
Startklaar! 
In 4 dagen klaar voor werk 

 

Sneller  aan het werk. Dat is in een no-

tendop waar de workshop Startklaar! voor 

staat: in minder tijd, met minder kosten naar 

een duurzame oplossing voor de kandida-

ten. 

 

Schematisch ziet het er zo uit: 

 

 

 
 

 

 

Startklaar! bestaat uit een training van 4 

dagen, 2 terugkomdagdelen en 1 uur e-

coaching. 

Startklaar! combineert loopbaancoaching, 

recruiting, imagecoaching en nieuwe 

medianetwerken in één training. Samen 

met de werkzoekende komen we zo tot een 

aanbod dat de beoogde werkgever niet kan 

weerstaan. 

 

 

Effectief en efficiënt tegelijkertijd! 

Hoe kunnen we een werkende en duurzame 

oplossing bieden in minder tijd dan gebrui-

kelijk en met minder kosten?  

 

Vier dagen 

Gedurende vier intensieve dagen werken 

steeds verschillende femergy-coaches sa-

men. Op basis van een werkboek en met 

groepen van maximaal 12 deelnemers. 80% 

van het traject is voor iedereen hetzelfde. 

Iedereen krijgt inzicht in de vragen wie ben 

ik, wat wil ik en wat kan ik. Iedereen krijgt 

een duidelijk en compleet CV en weet hoe 

zij zich in twee minuten kan presenteren. 

Iedereen heeft een helder beeld van haar 

imago en uitstraling. En iedereen heeft aan 

het eind van de training een goede digitale 

netwerkstrategie. Daarnaast is 20% maat-

werk en worden accenten gelegd waar ze 

het meest nodig en gewenst zijn. Dat zal 

voor de één de LinkedIn-strategie zijn en 

voor de ander de uitstraling en de kleding-

keuze. De femergy-coaches geven hierbij  

directe en maatwerk ondersteuning. 

 

Twee terugkomdagdelen 

Na de training zijn er nog 2 terugkom-

dagdelen waarin de kandidaten hun erva-

ringen terugkoppelen, elkaar stimuleren en 

feedback van de trainsters krijgen. Daarmee 

zijn de deelneemsters klaar om het geleerde 

in de praktijk te brengen. 

 

Bovendien hebben de deelneemsters recht 

op 1 uur e-coaching om de persoonlijke 

puntjes op de i te zetten. 

 

Deze werkwijze bespaart tijd en geld. Het 

combineert de sterke punten uit 1-op-1-

coaching, groepstraining én het werken met 

verschillende disciplines. Het is een zeer 

intensieve training voor kandidaten en het 

vraagt dan ook de nodige inzet, durf en 

doorzettingsvermogen. 

  

Na afloop van de training 

• heeft de kandidate een duidelijk loop-

baandoel voor ogen 

• is haar profiel en CV conform de 

huidige arbeidsmarkt norm en te 

vinden op het internet  

• heeft de kandidate een digitale net-

werkstrategie 

• weet de kandidate zich te presen-

teren  

 

De training wordt verzorgd door vier ervaren 

professionals die op hun eigen gebied hun 

sporen verdiend hebben. 

 

Femergy is gespecialiseerd in het bieden 

van trajecten waarin verschillende dis-

ciplines en coaches samenwerken. Zo 

bieden we een compleet en volledig 

maatwerktraject aangeboden.  

 

 



Ning 

Naast de training biedt Femergy de kan-

didates een besloten lidmaatschap aan via 

Ning, een ontmoetingsplaats, waar  zij op 

in kunnen loggen en hun materiaal in de 

vorm van meningen, teksten, foto’s en 

video’s kunnen aanbieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Eliane van Beukering 

Telefoon 026 339 1795  

Mobiel  06 50 687 607  

Email eliane@femergy.nl 

 

of  

 

Elseline van den Assem 

Mobiel    06 19 425 633 

Email  elseline@femergy.nl 

 

 

 

Mail  info@femergy.nl 

Website www.femergy.nl 

  

   

Startklaar! 


