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

Werken aan jouw toekomst: op locatie
op locatie

1. Training In verbinding blijven in een hybride werkomgeving
2. Training Ontdek en gebruik je talenten en competenties (FNV)
3. Training Non-verbale communicatie: anders kijken, meer zien
4. Training Ontladen en opladen (FNV)
5. Training Zeg het! Word beter in lastige gesprekken (CNV)
6. Training Job Crafting
7. Training Personal Branding
8. Training Van werkdruk naar werkplezier (CNV)
9. Training Krachtkaart
10. Training Netwerken
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? Ervaar je werkplezier en weet je waar je kracht ligt? Speciaal voor
rijksmedewerkers biedt het A+O fonds Rijk gratis trainingen aan die jou helpen bij je ontwikkeling, werk en
loopbaan. De trainingen zijn kort en praktijkgericht. Werk samen met medecursisten en onze professionals
aan jouw toekomst. Daar gaan we samen voor!
Op de volgende pagina’s vertellen we er meer over.

“Trainingen geven
goede handvatten”

Werken aan jouw toekomst: online
Werken aan jouw toekomst heeft een online aanbod! Online trainingen, webinars, podcasts,

online

mini-modules, scans en leerlijnen die jij vanuit huis of op je werk online kunt volgen. Dit zijn
gratis trainingen, speciaal voor rijksmedewerkers, die jou helpen bij je ontwikkeling, werk en
loopbaan. In een overzichtelijke en toegankelijke omgeving kies jij wat het beste bij je past.
Wil jij persoonlijke grip en succes op je werk? Ben je op zoek naar een betere balans tussen privé
en werk? Of wil je juist meer informatie over stress en veerkracht? Werken aan jouw toekomst:
online biedt het allemaal. Wacht niet langer en start met online werken aan jouw toekomst en
meld je aan op de website van Werken aan jouw toekomst.
Op de volgende pagina’s vertellen we er meer over.

“Ik besef hoe belangrijk
het is om in verbinding 		
met mezelf te blijven”

Training In verbinding blijven in een hybride
werkomgeving
Wat als je nu alles wat er op je pad komt kunt zien als iets waarvan je kunt leren en kunt groeien? Je kunt niet
kiezen wat je overkomt, maar wel hoe je ermee omgaat. Zo wordt het hybride werken waarschijnlijk de nieuwe
norm. Hoe wil jij daar zelf mee omgaan? Hoe blijf je in verbinding met je collega’s? Hoe kun je in deze tijden
goed voor jezelf zorgen? Deze training helpt je om weer de regie te pakken over je eigen werkritme en niet te
vergeten je werkplezier.

Training
Wij creëren een veilige omgeving waarin deelnemers eigen praktijksituaties in kunnen brengen, met elkaar
kunnen sparren over de inhoud van de training én over ieders individuele (werk)situatie. Hierbij gaan wij uit van
het eigen persoonlijke, ervaringsgerichte proces: als je bij jezelf bewustwording creëert, dan ontstaat er ruimte
voor verandering.

Na afloop heb je:
▶ Inzicht in welke kansen en uitdagingen hybride werken biedt voor jou als medewerker
▶ Ervaren hoe je met de groeimindset eigen verantwoordelijkheid kunt nemen
▶ Ervaren hoe eenvoudige oefeningen kunnen zorgen voor persoonlijke balans
▶ Inzicht in hoe je ook op afstand in verbinding kunt blijven met collega’s
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Wat fijn om te
ontdekken wat
ik nog meer kan”

	Training Ontdek en gebruik je talenten en competenties
In deze training van FNV leer je je sterke punten herkennen en erkennen. Dit heb je nodig als je stappen in je
loopbaan wilt maken. En vaak beschik je ook nog over talenten, die voor jou heel normaal zijn, maar voor een
ander heel waardevol: de onvermoede talenten. Deze training draagt bij aan je bewustzijn hierover en helpt
je na te denken over je eigen werk en loopbaan. Hierdoor houd je zelf de regie over je loopbaan en oefen je er
actief invloed op uit.

Training
In deze training worden je talenten en competenties in kaart gebracht. Hiermee vergroten we je zelfkennis waardoor je een beter beeld krijgt van je kwaliteiten en drijfveren. Je krijgt inzicht in wat je goed kan en welk werk hierbij past. We doen dat met theorie, korte praktische oefeningen en werkvormen én feedback vanuit de deelnemers.
Hiermee wordt je zelfvertrouwen vergroot, maken we een plan van aanpak en kun je de stappen zetten die jij wilt
zetten!

