
 
 

 
 

‘FIT FOR THE FUTURE LOOPBAAN’ programma  
voor vrouwelijk talent 

 
Een persoonlijk en duurzaam loopbaanprogramma, waarin je als talentvolle vrouw in slecht 12-16 weken jezelf 
ontketent van je comfortzone en de regie neemt, zodat je vanuit je passie & missie je DROOM loopbaan 
creëert. 

 
Dit programma is zowel geschikt voor een vrijwillige (heroriëntatie of herbezinning) als een gedwongen 
loopbaansituatie (ontslag of een reorganisatie). 
 
 
De bouwstenen van het FIT FOR THE FUTURE LOOPBAAN programma 
 

• Jij als persoon (drijfveren, kernwaarden, mindset, energie, persoonlijke invloed en leiderschap)  
• Jouw onweerstaanbaar arbeidsmarktaanbod (focus vanuit je passie & missie op jouw droombaan, 

expertise, persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden) 
• Jouw arbeidsmarktbeheersing (arbeidsmarktbenadering en -vaardigheden)  

 
 
Het programma geeft toegang tot alle modules die de draaiende motor zijn van een duurzaam loopbaan. Dit 
hoef je niet alleen te doen, je krijgt naast een online leeromgeving individuele één-op- één hulp. Denk aan 
persoonlijke begeleiding bij het verpakken van je persoonlijke aanbod, het schrijven van sollicitatiebrieven, het 
opzetten van een onweerstaanbaar CV, LinkedIn en elevator pitch.  
 
Dit verzekert jou ervan dat je straks een krachtige personal branding hebt staan, je arbeidsmarktwaarde goed 
kent en op peil houdt en duurzaam gewild bent op de arbeidsmarkt. 
 
Zonder alle hoofdpijnen, verloren tijd, frustraties en vastlopen wanneer je dit niet op de juiste manier aanpakt 
en neerzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FIT FOR THE FUTURE LOOPBAAN in slechts 4 stappen 
 
Gebaseerd op het bereiken van maximale arbeidsmarktwaarde. Deze stappen helpen jou om fit for the future 
te worden en duurzaam meer grip en plezier te bereiken in je loopbaan. 
 

 
 

• Stap 1 Neem je loopbaan in eigen hand (groeimindset) 
• Stap 2 Ontwerp jouw ideale baan (inclusief Arbeidsmarktscan) 
• Stap 3 Boost je arbeidsmarktwaarde en hou deze op peil 
• Stap 4 Vind je toekomstbestendige baan voor maximaal plezier, succes en voldoening.  

 
 
Inhoud programma; 
  
Strategiegesprek - Persoonlijke- en Loopbaandoelen – startboek + gesprek 
Een mooie persoonlijke start waarin we niet alleen je loopbaan- maar ook je persoonlijke ontwikkeling doelen 
opstellen en een programma op maat maken voor jou. 
  
Module 1 - Neem je loopbaan in eigen hand – werkboek + gesprek  
Vanaf nu kom jij sterk te staan in je energie, werk je aan waar je wel invloed op hebt en ben je toegerust met 
een groeimindset. Deze helpt jou om de regie te pakken over je loopbaan en zelfsturend te worden. 
 
Module 2 - Ontwerp je droombaan – werkboek + persoonlijk gesprek 
Je maakt een onweerstaanbaar blauwdruk van je droombaan die fungeert als focus en meest betrouwbare en 
effectieve (tijd- en energiebesparend) navigatie voor jouw toekomst, zodat je nooit meer verdwaalt in je 
loopbaan. 
  
Module 3 - Boost je arbeidsmarktwaarde 1 – arbeidsmarktscan + werkboek + persoonlijk gesprek  
Je verhoogt gericht je kansen door het inzetten van een Arbeidsmarktscan. Hiermee ga je je 
arbeidsmarktprofiel nog beter afstemmen op de (toekomstige) behoefte en eisen op de arbeidsmarkt. Je 
arbeidsmarktprofiel gaat over je kennis, expertise, je kwaliteiten en vaardigheden. 
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Module 4 - Boost je arbeidsmarktwaarde 2 – werkboek + persoonlijk gesprek 
Je verhoogt je kansen door het aanleren van essentiële arbeidsmarktvaardigheden om optimaal te kunnen 
solliciteren en netwerken. Bovendien vertaal je je onweerstaanbaar arbeidsmarktaanbod naar een unieke 
personal branding middels een elevator pitch, CV en LinkedIn. 
  
