Shared Ambition
voor Job Vitality
Voor medewerkers die
gezond en veerkrachtig aan
het werk willen blijven

Aandacht voor de vitaliteit van medewerkers
‘De noodzaak om de vitaliteit van medewerkers te vergroten neemt toe. Mensen moeten
tot op hogere leeftijd werken. De werkeisen die aan medewerkers worden gesteld,
veranderen. Vitaliteit wordt omschreven als: het zich energiek, sterk en fit voelen, lang en
onvermoeibaar door kunnen werken en het beschikken over grote mentale veerkracht en
doorzettingsvermogen. Factoren in de organisatiecontext kunnen vitaliteit beïnvloeden.’
(bron: E. Visser – Achtereekte, Faculteit Management, Science & Technology Opleiding)
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‘De noodzaak tot job vitality is inmiddels breed bekend. Het ontbreekt alleen bij veel
werkgevers en medewerkers aan de middelen en mogelijkheden om ermee aan de
slag te gaan.’ (Ben Jonker, Senior Consultant Arbeid & Gezondheid)

‘Job Vitality: lonend voor
medewerkers en werkgevers’
Herre Trujillo is als senior consultant Arbeid en Gezondheid verbonden aan Shared Ambition. Hij heeft zich
gespecialiseerd in Job Navigator en Dare to Act.
Herre: ‘Vanuit mijn adviserende rol leg
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Ben Jonker is A&O psycholoog en als Senior Consultant Arbeid & Gezondheid verbonden aan Shared Ambition.
Hij heeft zich gespecialiseerd in Job Navigator en What’s Next.
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Mieke Verbaarschot is A&O psycholoog en als consultant Arbeid & Gezondheid verbonden aan Shared Ambition.
Zij heeft zich gespecialiseerd in het Career Story Interview.
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uitdagingen in werk en leven.’

Shared Ambition en Job Vitality
Shared Ambition biedt medewerkers ondersteuning
om vitaal aan het werk te blijven. Dit doen we door
ze te helpen om hun talenten en ambities te (her-)
ontdekken en hen te helpen ontwikkelen. Ons
streven is om in samenwerking met werkgevers en
medewerkers het zwaartepunt van onze inbreng te
verleggen van curatief naar preventief.
Career Navigator
Career Navigator is een assessment programma voor
medewerkers en organisaties die werk willen maken
van hun duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van
vragenlijsten en tests gaan medewerkers met een
loopbaanadviseur aan de slag om zich te oriënteren
en concrete stappen te maken in hun loopbaan.
Uiteindelijk resultaat is een digitaal portfolio waarmee
de medewerker zichzelf presenteert op de interne en
externe arbeidsmarkt.
Career Story Interview
Een vorm van storytelling in de loopbaan, waarbij de
medewerker zowel auteur als hoofdpersoon is. Het
Career Story Interview werkt snel en gaat diep. In drie

gesprekken wordt het loopbaancompas helder en is
duidelijk in welke richting de loopbaan verder kan. Dat
kan binnen en buiten de huidige werkomgeving zijn.
Als er sprake is van koerswijziging, dan kan de Career
Navigator een goed vervolg zijn.
What’s Next
Een intensief individueel loopbaanheroriëntatieprogramma van anderhalve maand
met als uitgangspunten: verleden (inzicht), heden
(acceptatie) en toekomst (sturing). Dit programma is
ook inzetbaar als vertrekpunt van outplacement of
tweede spoor programma.
Dare to Act
Een meerdaags programma waarin oudere
medewerkers die zijn vastgelopen in het werk, leren
uit patronen en valkuilen te komen en zelf de regie
weer te nemen op het vervolg van hun loopbaan. Met
hernieuwde energie in de eigen functie of het vinden
van een andere baan. Dare to Act is een combinatie
van individuele coaching en groepstraining.
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Specialist in Arbeid en Gezondheid.
Wil je meer weten over Shared Ambition en/of onze producten
en diensten, kijk dan op de site of neem contact op:
Shared Ambition BV - Markenhaven 25C
3826 AC Amersfoort - 033-433 70 10
www.sharedambition.com - info@sharedambition.com

@Risk

What’s Next

Dare to Act

