
 

 

Webinaragenda mei 2021 

 

    Donderdag 6 mei 2021, 14:00uur 

Thema: Nieuw werk 
 

Talkshow: Vraag het de Recruiter – Netwerken 

Aanmelden: https://my.demio.com/ref/9bCEzGDbwr3A7F6Y 
 

‘Vraag het de Recruiter‘ is een (online) talkshow met een panel recruiters aan wie jij al je sollicitatievragen kunt 

stellen, de meningen over de vele tegenstrijdige adviezen kunt peilen en met wie je kunt netwerken. 
 
 

    Donderdag 13 mei 2021, 14:00uur 

Thema: Werk-privébalans 
 

Webinar: Omgaan met deadlines 

Aanmelden: https://my.demio.com/ref/tz5Y880lu9RXdxbb 

 

Deadlines kunnen zorgen voor tijdsdruk en hebben behoorlijke impact op je agenda en tijd. 

In veel beroepen word je continu afgeleid: een klant die belt, een collega die aan je bureau staat met een 

dringende vraag of een manager die je plots bij zich roept voor ‘spoedoverleg’. Je eigen deadlines halen is dan 

helemaal niet zo vanzelfsprekend. 

Tijdens dit webinar krijg je cruciale tools en tips voor het behalen van je dealines. 
 
 

    Donderdag 20 mei 2021, 14:00uur 

 

Thema: Loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei 

Webinar: Omgaan met afwijzing 

Aanmelden: https://my.demio.com/ref/zQgbiNTwcbw0nb6e 
 

Een blauwtje lopen, een simpel ‘de keuze is niet op u gevallen’ na een sollicitatie of een LinkedInpost die geen 

likes krijgt: het gebeurt iedereen en het voelt elke keer beroerd. 

 
Wil je beter leren omgaan met dat nare gevoel? Meld je dan aan voor dit webinar want leren omgaan met 

afwijzing is een belangrijke bouwsteen voor succes. 
 
 

    Donderdag 27 mei 2021, 14:00uur 

Thema: Communicatie 

Webinar: Feedback 

Aanmelden: https://my.demio.com/ref/453nWoqFy0jB69iF 
  

Feedback geven of feedback ontvangen is voor sommige mensen lastig. Dat is zonde, want het is een    

cruciaal onderdeel van communicatie en van grote invloed op de samenwerking binnen een afdeling of 

team. 

 

 Hoe geef je feedback en hoe ontvang je feedback? Tijdens de workshop Feedback leer jij, samen met je 

 collega’s, hoe je hier op een effectieve manier mee kunt omgaan. Dat betekent dat jullie met elkaar 

vooral veel gaan oefenen, zodat jullie de feedbacktechniek na afloop meteen in de praktijk kunnen 

brengen. 

https://my.demio.com/ref/9bCEzGDbwr3A7F6Y
https://my.demio.com/ref/tz5Y880lu9RXdxbb
https://my.demio.com/ref/zQgbiNTwcbw0nb6e
https://my.demio.com/ref/453nWoqFy0jB69iF


 
 

 
 

 

         Webinaragenda juni 2021 

 

Donderdag 3 juni 2021, 14:00uur 

Thema: Nieuw werk 

Verkoop jezelf tijdens een sollicitatiegesprek 
 

Aanmelden: https://my.demio.com/ref/TQgnZJyJ8B8J5scp 
 

Solliciteren is een vak apart geworden. In tijden waar de concurrentie op de banenmarkt erg groot is, moet een 

sollicitant een grote stap extra doen om jezelf te onderscheiden. 

 

 
In je eerste gesprek moet je knallen, omdat er heel veel kandidaten op dezelfde functie azen. Maar hoe laat je 

nou die onuitwisbare indruk achter? Hoe moet je je gedragen en hoe kun je je goede kenmerken benadrukken? 

Kortom, hoe verkoop je jezelf nou écht tijdens een sollicitatieprocedure? 

 

 
Dit en meer ontdek je tijdens het webinar`Verkoop jezelf tijdens een sollicitatiegesprek. 

 

 

Donderdag 10 juni 2021, 14:00uur 

Thema: Werk-privébalans 
 

Webinar: Werkgeluk is een werkwoord 
 
Aanmelden: https://my.demio.com/ref/55w6esccmf5Dpbv4 
 

Gelukkige werknemers presteren beter. Logisch, als jij lekker in je vel zit ben je op je werk een stuk 
gemotiveerder. Geluk hangt misschien veelal samen met toeval, maar geluk heb je ook echt zelf in de hand. 

 
Tijdens de workshop Werkgeluk ervaar je dat het vooral een kwestie is van doen. Maar voordat je kunt overgaan 
tot actie, moet je eerst weten waar je gelukkig van wordt. Nieuwsgierig geworden? Dan is deze workshop echt 
iets voor jou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my.demio.com/ref/TQgnZJyJ8B8J5scp
https://my.demio.com/ref/55w6esccmf5Dpbv4


 
 

 

 

 
 
 

 

Save the date:           Donderdag 17 juni 2021 

Facta's online Carrièredag: 

 ‘Jij en je werk’ 

Informatie hieromtrent volgt later 

    

 

Donderdag 24 juni 2021, 14:00uur 

 

Thema: Communicatie 
 

Webinar | Zichtbaar en vindbaar via LinkedIn 

Aanmelden: https://my.demio.com/ref/1b7uG9OdBKcjEmn1 
 

Na Facta´s online Carrieredag is het handig om het contact met de anderen te onderhouden. Linkedin kan hier 

goed bij helpen. Het verhoogt je zicht- en vindbaarheid. 
 

Tijdens dit webinar starten we met de basis van een LinkedIn profiel en krijg je tips hoe je je profiel kunt 

optimaliseren. Je krijgt tijdens de training persoonlijke feedback op je eigen LinkedIn profiel en hoort welke 

kansen er voor jou liggen. 
 

Tevens worden nieuwe functies uitgelegd en je krijgt tips om je netwerk uit te breiden, onderhouden of 

opschonen. 

 

 

 

https://my.demio.com/ref/1b7uG9OdBKcjEmn1

