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PERSOONLIJKE BEGELEIDING
BIJ (DREIGEND) ONTSLAG
Ben je je baan kwijt of word je ontslagen? Loopbaan FNV Werken
aan Werk ondersteunt je in je zoektocht naar een nieuwe baan.
In een persoonlijk traject ontdek je wat bij je past, ontwikkel je
sollicitatievaardigheden en leer je handig naar werk zoeken.
Je wordt daarbij begeleid door een trajectadviseur van de FNV. Trajectadviseurs
werken op FNV vakbondshuizen in heel Nederland en hun begeleiding is kosteloos
voor leden van de FNV.
PERSOONLIJKE, ONAFHANKELIJKE BEGELEIDING
Bij Loopbaan FNV Werken aan Werk sta jij centraal. Jouw situatie en jouw wensen
zijn ons uitgangspunt. Jij bepaalt hoe het traject verloopt. Of je alleen maar coachende
gesprekken wilt, of ook door training aan nieuwe vaardigheden wil werken.
Vaak is het een combinatie van beiden. Je wordt gekoppeld aan een persoonlijke
trajectadviseur die jou begeleidt. De trajectadviseurs zijn volledig onafhankelijk.
Hun enige belang is dat jij met vertrouwen een nieuwe stap neemt.
ZO ZOU HET KUNNEN GAAN
Je meldt je aan in je regio. Vervolgens neemt een trajectadviseur contact met je op
en jullie maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken worden
gehouden in het vakbondshuis of online. Samen met je trajectadviseur stel je een
plan van aanpak op met je persoonlijke doelen. Ook bepaal je samen hoe lang de
begeleiding zal zijn en ga je aan de slag.

“Ik raakte mijn baan kwijt als bedrijfsleider van een
supermarkt. FNV Werken aan Werk hielp me er weer
bovenop. Dat gaf me de kracht om direct op zoek te
gaan naar een andere baan, wat gelukkig snel lukte.“
Ype Koldijk | Drachten

Je trajectadviseur ondersteunt je in het proces, terwijl jij de stappen zet om je
doelen te bereiken.
RESULTATEN
Sinds de start van het project Werken aan Werk van de FNV meldden zich ruim
1400 deelnemers aan. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de deelnemers snel
weer een nieuwe baan vindt. De waardering van de deelnemers voor hun trajectadviseur en trainer is bijzonder hoog!

“Je baan verliezen kan heel ingrijpend zijn en je onzeker
maken. Zeker als bij een gedwongen ontslag de keuze
voor jou is gemaakt. Maar ontslag biedt je ook nieuwe
kansen en mogelijkheden. Samen bepalen we je
nieuwe koers, zodat jij de regie weer in handen krijgt.”
Jeannette Cuypers | trajectadviseur Loopbaan FNV

N.B.: De FNV heeft voor leden een aparte afdeling voor juridische bijstand bij
ontslag of conflicten op het werk. Neem daarvoor contact op via 088-368 0368.

OVERZICHT TRAININGEN EN WORKSHOPS
LOOPBAAN FNV WERKEN AAN WERK
Training

Omschrijving

Duur

Verlies van werk

Bij baanverlies kun je

1 dagdeel

overvallen worden door
emoties. Je krijgt uitleg en
handvatten die je grip geven
in het omgaan met deze
gevoelens
Boos

Leer constructief omgaan

2 dagdelen

met je boosheid bij
verandering of verlies
van werk
CV maken

Hoe maak je een helder

1 dagdeel

basis-cv, wat zet je er wel
en niet in? In deze workshop
werk je aan je eigen basis-cv
en krijg je nuttige tips
Netwerken

Hoe bouw je aan je netwerk

1 dagdeel

en hoe onderhoud en
gebruik je het voor het
vinden van een nieuwe
baan? Leer netwerken op
de manier die bij je past
Videosolliciteren

Hoe val je op met een
filmpje bij een sollicitatie?
In de workshop maak je
een eigen video-pitch en
sollicitatieboodschap

1 dagdeel

Training

Omschrijving

Duur

Social Media en

Hoe gebruik je social media

1 dagdeel

je loopbaan

en LinkedIn om jezelf te

per training

training 1: de basis

presenteren? Leer bouwen

training 2: de verdieping

aan een online netwerk en
zorg dat bedrijven je vinden

Sollicitatiebrieven

Hoe schrijf je een goede

schrijven

sollicitatiebrief en wat zet je

1 dagdeel

er wel en niet in? Wat zijn
goede openingszinnen en
afsluiters?
Het sollicitatiegesprek

Hoe voer je een ontspannen

1 dagdeel

training 1: de basis

sollicitatiegesprek? Welke

per training

training 2: de verdieping

voorbereiding is nodig en
hoe ga je om met lastige
vragen?

Talenten en

Waar ben je goed in, wat zijn

1 dagdeel

competenties -

je drijfveren en kwaliteiten?

per training

training 1: de basis

Versterk je zelfkennis en

training 2: de verdieping

–vertrouwen en zet dit in
voor het vinden van je
nieuwe baan

In gesprek met je

Hoe voer je een ontspannen

leidinggevende

(formeel) gesprek met je
leidinggevende? Je leert de
regie nemen over de aard,
het doel en de inhoud van
het gesprek

1 dagdeel

“Toen ik na 18 jaar werd ontslagen als welzijnswerker in Zaandam, zag ik het even niet meer zitten. Loopbaan FNV Werken aan Werk was toen een
verademing: mensen die de tijd voor me namen en
echt naar me luisterden. Dat heeft zeker geholpen
bij het vinden van mijn nieuwe baan.”
Mariëtte Klaren | Zaandam

“Maart vorig jaar kreeg ik een uitnodiging om als
zzp’er te gaan werken in de bouwsector. Ik kan daar
al mijn creativiteit kwijt, het werk is me op het lijf
geschreven. Ik ben er de mensen van FNV Werken
aan Werk heel dankbaar voor!”
Roelie van Leeuwen | Geldrop

LEREN DOOR DOEN
Is het lang geleden dat je solliciteerde? Klapperen je oren van de goedbedoelde
adviezen? Met een praktische workshop van Loopbaan FNV kom je verder. Onze
trainers zetten je snel op het juiste spoor met de nieuwste kennis en kunde. En je
gaat direct aan de slag. Zo word je snel vaardig en bouw je aan zelfvertrouwen.
Dat kun je wel gebruiken in je nieuwe baan. Onze trainingen zijn een belangrijk
onderdeel in je traject. Naast ons reguliere trainingsaanbod bieden wij ook online
trainingen.

“Wat je in elk geval meeneemt uit de training is een
koffer met nieuwe, bruikbare ideeën om doelgericht
te solliciteren. Én die extra dosis motivatie en
daadkracht waardoor je direct aan de slag kan.”
Frank Depla | Trainer en trajectadviseur Loopbaan FNV

Aanmelden voor een traject? Mail de trajectadviseur in jouw regio. Hij of zij neemt
dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Regio Noord
werkenaanwerk.noord@fnv.nl
Regio Oost
werkenaanwerk.oost@fnv.nl
Regio Midden
Werkenaanwerk.midden@fnv.nl
Regio Noord West
Werkenaanwerk.noordwest@fnv.nl
Regio Zuid West
Werkenaanwerk.zuidwest@fnv.nl
Regio Zuid Oost
Werkenaanwerk.zuidoost@fnv.nl

Wil je eerst weten of een loopbaantraject iets voor je is? Een (online) informatiebijeenkomst geeft je het antwoord. Op www.fnvwerkt.nl vind je waar en wanneer
deze gehouden worden.
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