
Haal het beste uit jezelf met een 
training van het A+O fonds Rijk! 



Haal het beste uit jezelf met een 
training van het A+O fonds Rijk! 
Training Krachtkaart: Ontdek je persoonlijke missie!
Training Communiceren met lef: Verrassend en uitdagend communiceren
Training Job Crafting: Sleutel aan je werk

Haal jij alles uit jezelf op je werk en privé? Wil je graag doorgroeien of de koers van je loopbaan bepalen? En zeg jij  
altijd wat je vindt, denkt en voelt? En ervaar je werkplezier? Speciaal voor ambtenaren van de Rijksoverheid biedt  
het A+O fonds Rijk gratis trainingen aan die jou helpen bij je ontwikkeling, werk en loopbaan: de training Krachtkaart:  
Ontdek je persoonlijke missie!, de training Communiceren met lef: Verrassend en uitdagend communiceren en de training 
Job Crafting: Sleutel aan je werk. De trainingen zijn kort en praktijkgericht. Werk samen met medecursisten en onze pro-
fessionals aan jouw toekomst. Daar gaan we samen voor! 

“�De�training�heeft�me�
veel gebracht. Ik vond 
het heel verhelderend”

 Training Krachtkaart: Ontdek je persoonlijke missie!

Ontdek jouw persoonlijke missie met de training Krachtkaart van A+O fonds Rijk. In anderhalve  
trainingsdag brengen we samen jouw loopbaan- en toekomstwensen in beeld. Daarnaast maak je  
thuis een aantal individuele opdrachten (tijdsinvestering 6-8 uur) via een digitale leeromgeving (e-learning). 
Deze training geeft je echt een boost en concrete tips om te werken aan jouw ontwikkeling en carrière. 

Training 
Tijdens de training maak je je eigen Krachtkaart. Je brengt in beeld wat jou van binnenuit motiveert, 
in je werk en ook daarbuiten, waar je energie van krijgt en wat je ambities zijn. Want als je weet wat  
jouw drijfveren zijn en waar je heen wilt, kun je gericht gaan werken aan je ontwikkeling en je  
toekomst. Dit zal je verder helpen in je huidige baan, je carrière en je privéleven!

Na afloop weet je:
▶ Wat jou motiveert in je huidige werk
▶ Wat je toekomstwensen zijn
▶ Waar je ambities liggen
▶ Wat je ontwikkelpunten zijn
▶ Hoe je gericht aan jouw toekomst kan werken

Daag jezelf uit en meld je snel aan voor deze gratis training op www.werkenaanjouwtoekomst.nl! 



Training 
In één dag leer je om grensverleggend te kunnen communiceren met humor en een open vizier. Deze techniek 
wordt geleerd door er naar te kijken, erover te praten maar vooral door het zelf te doen. Dit kun je in de praktijk 
brengen bij zowel bestaande als bij nieuwe contacten. Daarmee krijg je vertrouwen dat je mag zeggen wat je 
vindt, denkt en voelt. En hoe je dat op een proactieve en positieve manier kunt doen. We besteden ook aandacht 
aan creativiteit. Hoe zorg je dat je met humor kunt reageren. Gezamenlijk wordt geëxperimenteerd met een stijl 
van communiceren die een lach op ieders gezicht brengt, uitdagend is, creativiteit aanspreekt en het lef vergroot 
om elkaar aan te spreken en te gaan voor je persoonlijke doelen.

Wat levert het op:
▶ Een keuze om vanaf ‘morgen’ wel uit te spreken wat je vindt, denkt en voelt
▶ Meer zelfvertrouwen
▶ Een beter contact met je gesprekspartner
▶ Creativiteit om met lastige situaties om te gaan

Kom uit je comfortzone en meld je snel aan voor deze gratis training op www.werkenaanjouwtoekomst.nl! 

“ Met veel nieuwe energie ga ik 
met�concrete�doelen�voor�de�
toekomst�aan�de�slag!”

 Training Communiceren met lef: Verrassend en    
 uitdagend communiceren

Leer verrassend en uitdagend communiceren. En ervaar wat lef en een lach met jezelf en anderen kan 
doen. Tijdens deze training krijg je veel praktische tips. Hiermee kun je in je dagelijks leven effectieve  
veranderingen aanbrengen. Zowel bij bestaande als bij nieuwe contacten.



Training 
De training bestaat uit: één trainingsdag, vier weken van zelf oefenen met craften op het werk en na afloop  
hiervan nog een halve dag training/reflectie. Tijdens de trainingsdagen maak je een persoonlijk craftingplan 
waarin je je persoonlijke doelen vastlegt. In de periode die volgt op de training staat iedere week een ander  
doel centraal. De training Job Crafting biedt je handvatten om je doelstellingen bespreekbaar te maken met  
je leidinggevende. Je gaat hierdoor meer plezier, betrokkenheid en betekenis in je werk ervaren.

De training zorgt ervoor, dat je:
▶ Bevlogen blijft
▶ Jezelf prettiger voelt in je werk
▶ Je werk leuk houdt
▶ Je werk met (nog) meer energie kunt doen

Blijf een bevlogen medewerker en meld je snel aan voor deze gratis training op www.werkenaanjouwtoekomst.nl! 

“�Door�te�sleutelen�aan� 
simpele�elementen�kun�je� 
al�direct�effect�bereiken”

 Training Job Crafting: Sleutel aan je werk

Minder werkdruk en meer plezier in je werk. Hoe kun je sleutelen aan je werk om dat te bereiken? Met kleine 
veranderingen kun je je al prettiger voelen in je werk. Ga aan de slag met de training Job Crafting: ‘Sleutel  
aan je werk’. Dan leer je wat je zélf kunt veranderen in je werk.
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Meer informatie over data en 
trainingslocaties, bezoek de website www.
werkenaanjouwtoekomst.nl

Over A+O fonds Rijk

Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds, ofwel A+O fonds Rijk, is er voor jou en heeft als doel:  
het initiëren, coördineren en stimuleren van vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, 
werkgelegenheids-, en scholingsbeleid. Hiermee willen wij bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsmarkt 
binnen de Rijksoverheid. De vakorganisaties FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC Rijksvakbonden en de 
werkgever Rijk werken samen in A+O fonds Rijk.

Hoe toekomstproof ben jij? 
Doe de test!

Zeg jij altijd wat je vindt, denkt en voelt? Waar ben jij echt goed in en waar krijg je de  
meeste energie van? Op basis van jouw antwoorden kijken we of jij toekomstproof  
bent en hoe we je eventueel kunnen ondersteunen. 
Dus doe nu snel de test op www.werkenaanjouwtoekomst.nl 

“�Doordat�je�zowel�zelfstandig�als 
in�groepsverband�werkt�haal�je 
het�maximale�uit�de�training”