Na afloop heb je:
▶ Een goed beeld van je talenten, drijfveren en competenties
▶ Feedback van andere deelnemers
▶ Geoefend met je eigen kwaliteiten
▶ Bewustwording, waarmee je je eigen loopbaan in eigen hand kunt houden
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Mijn wijze van
communiceren is beter
en effectiever geworden”

 raining Non-verbale communicatie: anders kijken,
T
meer zien
Alleen met effectieve non-verbale communicatie heb jij impact. Nu we in de toekomst steeds meer hybride gaan
werken, is het hebben van impact van groot belang. Non-verbale communicatie maakt tot zo’n 80% onderdeel
uit van onze communicatie. Het is dan ook verrassend dat aandacht hiervoor in trainingen weinig voorkomt. In
deze training leer je de belangrijkste non-verbale signalen kennen. En ga je aan de slag met het ontwerpen van
een digitale etiquette nu hybride werken binnen jouw team steeds vaker zal voorkomen.

Training
In deze training leer je anders te kijken en meer te zien. Aan de hand van je eigen ervaringen en het analyseren
van foto’s en filmpjes krijg je een top 10 aan non-verbale signalen en hun betekenis. Ook kijken we hoe je met nonverbale communicatie je eigen impact kunt versterken. Daarnaast onderzoeken we wat het nieuwe hybride
werken voor jou en je team betekent.

Na afloop heb je:
▶ Ken je de belangrijkste non-verbale signalen en de betekenis ervan
▶ Ken je de Do’s en Dont’s van hybride werken als team
▶ Heb je een eerste digitale etiquette voor jezelf en jouw team ontworpen
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Door concrete tips kan
ik mijn stress-systeem
nu even uitzetten”

Training Ontladen en opladen
In deze training van FNV leer je tools kennen voor positieve energie op én na je werk. We gaan vaak helemaal op
in ons werk. Of je nu achter je beeldscherm zit, staand of lopend werk doet. Voor je het weet is de dag voorbij.
Hoe kun je gedurende de dag en na het werk goed voor jezelf zorgen, als je merkt dat je een opgejaagd gevoel
krijgt of je het gevoel hebt dat je energie weglekt? In de training ‘Ontladen en opladen’ krijg je tips die ervoor
kunnen zorgen dat je je energie vast kunt houden of terug kunt pakken.

Training
Tijdens deze training krijg je praktische (mentale en fysieke) oefeningen om na een (in)spannende activiteit op je
werk te ontladen en om jezelf op te laden om weer verder te kunnen gaan.

Na afloop heb je:
▶ Heb je inzicht in hoe je stresssysteem werkt en welke invloeden er zijn op je stresssysteem
▶ Weet je hoe je met aandacht verleggen invloed kunt uitoefenen op je energie
▶ Kun je met twee oefeningen je eigen stresssysteem meten en resetten
▶ Ervaar je met oefeningen en opdrachten het verschil tussen ontladen en opladen
▶ Kun je zelf keuzes maken in tools om te ontladen of juist op te laden
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Het feedback-model
helpt om mijn grenzen 		
aan te geven”

Training Zeg het! Word beter in lastige gesprekken
In deze training van CNV leer je jezelf beter uitdrukken en opkomen voor dat wat jij belangrijk vindt. Op ons
werk kan dat soms best lastig zijn en daarom gaan we daar samen mee aan de slag. Deze training is voor iedereen die in zijn of haar werk beter wil worden in het opkomen voor je eigen behoeftes, grenzen stellen of nee
zeggen, een ander lastige feedback geven of je mening duidelijk uiten. Het is hierbij belangrijk dat je begrijpt
hoe jouw eigen houding en vaardigheiden daarop van invloed zijn en hoe je daar juist verandering in kan brengen. Aan het eind van de dag sta je steviger in je schoenen om te zeggen wat voor jou telt!

Training
Tijdens deze training maak je kennis met een aantal krachtige communicatietechnieken en ga je hiermee oefenen.

Na afloop heb je:
▶ Inzicht in verschillende stijlen van assertiviteit
▶ Handvatten om beter je behoeftes aan te geven
▶ De techniek van het Warme Nee zeggen geleerd
▶ Meer inzicht en vaardigheden in het feedback model
▶ Kennis van de ‘Roos van Leary ‘over communicatie en gedrag
▶ Met een aantal communicatietechnieken geoefend
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

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

Training Job Crafting
Hoe kan je sleutelen aan je werk, zodat het past bij wie jij bent en wat je wilt? Hoe zorg je dat hybride werken
jou ondersteunt in je energie in plaats van andersom? De training Job Crafting laat zien dat kleine
aanpassingen in je manier van werken en denken, je werkbeleving positief kunnen beïnvloeden. We werken op
basis van de positieve psychologie, waarbij begrippen als bevlogenheid, zingeving en proactief werken centraal
staan. De training geeft je handvatten om te sleutelen aan je werk, zodat je je baan met (nog) meer plezier en
energie kunt doen.

