
Verzilver je werkervaring! Voorkom een burnout!       
Een loopbaantraining over zingeving in werk voor veertigers. 
Voor mensen die werk willen doen dat er werkelijk toe doet!  
 
Over oudere werknemers in organisaties bestaan nogal wat vooroordelen: 
Ze zijn minder productief, vaker ziek of minder gemotiveerd waardoor ze vaker het onderspit delven 
bij reorganisaties en in regel automatisch ontslagen worden wanneer zij hun AOW-leeftijd bereikt 
hebben. Pas wanneer een werknemer aangeeft langer te willen blijven, wordt er pas gekeken naar de 
mogelijkheden.  
 
Realiteit is dat vanuit de biografische levensloop de vragen ´waar doe ik het allemaal voor´ of ‘wil ik 
dit mijn hele leven blijven doen’ bij werknemers rond de 35 - 40 zich kunnen aandienen en is het van 
belang hier aandacht aan te besteden vanuit het belang van de organisatie maar ook de 
medewerker.  
Voor de organisatie is het zinvol er aandacht te besteden om daarmee waardevolle medewerkers te 
behouden, uitval of verloop te voorkomen en daarmee ook behoud van de waardevolle kennis en 
knowhow die anders wegvloeit. Voor de werknemer is het van belang om werkelijke verbinding te 
voelen met de belangrijke zingevende factoren in werk, werkwaarden, vitaliteit en de ervaring van 
betekenis te zijn. Voelen en ervaren dat ze een doel hebben en van waarde zijn en hierdoor ook 
optimaal kunnen presteren. 
 
Werken en leven vanuit belangrijke kernwaarden (Secure Bases) 
Mensen die hun missie of levensdoel leven, herken je vaak aan hun stevigheid en vitaliteit en weten 
precies waar ze mee bezig zijn en wat hun raakt en voedt: ze zijn enthousiast, gedreven vanuit hun 
passie en doen vervuld hun werk of taak. Ze hebben hun werk- en levenservaring kunnen omzetten 
(verzilveren) naar betekenisgeving en nieuwe doelen. 
Ze weten waar ze altijd weer naar terug kunnen keren op het moment dat er tegenslag is om 
vervolgens veerkrachtig weer door te gaan: dit noemen we ook wel de Secure Bases.  Ze zijn zich 
bewust van hun kernwaarden, weten waar hun focus ligt en gebruiken die om hun doelen te halen 
i.p.v. tegen de stroom in te hoeven zwemmen. 
 
Werkvorm 
In deze unieke training van 6 sessies krijg je de gelegenheid hier met een kleine groep verder 
onderzoek naar te doen en gericht tot een plan van aanpak te komen dit verder te kunnen realiseren.  
 
We werken in een kleine groep van maximaal 4 tot 6 deelnemers. 
Hierdoor ontstaat een persoonlijke en vertrouwelijke setting om ruimte te geven aan ieders verhaal 
en individuele ontwikkeling. Middels oefeningen, een persoonlijk logboek en schrijfopdrachten uit 
het werkboek welke je ontvangt bij deze training, stap je in dit persoonlijk onderzoek en deel je in de 
groep je ervaringen en inzichten en geef je elkaar ook feedback hierop.  
In deze training werk je acties samen om elkaar te ondersteunen bij de opdrachten en jouw 
ontwikkelproces. Daarbij is ieders netwerk ook van groot belang. 
We werken met simpele oefeningen uit de Aandachttraining (Mindful Werken) ter ondersteuning in 
de bewustwording van de momenten van automatisch- en bewust gedrag. Het is niet noodzakelijk 
dat je eerder iets met Mindfulness hebt gedaan: wel een pré. 
 
Onderwerpen als het Integraal Mensbeeld, het Enneagram, belangrijke concepten uit de 
Transactionele Analyse en het gedachtegoed van George Kohlrieser: de hechtingscirkel en Secure 
Bases zullen aan de orde komen. 
   
 
 
 



Programma 
 
1ste sessie    
Introductie: Waar je sta nu in je huidige werkleven? 
Wie ben jij in je huidige werk? Wat doe je met welk resultaat?  
Wat zou je willen veranderen of willen leren? 
Hoe ben jij zichtbaar in je huidige werk? 
 
2e sessie 
Waar kom je vandaan: jouw persoonlijke levenslijn. Wie horen er bij jouw leven? 
Wie ben jij geworden? Wat zijn voor jou belangrijke hulpbronnen (Secure Bases) geweest? 
Wat heeft jij gevormd in dit leven tot de persoon die je nu bent? 
 
3e sessie 
Wie ben jij nu in relatie tot je vakgebied?  
Waar sta je werkelijk voor? 
Wat zijn je idealen, ambities en doelen? Welke kwaliteiten zet je daarvoor in? 
Welke drijfveren herken jij in je werk? Enneagram en TA. 
 
4e sessie 
Jouw levensopdracht: hoe wil jij van betekenis zijn in deze wereld? 
Wat inspireert je en brengt zingeving en vitaliteit in jouw leven? 
Hoe kan jij meer leven en werken met plezier en meerwaarde? 
 
5e sessie 
Jouw toekomst en werkperspectief 
Wat heb jij nodig om jouw doelen te realiseren? 
Hoe kan jij anderen betrekken bij jouw plannen en strategieën? 
Met welke organisaties of mensen wil jij je meer verbinden? 
 
6e sessie 
Presentatie van jouw plan van aanpak 
Welke besluiten heb je genomen en hoe ga jij hier verder vorm aan geven? 
 
Voor wie?    
Deze training is voor mensen die zich in de 2e (vanaf ongeveer 35 tot 42 jaar) of 3e fase (na 42 jaar) 
van hun loopbaan bevinden en die een stap willen maken naar een andere baan, een eigen bedrijf of 
ZZP-er, of een heroriëntatie willen doen op wat nu werkelijk belangrijk is binnen hun eigen leven. 
  
Data en locatie 
We werken 6 dagdelen van 9.00 tot 13.00 uur in de praktijk van Bureau Cornelissen in Zeist. 
 
Adres: Arnhemse Bovenweg 9 
3708 AA Zeist 
T 06 238 37 503 
E info@loopbaanconsult.com 
W www.loopbaanconsult.com  
 
Kosten: € 1750,- excl. 21% BTW voor particulieren.  
Organisaties € 2150,- excl. 21% BTW. 
Inclusief intakegesprek, werkboek en opdrachten. 
 
Dit traject is ook individueel te volgen. Hiervoor geldt een aangepast tarief. 
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