Module 5 – Vind je baan en houd je arbeidsmarktwaarde op peil – werkboek + persoonlijk gesprek 
Je hanteert effectieve arbeidsmarkt strategieën om je droombaan te vinden en leert bij te blijven en feeling te 
houden met toekomstige kansen en ontwikkelingen in jouw vakgebied of breder op de arbeidsmarkt. 
 

Het programma is inclusief: 

√ Onbeperkte e-coaching tijdens programma. Voor alle persoonlijke vragen via de Email, SMS of 
WhatsApp. 

√ Onbeperkt aantal reviews op CV, LINKEDIN, Pitch en Sollicitatiebrieven tijdens programma.  Met gratis 
formats voor CV + Pitch + Sollicitatiebrief en Checklists voor CV + LinkedIn. 

√ Arbeidsmarktscan voor inzicht in je huidige arbeidsmarktpositie en huidige arbeidsmarktkansen. Ook 
krijg je zicht op je toekomstperspectief. 

√ Arbeidsmarktprofiel als input voor jouw ontwikkelplan. Hulp bij het opzetten van jouw 
arbeidsmarktprofiel, dat als input dient voor jouw verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

√ Toegang voor een jaar tot de online Academy van Esenzz om het programma te kunnen raadplegen. 
 

 

Concrete resultaten   

Als je deze 4 stappen hebt gezet dan zal je als medewerker gegarandeerd de volgende concrete resultaten 
realiseren. 
 

• Je krijgt doorlopend meer grip en invloed op je eigen loopbaan. 
• Je ontdekt je ideale en toekomstbestendige baan, die toekomstkansen biedt, het beste bij je past en 

waar je het meeste plezier en voldoening uit haalt. Deze baan dient als leidraad of kompas voor 
jouw toekomst. 

• Je geeft je arbeidsmarktwaarde een gigantische boost en weet deze op peil te houden, waardoor je 
blijvend aantrekkelijk bent op de arbeidsmarkt en werkzekerheid hebt.  

• Je hebt alles in huis om je ideale baan te veroveren op de arbeidsmarkt en relevante ervaring op te 
doen tijdens het programma. Je wordt hierdoor zelfsturend en zelfredzaam ook voor de langere 
termijn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inbegrepen in het programma; 
 
Toegang online Academy Esenzz voor maximaal 1 jaar 
 
√ Inhoud 5 modules met 5 werkboeken 
 
Tijdens programma van 12 - 16 weken 
 
√ Strategiegesprek (intake)  
√ 5 Persoonlijke gesprekken (na elke module, naar keuze online of face-to-face) 
√ Arbeidsmarktscan 
√ Onbeperkt online 1-op-1 begeleiding 
√ Onbeperkt review op CV, LinkedIn, pitch en sollicitatiebrieven, voorbereiding en evaluatie 

sollicitatiegesprekken. 
√ Hulp bij opzetten arbeidsmarktprofiel en ontwikkelplan 
 
 

 
Kortom; Een slim en efficiënt loopbaanprogramma, echt van deze tijd met gegarandeerd blije, succesvolle en 
toekomstbestendige vrouwelijke medewerkers als resultaat!  

 
 
De investering 
 
(Bijna) iedere werkgever heeft een budget beschikbaar voor ontwikkeling van haar personeel. Als werknemer 
kun je aanspraak maken op dit ontwikkelbudget en dit besteden aan opleidingen, persoonlijke coaching en 
loopbaancoaching. Vraag daarom je werkgever of manager of hij/zij wil investeren in je groei en employability.  
Indien je akkoord hebt dan kun je een offerte aanvragen voor het FIT FOR THE FUTURE.  
 
Betaal je een gedeelte zelf, dan kun je erop rekenen dat de gehanteerde prijs marktconform is.  
Je gezondheid, plezier en geluk zijn je investering hoe dan ook meer dan waard!  
Belangrijk om te weten is dat je als particulier, loopbaancoaching of outplacement begeleiding ook als 
scholingskosten kunt aftrekken van de belasting. Mits het doel ervan is het verkrijgen van een (nieuwe) baan of 
het behouden van je huidige baan. Er geldt wel een drempel van 250,- euro.  
Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst. 
 
NB: Het FIT FOR THE FUTURE LOOPBAAN programma is beperkt toegankelijk. Een select aantal vrouwen kan 
instromen (indien er plek is in mijn agenda). 
 
 