Training
Hoe blijf je een bevlogen medewerker en zorg je dat je je werk leuk houdt? Door kleine veranderingen door te voeren,
in hoe je werkt, waar je werkt en met wie je werkt, kun je je al prettiger voelen in je werk. In de training Job Crafting
ga je hiermee aan de slag. Je werkt in kleine stapjes aan verandering, bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s
of door je takenpakket anders in te delen. Ook biedt de training 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
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Ik kan nu een
completer beeld van
mezelf schetsen”

	Training Personal Branding
Deze training helpt jou om je bewust te worden van jouw eigen toegevoegde en onderscheidende waarde. Hoe
kun je overtuigend overbrengen wat jouw talenten zijn en presenteer je jezelf daardoor krachtig? Daar gaan we
samen mee aan de slag!

Training
De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren enorm veranderd. Het is belangrijker dan ooit om zichtbaar te maken
wie jij bent en wat je te bieden hebt. De training Personal Branding helpt jou om je bewust te worden van
jouw eigen toegevoegde en onderscheidende waarde. Hoe kun je overtuigend overbrengen wat jouw talenten
zijn en presenteer je jezelf daardoor krachtig? Daar gaan we samen mee aan de slag!

Na afloop weet je:
▶ Wat jouw talenten zijn
▶ Hoe je je jezelf krachtig kan presenteren
▶ Hoe je overtuigend kan zijn
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Goed om stil te staan bij
de stress-triggers”

	Training Van werkdruk naar werkplezier
Tijdens deze training van CNV leer je werkdruk om te zetten in prettige motivatie, zodat het gevoel van achter
de feiten aan te lopen verdwijnt. Je leert beter om te gaan met je beschikbare tijd (timemanagement) en krijgt
het overzicht weer terug door helder te plannen. Praktische oplossingen blijken samen een heel nieuwe manier
van werken op te leveren, waarmee je positief aan het werk blijft.

Training
Ambitie gaat vaak samen met een hoge werkdruk, maar die werkdruk kan er uiteindelijk voor zorgen dat het p
 lezier
in het werk verdwijnt. Uiteindelijk verdwijnt dan ook de ambitie. De training Van werkdruk naar werkplezier laat
zien dat een andere route mogelijk is, waardoor de ambities toch worden omgezet in succes – en in plezier. Tijdens
de training leer je werkdruk om te zetten in prettige motivatie, zodat het gevoel van achter de feiten aan te lopen
verdwijnt. Je leert beter om te gaan met je beschikbare tijd (timemanagement) en krijgt het overzicht weer terug
door helder te plannen. Praktische oplossingen blijken samen een heel nieuwe manier van werken op te leveren,
waarmee je positief aan het werk blijft.

Na afloop weet je:
▶ Hoe je ambities kunt omzetten in succes én plezier
▶ Hoe je beter met je tijd om kunt gaan
▶ Hoe je positief aan het werk blijft
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

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

Training Krachtkaart
Na afloop van de training Krachtkaart: ‘Ontdek je persoonlijke missie!’ weet je precies wat jouw drive is, wat je
toekomstwensen én wat je ambities zijn. Zowel qua werk als privé. In anderhalve trainingsdag brengen we dit
samen in beeld. Deze training geeft je echt een boost en concrete tips om te werken aan jouw ontwikkeling.

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
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

“Uitstekende balans
tussen oefenen en
theorie”

	Training Netwerken
Bij de training (Online) Netwerken leer je hoe je online waardevolle relaties kan opbouwen en hoe je jouw
netwerk kan vergroten. Na het volgen van deze training gaat netwerken jou een stuk beter, natuurlijker en
soepeler af!

Training
Familie, (sport)vrienden, (ex-)collega’s, klanten en leveranciers geven niet alleen plezier en betekenis aan je leven,
maar hebben ook een praktische functie. Je kunt elkaar namelijk ondersteunen en helpen door elkaars contacten
in te zetten, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een andere baan of misschien gewoon even wilt sparren. In deze
training gaan we hiermee aan de slag. Om zo het beste uit jezelf en je netwerk te halen.

Na afloop weet je:
▶ Wat jouw netwerk is
▶ Wat de waarde is van een sterk, sociaal netwerk
▶ Hoe je optimaal gebruik kan maken van je netwerk
Meld je snel aan voor deze gratis training op onze website!

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

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

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 werk
gever Rijk werken samen in A+O fonds Rijk.
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