zo      Fighting for Success 

Donderdag 2 december, 10.00 - 12.30 uur
Overtuigend solliciteren II

inclusief Begeleiding door jouW persoonlijke Buddy

Vrijdag 10 december, Rotterdam
Successen vieren en vooruitblik
Afsluitende borrel

online Workshops Training op locaTie

2

3

4

5

6

7

25 - 31 oktober
Jouw vertrekpunt bepalen
Opstellen van een actieplan

1 - 7 november
De kenmerken van jouw ideale baan
Jouw kwaliteiten onderzoeken

8 - 10 november
Persoonlijke focus Boostcamp bepalen 

22 - 28 november
Jouw actieplan uitvoeren
Oefenen met solliciteren

29 november - 3 december
Jouw actieplan uitvoeren
Oefenen met solliciteren

4 - 10 december
Evaluatie en bijsturen van actieplan

Weekplanning The Boost - 25 oktober t/m 10 december 2021

15 - 21 november
Jouw inzichten in je actieplan uitwerken 



over de vierdaagse Boostcamp

Het hoogtepunt is de boostcamp. Samen met 

de andere deelnemers verblijf je vier dagen op 

het prachtige landgoed Avegoor in Ellecom. 

Tijdens de inspirerende workshops leer je:

✓ welke waarden jij belangrijk vindt  

    zodat je bewustere keuzes maakt en  

    miscommunicatie voorkomt; 

✓ hoe je je onderscheidend profileert 

    met je cv, brief en LinkedIn profiel;   

✓ hoe je overtuigend overkomt tijdens  

    een sollicitatiegesprek; en

✓  hoe je jezelf herpakt bij eventuele  

     tegenslagen. 

Na vier dagen heeft jouw zelfvertrouwen 

een flinke boost gekregen en ben je klaar 

voor de volgende stap in je carrière.

Workshop met oud-Olympiër Arnold Vanderlyde



hoe ervaarden zij The Boost?

MARYAM, 34 jaar

Voor The Boost dacht ik dat ik 

de enige ben die moeite heeft 

met het vinden van een baan.  

Door The Boost heb ik meer 

zelfvertrouwen gekregen en kijk 

ik positiever tegen dingen aan. 

Het heeft een goede reflectie 

gegeven op waar ik nu sta en 

waar ik het liefst naartoe wil.

MATTHIJS, 42 jaar

Ik deed mee aan The Boost met 

als doel om weer fluitend van 

en naar het werk te gaan.

 

Tijdens mijn sessies met mijn buddy 

heb ik veel over mijzelf geleerd. We 

hadden diepgaande gesprekken 

over hoe ik op mensen reageer 

en hoe dat mij beïnvloedt.

HULYA, 29 jaar

Tijdens The Boost leer je jezelf 

beter kennen. De kwaliteiten die 

al in je zitten worden naar boven 

gehaald. 

The Boost is een programma waar 

je leert hoe je de geschikte baan 

vindt en hoe je jezelf goed kunt 

profileren.



Kun jij een boost gebruiken?

Dan komen we graag met je in contact. 

Op 25 oktober start er een nieuwe editie  

van The Boost en er zijn tien plekken beschikbaar.

aanmelden kan eenvoudig in twee stappen:
1. Meld je voor 8 oktober aan  

    via www.flanderijnfoundation.nl.

2. Mail een korte motivatie en je huidige cv  

    naar aanmelden.theboost@flanderijnfoundation.nl

Na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. 

Vanaf eind september nodigen we deelnemers uit  

voor een korte online kennismaking. 

Meer weten?

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? 

Kijk eens op www.flanderijnfoundation.nl. 

Daar vind je een antwoord op veelgestelde vragen. 

En oud-deelnemers vertellen hoe zij The Boost 

hebben ervaren. 

The Boost is een initiatief van:

https://www.flanderijnfoundation.nl/meld-je-aan
https://www.flanderijnfoundation.nl/meld-je-aan
https://www.flanderijnfoundation.nl/meld-je-aan
https://www.flanderijnfoundation.nl/meld-je-aan

