
The Boost: deelnemersprofiel
Heb jij je MBO, HBO of WO diploma op zak, maar word je niet 
uitgenodigd voor een sollicitaegesprek? Of ontvang je keer op keer 
een afwijzing? Misschien heb je wel een baan, maar sluit deze niet 
aan bij je opleiding? Als je op zoek bent naar een passende baan dan 
is dit jouw kans! Het is jd voor een Boost!

Wat is The Boost?
The Boost is een twaalf weken programma waarin  
je leert hoe jij je ondeje leert hoe jij je onderscheidend kunt profileren op 
de arbeidsmarkt. Daarbij staan jouw kwaliteiten, 
dromen en ambies centraal. Natuurlijk besteden 
we daarbij aandacht aan het opstellen van een 
goede movaebrief, cv en LinkedIn profiel. En we 
gaan op zoek naar hoe jij anderen kunt overtuigen 
van jouw kwaliteiten. Zo ben je na afloop van dit 
prprogramma goed voorbereid op een netwerk- of 
sollicitaegesprek en weet je wat jou te doen staat 
om die passende baan te vinden.

Hoe werkt The Boost?
Het doel van The Boost is om je te ondersteunen in 
de zoektocht naar een passende baan. Gedurende 
12 12 weken volg je een intensief leertraject, dat bestaat 
uit een online programma in combinae met fysieke 
trainingsmomenten. Hiermee word je je bewust van 
wie jij bent en waar jij voor staat. Je ontdekt wat jij 
belangrijk vindt in een baan en hoe je je kunt 
onderscheiden op de arbeidsmarkt. Ook stel je 
een aceplan op om je persoonlijke doel te behalen. 
HHet hoogtepunt is een zesdaagse Boostcamp waarin 
persoonlijke aandacht en met en van elkaar leren 
centraal staat. En jdens dit traject word je begeleid 
door een buddy die je ondersteunt, moveert en 
uitdaagt om het maximale uit dit traject te halen.

Wat verwachten we van jou?
- Je bent tussen de 20 en 30 jaar;
- Je hebt minimaal een afgerond MBO diploma;
- Je situae is stabiel (grip op eventuele schulden,   
   vaste woon- en verblijfplaats, etc.);
- Je bent gemoveerd en dur krisch                    
   naar j   naar jezelf te kijken;
- Je volgt tussen september en november een online 
   programma (jdsbesteding circa 3 uur per week);
- Je neemt van zondag 9 tot en met vrijdag 14 
   oktober deel aan The Boostcamp.

Deelname aan dit programma is gras, maar niet 
vrijblijvend. We verwachten dat je acef meedoet 
en hen het programma afrondt.

Enthousiast geworden?
Meld je aan door jouw movae en cv naar 
aanmelden.theboost@flanderijn.nl te mailen. 
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor 
een intakegesprek waarin we kennismaken en 
wederzijdse verwachngen bespreken.

Wat bieden wij?
In de maanden seIn de maanden september, oktober en november 
volg je individueel het online programma. Gewoon 
vanaf je eigen pc of laptop; op het moment dat het 
jou uitkomt. Je wordt daarbij begeleid door een 
buddy en gecerficeerde coach. In september vindt 
er een kennismakingsdag plaats met de buddy’s en  

de andere deelnemers. Het hoogtepunt is een 
zesdaagse Boostcamp in oktober. Tijdens deze week 
in Schoorl (Noord-Holland) volg je samen met de 
andere deelnemers inspirerende workshops en 
lezingen en worden er diverse acviteiten 
georganiseerd. In november sluiten we het 
programma af met een terugkomdag.

‘Dankzij The Boo
st weet ik nu wie

 ik ben             
    

en wat mijn kwa
liteiten zijn.’

‘The Boost heeft mij meerzelfvertrouwen gegeven.’


