
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!

Bergerweg 62 D, Alkmaar
www.empoweryou.nl
info@empoweryou.nl

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

1, 2,3 NIEUWSGIERIGHEID AAN!
Dat is wat wij doen! Wij activeren klanten sneller door hun ‘natuurlijke nieuwsgierigheid’ aan 
te wakkeren, zodat zij zelf de regie pakken over hun eigen ontwikkeling. Ons online leerplat-
form brengt hen in een stroomversnelling doordat zij allerlei soft skills (steeds verder) ont-
wikkelen. Een onderwerp dat nu ook actueel is bij het UWV, hoorden wij in onze gesprekken 
met het RPA NHN.

“SLIMMER LEREN”: DE REGIE BIJ DE LERENDE 
In onze september update las je over het nieuwe online “Slimmer leren”-platform. Dit zg. 
‘Leer-Netflix’ ondersteunt een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en legt de regie van het leren bij de 
lerende. Wij zoeken hierbij ook de samenwerking met andere organisaties. Daardoor kunnen 
wij de kennis van steeds meer leerexperts verwerken in onze leerervaringen. Inmiddels staan 
hierin al 150 leerervaringen rond allerlei gestructureerde hoofdthema’s! Het maakt een per-
soonlijk toegespitst ontwikkelplan mogelijk waardoor een klant sneller en met veel meer ple-
zier, leert en dat gaat toepassen. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!
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NIEUWSGIERIGHEID
AAN!  

NIEUWS       INSIGHT INFO        VERS VD PERS

PAK DE REGIE
EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

HEB JE 5 MINUTEN LEESTIJD?

Wij hebben een aantal interessante nieuwtjes 
die je snel kunt scannen en die jou tijd en 
moeite besparen. 



Ken je alle hoofdspecialismes van onze coaches?
Steeds meer coaches kiezen ervoor ons team te versterken. Binnenkort verwachten wij al de
6e EmpowerYou-coach. Hierdoor blijven onze specialismes zich continue verbreden. Heb je klanten 
met onderstaande thema’s? We maken graag met ze kennis!

ONZE AANPAK ‘IN A NUTSHELL’
Allereerst versterken wij de persoonlijke kracht via omdenken, het aanwakkeren van de nieuwsgie-
righeid en het vergroten van vindingrijkheid. Zo vinden klanten verborgen kansen en talenten die 
meehelpen echt passend - en haalbaar - werk te vinden. Of dat nu een baan, zzp-schap of een 
combi betreft. Dit geeft een duurzamer resultaat: wij noemen dat ‘toekomstproof’.

WISSELING ACCOUNTMANAGER UWV
Onze nieuwe contractmanager Mariela Prosee-Wever vertelde ons vorige maand over de vele 
nieuwe projecten bij het UWV en gaf een terugblik op onze resultaten in 2021. Hieronder hebben 
wij nog meer resultaten voor jou samengevat.

Op 1 maart, 14.30 uur geven wij een online pitch bij het UWV. Ben je erbij?

Empowerment
Loopbaanswitch 
Inhalen achterstand professionele kennis
HSP/hooggevoeligheid
Vitaliteit 
Burn-out 

Balans
Depressie
Whiplash
Communicatie
Netwerken
Bedrijfscoaching

LANGSKOMEN IN DE WATERTOREN?

Wil jij eerder met ons kennismaken? Wij organiseren een inloopmiddag speciaal voor UWV-coaches, 
live óf digitaal. Geef jouw interesse door via info@empoweryou.nl, dan word je uitgenodigd.

Heb je vragen? Laat het ons weten: we staan graag voor je klaar.
Reageren op deze halfjaarlijkse update? Feedback wordt gewaardeerd (uitschrijven is uiteraard moge-
lijk).

 Tot de volgende update!

PS. Tip nieuwe collega’s over onze dienstverlening. 
Iedereen is van harte welkom voor een kennismaking in de Watertoren! 

Je ons geupdate bedrijfsprofiel op de Re-integratiewijzer kunt vinden?

1 op de 4 Werkfit-trajecten van onze klanten leidt tot betaald werk?

Wij al vanaf 2009 voldoen aan het Blik op Werk-keurmerk? 

Wij de hoogste waardering van 4 sterren krijgen voor onze resultaten? 

Wij bij Blik Op Werk van de 51 dienstverleners in Noord-Holland Noord op 

nummer 3 staan! 

WIST JE DAT...


