
Waar kun je ons vinden? 
Onze hoofdvestiging in Alkmaar is in de 
oude monumentale Watertoren, vlak bij 
het Centraal Station. Kom gerust eens langs 
als je dat leuk vindt!

072 – 512 88 86
Bergergweg 62, Alkmaar
www.empoweryou.nl
info@empoweryou.nl

Met bevlogen groet van onze coaches,
Jolene Hettinga, John Groot, Mylène 
Akkerman,  Jeanette de Wolf,  Ruthger 
Uiterwijk en Joke Bergh

NIEUW ONLINE LEERPLATFORM VOOR KLANTEN
De mix van fysieke en digitale afspraken bevalt klanten gelukkig goed. Telkens zoeken we ma-
nieren om klanten in de actiestand te zetten, te empoweren. Vorig jaar zijn wij de ontwikke-
ling gestart van een nieuw online leerplatform, dat binnenkort live komt voor onze klanten. 
Het is een compleet nieuwe vorm van online leren: een on demand Netflix/Youtube-mix voor 
leren met veel verschillende impulsen!

Dit LXP sluit perfect aan bij klanten hun persoonlijke leerstijl waardoor het een doorbraak is 
in hun ontwikkeling: deze vorm van leren triggert namelijk nieuwsgierigheid, versnelt hun 
werkoriëntatie en groei. Daarnaast is het ook gewoon leuk om te doen.
De klant ontdekt weer het plezier en de zin om iets nieuws te leren, waardoor de huidige 
situatie sneller verleden tijd wordt. De testfase is binnenkort afgerond. We houden je graag 
op de hoogte.

Al langer werken wij samen om klanten een veel 
beter (vooral duurzamer) perspectief te bieden. 
Dit via Werkfit of Naar Werk. Graag geven we 
jou persoonlijk een update en inside information 
over de nieuwe ontwikkelingen bij EmpowerYou 
die interessant zijn voor jouw klanten. 

Deze mail is de kick-off van deze
Empower update die je ca. 2x per jaar
gaat ontvangen.
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COVID-19 REGELING START NU: TIP JOUW WW-COLLEGA’S DAT WIJ MEEDOEN!
Wij staan ook klaar voor klanten vanuit de Covid-19 regeling. Het kan zijn dat EmpowerYou bij jouw
WW-collega’s minder bekend is. Jij kent ons en weet wat wij met klanten realiseren. Wellicht ken jij 
collega’s voor wie dit interessant is? Leuk als je deze mail aan hen doorstuurt. We zijn benieuwd 
naar hun vragen.

DIEPGAANDE, DUURZAME WERKORIËNTATIE VIA JOBPORTAAL
Naast alle andere bronnen, triggeren we klanten ook via ons vacaturesysteem. Weet een klant na 
uitval niet precies welke richting hij/zij op wil? En is er de angst voor terugval? Via het jobportaal 
krijgen ze meer ideeën over mogelijke beroepen/functies en of dit matcht bij hun persoonlijk pro-
fiel dat zij zelf hebben ingevuld. Deze tool is een mooie schakel om weer nieuwe kansen te pakken. 
Uiteindelijk ontstaat een durf-CV, opdat de klant eruit springt.

UITGEBREIDE CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN
Samenwerking  vinden wij belangrijk, zowel met jou als met het bedrijfsleven. Bij EmpowerYou 
nemen al onze coaches initiatieven om hun zakelijk netwerk te onderhouden en verder uit te brei-
den. Zo heeft Jolene Hettinga-Zagers jl. de digitale masterclass “Lef in Arbeidsrelaties” gegeven aan 
werkgevers. Dit doet zij samen met mediator en voormalig rechter Eliane Dosker van het Centrum 
voor Conflicthantering.
Het masterclass heeft als doel het stimuleren van organisaties om meer – en vooral eerder – in ge-
sprek te gaan met hun medewerkers. Dit haakt aan bij waar wij voor staan: o.a. het voorkomen van 
uitval, empowerment, eigen regie in loopbaan en het stimuleren van nieuwsgierigheid.

Via ons netwerk hebben wij veel ingangen om een werkervaringsplek voor onze klanten te realise-
ren. Zo komen nieuwe perspectieven sneller dichterbij. 

WIST JE DAT...

Onze Werkfit score 97% en voor Naar Werk 100% is?

Ca. 1 op de 4 klanten via ons Werkfit-traject een baan bereikt?

Wij graag - op een leuke manier - op de tenen staan van klanten en hun ver-
wachtingen overtreffen?

De klanten ons de laatste 3 jaar een tevredenheidscijfer van gem. 8,6 geven?

Onze klanten in leeftijd variëren van 20 jaar tot 60+?

Wij ook geregeld vastgelopen freelancers, zzp-ers en ondernemers
coachen?

Wij altijd streven naar de juiste match/klik tussen klant en coach?

Vooral hoger opgeleiden en mensen die de lat hoger leggen voor ons kiezen?

Wij onze klanten vooral coachen op ‘omdenken’ en ontdekken waardoor zij 
zelf weer de regie pakken? 

Wij al 12 jaar keurmerkhouder Blik Op Werk zijn?

COVID-19 REGELING:
wij doen mee!  

PS: Stuur deze mail door naar geïnteresseerde collega’s. Is er iets in jouw gegevens 
(functie/locatie o.i.d.) gewijzigd? Laat het ons per omgaand weten en we passen 
het direct aan!


