
 

  

 

 

 

 

DUURZAAM EN VITAAL VOOR 50+ 

 

Je bent een ervaren professional die al geruime tijd meeloopt in de school. Wellicht heb je al 

diverse functies en rollen vervuld, je bent een mentor voor je jongere collega’s en hebt een ruime 

expertise opgebouwd.  

Je bent in de fase waarin de horizon in zicht komt en dan kunnen vragen opkomen als: wat wil ik 

doen de komende  jaren tot mijn naderende pensioen? Ga ik door op de ingeslagen weg? Ga ik 

veranderen? Vernieuwen? Hoe hou ik plezier in mijn werk? Hoe blijf ik fit en vitaal mijn loopbaan 

vervolgen en wat ligt in mijn vermogen om daar zelf sturing aan te geven? 

 

Als je vandaag doet wat je gisteren deed, verandert er morgen niets 

 

De training is een intensieve zelfanalyse waarin je in (hernieuwd) contact komt met je wensen, 

kwaliteiten, drijfveren om te bepalen waar je de komende jaren je focus op gaat richten. Ervaring 

in  loopbaanontwikkeling leert dat stilstand in ontwikkeling - ofwel vasthouden aan het bekende 

recept - uiteindelijk leidt tot vervlakking en verminderde kwaliteit. Dit geldt voor elke professional 

en voor elke sector, inclusief het onderwijs. Dat maakt de volgende vraag relevant: wat is jouw 

toekomstige rol, bijdrage en opstelling naar je vak, je collega’s en organisatie? 

 

De training is zodanig opgebouwd dat je vanuit drie perspectieven naar je leven en loopbaan kijkt: 

verleden, heden en toekomst. Vanuit elk perspectief komt de vraag wat het je heeft gebracht, wat 

je wilt behouden en wat je wilt vernieuwen.  

De training gaat ervan uit dat je als deelnemer er voor open staat je te blijven ontwikkelen, zowel 

professioneel als persoonlijk. Het is een intensief traject dat een investering vraagt in tijd en 

commitment. 

 

Inhoud 

 

De training is een combinatie van reflectie, delen van ervaringen afgewisseld met theorie over 

levensfase gerelateerde ontwikkelingen en modellen. Reflectie en zelfanalyse in thema’s als: 

waarden in werk en leven; kwaliteiten en talenten; zelfbeeld; wensen en verlangens.  

Het resultaat is een duidelijke visie op je toekomst met daarbij concreet uitgewerkt stappenplan.  

 

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats waarin verwachtingen en je persoonlijke 

doelstellingen voor deelname worden besproken. 

 

Waarom een training Duurzaam en Vitaal voor 50+? 

Van alle OMO-medewerkers is 46% ouder dan 51 jaar (bron: OMO jaarverslag 2014). Behoor jij tot 

die leeftijdsgroep dan sta je niet alleen. Alleen: er bestaan nogal wat oordelen en vooroordelen 

over ‘de oudere medewerker’. Oordelen bij de jongere generatie, bij leidinggevenden en wellicht  

ook bij jezelf.  

 

Wat vaststaat is dat je ook in de leeftijdsfase vanaf 45 jaar nog een behoorlijke ontwikkeling kunt 

doormaken. Het is waar dat sommige fysieke en cognitieve functies afnemen, maar het is ook waar 

dat andere functies juist sterker worden tot op hoge leeftijd.  



 

  

Vermogens die toenemen zijn: combineren van kennis en 

ervaring; sociale en communicatieve vermogens; inzicht en overzicht. Het gaat daarbij om sociale 

vaardigheden, zelfkennis en emotionele intelligentie. 

 

Het is echter ook waar dat het individuele niveau van ontwikkeling in sterke mate afhangt van de 

eigen investering of inspanning voor persoonlijke groei en de kansen die de omgeving biedt. 

 

Neem zelf de uitdaging aan om je ontwikkeling in opwaartse lijn voort te zetten. De training 

Duurzaam en Vitaal voor 50+ biedt je de gelegenheid om daarvoor bewust en doelgericht een plan 

van actie op te stellen. 

 

Trainer 

 

Jolanda Oorschot 

Loopbaanadviseur | coach | trainer ProMotion 

T 013-5955307     | j.oorschot@omo.nl 

www.promotion-loopbaanontwikkeling.nl  

 

 
 

 

Graag tot ziens! 
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