
Korte inhoud 
Je moet op zoek. Op zoek naar een nieuwe baan en misschien 
wel een nieuwe werkgever. Dat is spannend. Spannend omdat 
je misschien wel jouw droombaan gaat ontdekken. Spannend 
omdat je nog niet weet of dat gaat lukken. 

Tijdens deze training gaan we de kans groter maken dat je die droombaan te 
pakken krijgt. Dit doen we door een ‘PersonalMap’ te maken. Dat is een 
instrument waarmee je op een leuke en eenvoudige manier inzicht krijgt in 
jouw gedragskenmerken. Na het invullen van een korte vragenlijst wordt het 
DISC gedragsprofiel letterlijk in kaart gebracht. De namen van de steden, 
rivieren, bergen en zeeën op de PersonalMap tonen in één oogopslag jouw 
gedragsstijl, valkuilen en hoe anderen die ervaren. Dit vormt een mooie basis 
voor het kiezen en bemachtigen van de baan van je dromen! 

Zet jezelf op de kaart 
Ga op weg naar jouw droombaan met jouw persoonlijke 

routebeschrijving: je PersonalMap

VAN VELZEN DEVELOPMENT OUTPLACEMENT

Ervaring 
Van Velzen 
Development heeft 
jarenlange ervaring 
met het uitvoeren 
van trainingen en 
cursussen, ook op 
het gebied van 
outplacement. 

MapsTell 
Onze trainster Roos 
van Velzen is 
geaccrediteerd als 
MapsTell Guide 

Mini opdrachten 

In de vijf weken na 
de training krijg je 
mini opdrachten en 
tips, bijvoorbeeld 
over je online 
profiel.

DISC TEST 
Voorafgaand aan de 

training vul je een DISC 
vragenlijst in. Deze lijst 
gaat over jouw gedrag, 
wat doe je graag en wat 

niet? Daarna krijg je 
een filmpje te zien over 

jouw gedragsstijl.  

1
PERSONAL MAP 

Tijdens de training krijg 
je een mooie landkaart 

die gaat over jou en 
jouw gedrag. We 

verkennen jouw stukje 
van deze wereld en op 

wat voor soort werkplek 
jij je fijn voelt.

2
OP WEG 

We bekijken hoe jouw 
landkaart je kan helpen 
bij het krijgen van een 

baan. Zoals bij het 
bekijken van vacatures, 
het schrijven van een 

brief en het voeren van 
gesprekken.
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