Weten wie je zĳn voorgegaan?

Bezoek onze website www.devakbeweging.nl en laat je inspireren door
de ervaringsverhalen van mensen die deel hebben genomen aan onze
loopbaantrajecten.

Ben je je baan kwĳt, heb je
een flexcontract of dreig
je je baan te verliezen?
Over de VAKbeweging

Zet jouw loopbaan nu in beweging
met gratis loopbaanbegeleiding.

De VAKbeweging is een samenwerking van de FNV en CNV. In 35 regio's
bieden we loopbaanbegeleiding op maat aan iedereen die zĳn of haar
baan is verloren, dreigt te verliezen of een flexcontract heeft, zowel aan
leden als aan mensen die niet aangesloten zĳn bĳ een vakbond. We
werken in regionale mobiliteitsteams samen met o.a. gemeenten, UWV en
onderwĳsinstellingen, om jou te begeleiden ‘van werk naar werk’.
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Wĳ helpen je graag in je zoektocht
naar een nieuwe baan. Lees snel
hoe wĳ dat doen.

devakbeweging.nl

Meer uit jezelf, meer uit je loopbaan

Het verliezen van je baan is allesbehalve leuk. Dat begrĳpen we goed.
Toch kun je een moment als dit ook aangrĳpen om meer uit jezelf en je
loopbaan te halen. Wil jĳ anders gaan kĳken? Meer kennis opdoen? Meer
zelfvertrouwen krĳgen en sterk staan in je werk? Wĳ helpen je groeien.
Door jou te laten ontdekken wie je bent. Waar je van droomt. Hoe het
werkt op de arbeidsmarkt en wat jĳ kunt. Vaak is dat meer dan je denkt.
We helpen je bĳ het nemen van eigen regie,
vertrouwen op jouw inzet en gaan zo sámen
voor een baan voor de langere termĳn.
Zodat jĳ écht verder komt.

Voor wie

Heb je een flexcontract? Ben jĳ
"Als ik nu terugkĳk, is mĳn
momenteel werkzoekend? Of dreig
ontslag een mooie kans
je jouw baan of inkomen te verliezen?
geweest. Nu ontwikkel ik
De gratis loopbaanbegeleiding van
mezelf weer."
de VAKbeweging is voor iedereen die
Belinda van Duuren
zĳn of haar werk is verloren. En is voor
iedereen met onzekerheid over het voortbestaan van zĳn of haar werk. Wĳ
staan voor je klaar om je te begeleiden van werk naar werk. Dat doen we
vanuit 35 regio's in het land. Er is dus altĳd een coach bĳ jou in de buurt.
Zowel persoonlĳk als online

Waar kunnen we jou mee helpen?

Je schakelt ons in naast de loketten van UWV en je gemeente waar je als
werkzoekende terecht kunt bĳ het verliezen van je baan. Wĳ begeleiden je van
werk naar werk en hebben daarbĳ echt oog voor jóú, jouw wensen en jouw
mogelĳkheden. Zie ons als jouw partner of coach in je loopbaan. We bieden
o.a. persoonlĳk loopbaanadvies, coachingsgesprekken, hulp bĳ omgaan met
verlies van werk, tools om met stress om te kunnen gaan, sollicitatietraining
en een CV-check. Ook kunnen we je doorverwĳzen naar (om)scholing. En we
weten, als je dat nodig hebt, de weg naar hulp bĳ schulden te vinden.

De VAKbeweging zorgt voor:
•
•
•
•
•
•

Persoonlĳk loopbaanadvies
Coachingsgesprekken
Sollicitatietraining en CV-check
Scholingsadvies en -doorverwĳzing (inclusief scholingsbudget
van 5.000 euro)
Handvatten hoe om te gaan met verlies van werk
Handvatten hoe gezond te blĳven bĳ stress

Geen kosten

De loopbaanbegeleiding van de
VAKbeweging is gratis. We kunnen deze
dienst kosteloos aanbieden dankzĳ
subsidie van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, om jou te
ondersteunen in het vinden van nieuw en
passend werk.

Waar kun je je
aanmelden voor gratis
loopbaanbegeleiding?

‘Tĳdens het
loopbaantraject via de
VAKbeweging kreeg ik
weer perspectief'
Ronald Schuman

Je kunt je eenvoudig aanmelden via het inschrĳﬀormulier op
www.devakbeweging.nl. Een loopbaancoach uit jouw regio neemt na
aanmelding contact met je op voor het maken van de eerste afspraak.
devakbeweging.nl

