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Strippenkaart Van Werk Naar Werk 

Informatie voor werknemers uit het onderwijs over onze begeleiding op maat 

 

Je bent werkzaam in het onderwijs en je bent op zoek naar een nieuwe baan. Wij helpen je graag om 

deze stap succesvol te zetten! Ons Van Werk Naar Werk traject biedt intensieve begeleiding op maat, 

geheel gericht op jouw situatie en jouw loopbaanvragen. 

 

• Krachtige, resultaatgerichte begeleiding middels onze eigen methodiek waarin actief en 

sociaal leren centraal staan 

• Begeleiding is maatwerk, zowel de inhoud als de tijdsduur sluiten aan op jouw situatie en het 

beschikbare budget 

• Uitstekende resultaten: jaarlijks vinden honderden werknemers via Power4People een nieuwe 

baan 

• Snel starten? Dat kan! Van aanmelding tot start begeleiding kan binnen 1 werkdag via onze 

eenvoudige, online aanmeldingsprocedure 

Voor wie? 

Op zoek naar een nieuwe baan omdat je huidige baan in de onderwijssector binnenkort stopt? Met de 

juiste hulp sta je er niet alleen voor. Onze professionele ondersteuning helpt je bij de afronding van 

de huidige situatie en opent je blik voor nieuwe mogelijkheden. Met onze jarenlange ervaring en ons 

uitgebreide netwerk, binnen én buiten het onderwijs, vinden we samen nieuw perspectief voor jou. 

We beschikken verspreid over het hele land over meer dan 18 vestigingen dus je kan altijd dicht in de 

buurt bij ons terecht. 

Aanpak op maat 

Samen met je werkgever bepaal je hoeveel strippen van de strippenkaart je gaat inzetten. De inhoud 

van de begeleiding wordt op maat gemaakt, in goed overleg met jou, je coach en je werkgever. 

 

Iedere strip bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een persoonlijke coaching sessie op maat bij jouw eigen, vaste coach 

• een complete digitale leerlijn 

• online testen en onderzoeken 

• aansluiting op onze online vacaturezoekmachine het Powerjobcenter 

 

De inhoud van elke strip is maatwerk, zowel de coaching als de digitale leerlijn en de online testen 

worden op maat ingevuld. We zorgen daarbij dat we voldoen aan alle voorwaarden die er worden 

gesteld aan Van Werk Naar Werk trajecten, bijvoorbeeld door het Participatiefonds. 

 

Bekijk hier het schema waarin je op basis van het beschikbare budget het aantal in te zetten strippen 

kan bepalen. Meer kan altijd, minder ook, maar let goed op of je dan nog voldoet aan de regels voor 

Van Werk Naar Werk trajecten (zoals de voorwaarden van het Participatiefonds). 

 

http://www.power4people.nl/
https://power4people.nl/wp-content/uploads/2022/02/Schema-Strippenkaart-Van-Werk-Naar-Werk-1.pdf
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Inhoud op maat 

Alles kan. Ondertussen moeten we rekening houden met regels van bijvoorbeeld het 

Participatiefonds. Dat regelen wij voor je en er blijft gelukkig meer dan genoeg ruimte over voor 

maatwerk. 

 

Uit ervaring weten we dat de volgende onderwerpen regelmatig aan bod komen: verwerking van het 

ontslag, beroepskeuze onderzoek, arbeidsmarktverkenning, sollicitatietraining, social media, personal 

branding, jobhunten en solliciteren. Maar we kunnen desgewenst ook ingaan op thema’s als vitaliteit, 

motivatie, keuzes maken, omgaan met stress, duurzame inzetbaarheid en nog veel meer. Samen 

onderzoeken we wat jij nodig hebt om de stap naar een nieuwe baan succesvol te zetten. Door de 

inzet van onze krachtige en inspirerende methodiek, geven we jou alle middelen in handen om je 

doel te behalen. 

Actief en sociaal leren met Your Flow 

De methodiek van Power4People heet Your Flow. Deze is gebaseerd op actuele onderwijskundige 

theorieën en evidence-based psychologische inzichten. De basis van Your Flow is blended learning: 

de sessies met de coach vormen één geheel met een complete digitale leerlijn voor thuis. Omdat 

ieder mens op een andere manier leert, bieden we verschillende werkvormen aan: waardevolle 

informatie om door te lezen, creatieve filmpjes om te bekijken, avontuurlijke opdrachten om te doen. 

Dat zorgt ervoor dat je op een veelzijdige, leuke manier heel veel leert. Je coach begeleidt dit proces 

en helpt je om er alles uit te halen. 

 

Onze methodiek geeft je zelfvertrouwen en activeert je om de regie te nemen over jouw situatie en 

jouw loopbaan. Wat je tijdens de begeleiding leert, kan je de rest van je loopbaan en leven 

gebruiken. 

Benieuwd naar wie wij zijn? 

De kracht van Power4People ligt in onze bevlogen, NOLOC gecertificeerde, coaches plus een hele 

goede, interne organisatie en de toewijding waarmee wij allemaal ons werk doen. We helpen je graag 

bij outplacement, re-integratie en coaching. We zijn gericht op zowel persoonlijke als 

loopbaanontwikkeling. Onze collega’s staan in het hele land voor je klaar en bieden overal fijne en 

betrouwbare dienstverlening van dezelfde kwaliteit (keurmerken Blik op Werk en OVAL). 

 

 

Heb je nog vragen of wil je even overleggen? 

Onze Vraagbaak zit iedere middag van 13.00 tot 17.00 uur voor je klaar! Bel ons op 030-6911666 en 

we denken graag met je mee. 

 

Graag snel aan de slag? Op onze website kan je werkgever snel en eenvoudig een vrijblijvende 

offerteaanvragen. Wanneer de offerte akkoord is, start de begeleiding direct. Van aanmelding tot 

start begeleiding kan daarmee al binnen één werkdag geregeld zijn. 

 

http://www.power4people.nl/
http://www.power4people.nl/

