
Ben je onzeker over je vaardigheden en kwaliteiten?

En hoe je dit kunt inzetten in vrijwilligerswerk of

een baan? Doe dan mee met de

Portfolio Training

KRACHT ZIEN IN LEVENSERVARINGEN
 

info en aanmelden: hanne@ervaringswijzer.nl



Je hebt van alles meegemaakt en geleerd, in je
opleidingen, werk en in het dagelijks leven. Dat heeft je
gevormd tot wie je nu bent. Maar wat kan je er mee en
hoe overtuig je anderen ervan dat je ervaringen van
waarde zijn? In de portfolio-training kijk je naar jezelf.
Je benoemt je ervaringen en bekijkt de kwaliteiten
ervan, voor jezelf en voor anderen. Je zult merken dat
je overzicht krijgt en dat je zelfvertrouwen er door
groeit. BIj voldoende belangstelling volgt aansluitend
een cv-training waarin je jouw waarde benoemt voor
een werkgever. 
    
Resultaten
- Na afloop heb je een portfolio. Dat geeft jezelf en
anderen inzicht in jouw kwaliteiten en vaardigheden       
- Je leert de kracht en waarde zien van de
ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt
- Je hebt meer visie op jouw eigen toekomst 

Jetty: “Vooral het benoemen van mijn
scharniermomenten heeft me enorm geholpen, ik heb

er dagelijks baat bij”. 

Wat we doen
Er zijn vier bijeenkomsten waarin je je portfolio maakt.
Dat doe je aan de hand van opdrachten, gesprekken
met andere cursisten, geleide meditaties en andere
werkvormen. 

Voorwaarden en kosten voor deelname
- Je bent bereid om met anderen samen te werken
- Je bent bereid je in te zetten om tot resultaten te
komen. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend.

Trainers
Daan Neleman, ervaringsdeskundige en
psychodynamisch coach
Hanne van Noordt, psychosynthesecoach/-therapeut
en ervaringsdeskundige
Paul de Ridder, docent Bedrijfskunde

Data en tijden
Introductieles: vrijdag 19 maart 15.00 uur
Start Portfoliotraining: april 15.00 uur, vrijdags vier
bijeenkomsten

Zowel de introductieles en de training zullen live of
online gegeven worden al naar gelang de
omstandigheden.

Locatie
SCIP

Cornelis Dirkszstraat 27-3
1056 TP AMSTERDAM

 
rolstoel toegankelijk, er is een lift

PORTFOLIO TRAINING
Kracht zien in levenservaringen

Aanmelden en info
hanne@ervaringswijzer.nl

Er zijn maximaal 10 plaatsen, dus geef je
tijdig op


