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Stel je bent op zoek naar een 

baan. Je tijdelijke contract wordt 

niet verlengd, je bent toe aan een 

nieuwe uitdaging of je bent net 

afgestudeerd en klaar om aan de 

slag te gaan. Hoe pak je dit aan? 

De corona crisis heeft de arbeids-

markt het afgelopen jaar flink 

veranderd. De werkloosheid loopt 

in veel sectoren op, terwijl andere 

sectoren juist alleen maar meer  

personeel nodig hebben.  En ook 

voor het komende jaar zijn de  

perspectieven in veel branches 

onzeker. Deze onzekerheid en  

het lagere aantal vacatures maakt 

het vinden van werk voor veel 

werkzoekenden een stuk lastiger. 

Ben je op zoek naar een baan,  

dan vraagt dit mogelijk dat je 

breder kijkt dan enkel de sector 

waar je voor opgeleid bent of 

ervaring in hebt. 

Actief gebruik maken van je eigen 

netwerk is nog steeds de manier 

Hoe vind je een passende baan  
nu de arbeidsmarkt zo onzeker is?
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waarop de meeste mensen een 

baan vinden. Daarbij is het handig 

dat je weet wat je kunt en wilt en 

dat je jezelf op een overtuigende 

manier kunt presenteren. Maar wat 

als je juist dit lastig vindt? 

Want hoe kies je een baan die bij 

je past? Hoe schrijf je een sterke 

brief en cv? En hoe overtuig 

je een werkgever tijdens een  

(online) sollicitatiegesprek? 

Kun jij wel wat hulp gebruiken? 
Dan is The Boost mogelijk iets 

voor jou. Tweemaal per jaar bieden 

we tien deelnemers de kans om 

deel te nemen aan dit gratis  

trainingsprogramma. Zeven  

weken volg je een intensief  

programma met online  

workshops en opdrachten.   

Wat kun je verwachten?
In het programma leer je:

welke kwaliteiten je  

    hebt en hoe je deze inzet;

 in welke banen nu kansen  

    zijn en hoe je vacatures zoekt; 

 hoe je een overtuigende  

    brief en cv opstelt; en

 hoe je een goed (online) 

    sollicitatiegesprek voert.

Daarbij word je ondersteunt door 

een buddy die je motiveert en  

uitdaagt. En je maakt een actie-

plan om stap voor stap naar je 

volgende baan toe te werken. 

‘Na mijn studie twijfelde ik of ik wel de juiste richting 
had gekozen. The Boost gaf mij een zetje in de juiste 

richting en leerde me om te vertrouwen op mijn gevoel.’ 
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Marieke,
27 jaar



individueel in online omgeving inTeRACTieve, online WoRKSHoPS

1
Donderdag 15 april, 10.00 - 12.30 uur

Aftrap en solliciteren in coronatijd

12 - 18 april

Jouw vertrekpunt bepalen

Onderzoeken wat jij wilt bereiken

2
Donderdag 22 april, 13.00 - 15.30 uur

Hoe kies je een baan die bij jou past?

19 - 25 april

De kenmerken van jouw ideale baan

Persoonlijk actieplan opstellen

3
Donderdag 29 april, 10.00 - 12.30 uur

Jouw persoonlijke waarden

26 april - 2 mei

Vacatures zoeken en beoordelen

Jouw kansen vergroten

5
Dinsdag 11 mei, 13.00 - 15.30 uur

Overtuigend solliciteren I

10 - 16 mei

Jezelf overtuigend profileren

Een goede brief en cv opstellen

6
Donderdag 20 mei, 10.00 - 12.30 uur

Overtuigend solliciteren II

17 - 23 mei

Een sollicitatiegesprek voorbereiden

Sollicitatievragen oefenen

7
Donderdag 27 mei, 13.00 - 15.30 uur

Successen vieren en vooruitblik

24 - 28 mei

Persoonlijk actieplan bijstellen

Evaluatie

inCluSief WeKelijKSe begeleiding dooR je PeRSoonlijKe buddy
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Voor wie is The Boost?
 Je bent tussen de 20 en 40 jaar;

 Je hebt een mbo, hbo of  

    wo diploma; en

 Je bent gemotiveerd en op  

    zoek naar een leuke baan.

The Boost wordt je aangeboden 

door de Flanderijn Foundation. 

Deelname aan The Boost is gratis, 

maar niet vrijblijvend. We verwachten 

dat je je 100% inzet en dat je het 

programma volledig afrondt. 

Interesse? Meld je aan!
Aanmelden kan eenvoudig door  

je contactgegevens in te vullen  

op www.flanderijnfoundation.nl. 

Na je aanmelding ontvang je

een mail met meer info over het

programma. Ook vragen we je

om je huidige cv en een korte

motivatie aan te leveren.

Op basis hiervan nodigen we

tien deelnemers uit voor een

online kennismakingsgesprek.

Vijf redenen waarom deelnemers zich aanmelden:







 
Branches en functies onderzoeken en toetsen  

op basis van je eigen kennis, kwaliteiten en drijfveren; 

Kenmerken van je ideale baan bepalen en vacatures zoeken;

Je toegevoegde waarde duidelijk maken voor een werkgever;

Meer vertrouwen in jezelf i.p.v. je laten leiden door angst en onzekerheid;

Oefenen met enthousiast en overtuigend solliciteren (bv. bij weinig  

werkervaring, switch van branche of functie, gat in je cv of introverte  

persoonlijkheid).
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Belangrijke data 2021:
Aanmelden    voor 31 maart

Kennismnakingsgesprekken 15 maart t/m 2 april

Online programma   12 april t/m 28 mei

https://www.flanderijnfoundation.nl


‘Mede dankzij mijn deelname aan The Boost 
ben ik aangenomen voor een functie waar ik  

normaal niet op had durven solliciteren.’

Lisa,
26 jaar

‘Door alle workshops en andere deelnemers heb ik 
veel geleerd. Dit was precies wat ik nodig had. Door  
The Boost heb ik weer positieve energie gekregen.’

Ouassim,
26 jaar

‘Heel fijn dat je een vaste buddy had waar je wekelijks  
contact mee had. Dit zorgde ervoor dat ik actief bezig bleef 

met sollicitatie activiteiten en nieuwe inzichten kreeg.’

Vera,
27 jaar
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